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Izvleček 

Janko Ravnik (Bohinjska Bistrica 1891 – Maribor, 1982) velja na Slovenskem za priznanega glasbenika, 

skladatelja in ustanovitelja slovenske pianistične šole. V prostem času se je že od mladih let na 

profesionalni ravni ukvarjal s fotografijo in tako na različne nosilce ujel pomembne javne dogodke, 

osebe in objekte 20. stoletja. Društvo Jarina Bohinj celovito pristopa do njegove vsestranske 

dediščine. V tem prispevku obravnavamo manjši a verjetno umetniško najbolj vreden del njegove 

fotografske zapuščine, 567 fotografskih negativov na steklenih ploščah. Vsebine se nanašajo 

predvsem na Bohinj, Ljubljano,  slovenske gore, I. svetovno vojno in prvi slovenski celovečerni film V 

kraljestvu Zlatoroga, ki ga je Ravnik tudi posnel in režiral. Opus fotografij na steklo je bil podrobno 

analiziran, katalogiziran in digitaliziran. V tem članku smo zbrali in uredili navordila in priporočila za 

hrambo in ravnanje s tovrstno kulturno dediščino. 

Ključne besede: Janko Ravnik, fotografija na steklene plošče, digitalizacija, arhiviranje, hramba. 

 

Abstract 

Janko Ravnik (Bohinjska Bistrica 1891 – Maribor, 1982) represents a well-known classical musician, 

prominent composer and founder of Slovene piano school. Beside, his life was tightly connected with 

amateur photography with professional level of results. Many public events and persons were caught 

in his photographic camera during his era of 20th century. Jarina Association Bohinj is now in charge 

of care and promotion of his marvelous and manifold heritage. This article is about his photographic 

opus, specifically about perhaps the best part of, negative photos on glass plates, of which 567 is 

preserved at private archive of his home. Motives present various thematic fields, but are mostly 

concentrated on landscape of Bohinj valley, Slovenian capital Ljubljana, Slovenian mountains, I. 

World War and the first Slovenian movie V kraljestvu Zlatoroga /In the Realm of Gold horn/ produced 

as well by Ravnik in 1931. Archival photographic catalogue was prepared and detail analyses were 

executed about deteriorations of each plate. In this article, we present directions and 

recommendations for maintain of this type of cultural heritage. 

Key words: Janko Ravnik, Slovenia, glass plate photography, archives, heritage maintain. 
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1. Uvod 

Trajnost je ena od temeljnih načel arhivskega dela, in vsako arhivsko delo ima smisel samo v primeru, 

da gradivom poleg tega zagotovimo ustrezno dostopnost, uporabnost, celovitost in ažurnost.1 Pri 

projektu obdelave fotografij na steklene plošče Janka Ravnika je bila celovitost za to specifično zbirko 

zagotovljena od prevzema gradiva, ob upoštevanju navodil pa bo nedvomno tudi v prihodnje. 

Vsekakor ne smemo zanemariti dejstva, da bo v prihodnje potrebno celovito obdelati celoten 

Ravnikov fotografski opus in z njim povezane dejavnosti. Le tako bo slovenska in tudi širša javnost 

dobila celovit vpogled v ustvarjalčevo delo. Ažurnost v našem primeru ni potrebna, saj gre za 

zaključeno zgodovinsko gradivo avtorja, ki je že preminil. Uporabnost in dostopnost vsebin smo 

zagotovili z digitalizacijo in (načrtovano) javno objavo, možnost neposredne uporabe samih steklenih 

plošč, kar sicer pričakujemo v izjemo zmanjšani meri, pa z ustreznimi navodili za vsakokratnega 

upravljalca zbirke v prihodnje. 

Društvo Jarina Bohinj2 že od svojega nastanka leta 1993 zavzeto in celovito skuša skrbeti za 

ohranjanje in promocijo dediščine glasbenika, fotografa, filmarja in gornika Janka Ravnika.3 Poleg 

nedavno odkrite in doslej neznane glasbene dediščine se v njegovi zapuščini nahaja tudi večje število 

fotografskih negativov na steklenih ploščah. Društvo je skupaj z dediči pristopilo k postopni 

katalogizaciji, digitalizaciji in usmeritvam oziroma predlogom za ustrezno hranjenje. Obdelano 

fotografsko gradivo ima zgodovinsko, tehniško, predvsem pa umetniško vrednost.  

Čeprav je osnovni namen prispevka predstaviti delo in rezultate ob urejanju konkretne zbirke 

fotografij nekega avtorja, bo pisanje lahko koristilo tudi posameznikom ali ustanovam, ki v svojih 

depojih hranijo fotografije na steklo. Lastniki in upravljalci tovrstnega arhivskega gradiva se namreč 

srečujejo s podobnimi dilemami in so v večini primerov prišli do podobnih. Izmenjava znanja na tem 

področju na Slovenskem je dokaj šibka, zato javne ustanove dileme rešujejo vsaka na svoj način, 

boljši ali slabši, zasebniki pa pogosto sploh ne pristopijo k reševanju propadajoče in v mnogih 

primerih izjemne kulturne dediščine. Zdi se tudi, da zasebniki po Sloveniji hranijo še veliko vrednih 

fotografij, na katerih so zabeleženi javni dogodki, in bi jih nedvomno morali uvrstiti v javno dobro in 

temu primerno zanje poskrbeti. 

S stališča trajnosti velja, da sta rezultat projekta sta dva ločena produkta, in sicer originalni negativi 

na steklene plošče, ki so zdaj katalogizirani in podrobno opisani, in digitalizirana slikovna podatkovna 

zbirka,4 kjer je ob posameznih originalnih fotografijah nastalo tudi več pomožnih ali ponazoritvenih 

slik. Ker sta po svoji obliki produkta bistveno različna, vsak od njih zahteva svoj pristop k hranjenju. 

Celovita obdelava fotografskih gradiv na steklenih ploščah Janka Ravnika je potekala v več fazah. V 

okviru projekta so bile sicer zastavljene naslednje naloge: [1] analiza fizičnega stanja vsebine, [2] 

                                                           
1
 prim. Domajnko, 2014 

2
 Več o delu društva je dostopno na spletni stani www.jarina.org 

3
 Janko Ravnik, 1891 – 1982, se je rodil v Bohinjski Bistrici. Poklicno glasbeno življenje, kjer velja za utemeljitelja 

slovenske klavirske šole, je dopolnjeval z umetniško fotografijo in organizacijo gorništva v okviru SPD in kluba 
Skala. Znan je tudi kot snemalec in režiser prvega slovenskega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga iz leta 
1931. 
4
 prim. Škofljanec, 2014 
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analiza poškodovanosti, [3] digitalizacija, [4] ugotavljanje vsebine in [5] usmeritve za hrambo 

originalov v prihodnosti. V tem prispevku obravnavamo metode in rezultate nalog 5 faze. Podrobni 

rezultati drugih nalog in faz so objavljene v drugi obliki, kakor je ali bo navedeno na spletni strani 

http://arhivi.jarina.org 

 

2. Hramba digitalnega gradiva 

Slovenska zakonodaja določa oblike in načine hranjenja digitalnega in digitaliziranega gradiva,5 ki 

velja za javne arhive in pravne osebe, ki upravljajo z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Predpisi 

in akti, ki iz njih izhajajo, predvsem tehnološke zahteve, lahko koristno služijo hranjenju digitalnega 

gradiva tudi pri zasebnikih, ki zasebnih gradiv ne želijo oddati v arhive, oziroma arhivi iz različnih 

razlogov nimajo interesa prevzeti določene zapuščine ali gradiva. 

Nastalo digitalno gradivo fotografskih plošč Janka Ravnika je dveh vrst: digitalizirane fotografije 

steklenih plošč in produkti analitskega dela. Fotografije so digitalizirane v dveh oblikah, in sicer 

najprej kot servisne slike, izdelane s fotografsko kamero, potem pa presnete podrobno s skenerjem. 

Kot je navedeno v poglavju o skeniranju, so bile datoteke takoj po izdelavi dodatno shranjene na 

zunanji trdi disk (druga shramba/kopija). Ob koncu skeniranja je bila iz celotne digitalizirane 

podatkovne zbirke fotografij pripravljena še ena kopija na DVD nosilce, ki je shranjena na oddaljeni 

lokaciji, 160 km stran od prvih dveh kopij (tretja shramba/kopija). 

Prva kopija se uporablja za nadaljnjo obdelavo, druga kopija je rezerva na lokaciji društva in se ne 

uporablja, tretja pa predstavlja rezervo. Kakovost in stanje prvih dveh kopij je pod stalnim nadzorom. 

Za tretjo kopijo je načrtovana kontrola enkrat letno, običajno v začetku januarja, ko v društvu tudi 

sicer pregledamo stanje celotnega digitalnega arhiva.6 

Končni in nekateri vmesni produkti analitskega dela projekta se hranijo interno. 

 

3 Hramba originalov 

Zakonodaja za izobraževalne javne ustanove določa, da fotografije klasificira v kategorijo A, kar 

pomeni, da gre za "arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za 

pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov."7 Akt je smiselno razumeti 

tako, da so fotografije – nedvomno tiste starejšega datuma – tudi v drugih javnih ustanovah arhivsko 

gradivo visoke vrednosti. Nekaj priporočil, sicer glede steklenih plošč presej skopih, najdemo 

publikaciji v IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim.8 

                                                           
5
 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) Uredba o varstvu arhivskega 

gradiva in arhivih (UVDAG). 
6
 Društvo hrani npr. dragovene zvočne posnetke nekaterih orgel, ki so bile v preteklem obdobju odstranjen ali 

bistveno spremenjene 
7
 Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi, 2009 

8
 Adcock, E. P., s sod., 1998 
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Obdelovani originali, fotografski negativi na steklenih ploščah Janka Ravnika, so solidno ohranjeni. Pri 

vseh slikah je jasno razpoznaven motiv, poškodovanost ni v nobenem primeru tako močna, da bi bila 

slika s splošno vsebinskega stališča neuporabna. Dejstva kažejo na uporabo kakovostnih materialov in 

skrbno dosedanje ravnanje. Pričakovati je, da bo fotografsko gradivo ob ustreznem hranjenju zdržalo 

še več desetletij, ob ustreznem rokovanju in hranjenju pa obstaja velika možnost, da se procesi 

staranja, ki jih ni mogoče ustaviti, tudi upočasnijo.  

Vsebina ima arhivsko vrednost zaradi lastne umetniške vrednosti, pa tudi zaradi dokumentarnega in 

zgodovinskega pomena. Pri tem velja posebej izpostaviti za javnost pomembna gradiva v zvezi s 

slovenskim gorništvom (planinske koče, pokrajine),9 I. svetovno vojno, glasbe na Akademiji za glasbo 

in ustvarjanje prvega slovenskega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga. 

 

3.1 Izhodišča za hrambo 
Zakaj sploh ohranjati? Danes lahko vse stare fotografije presnamemo v digitalno obliko in ob 

ustreznem sistemu arhiviranja vsebini slike tako rekoč neomejeno podaljšamo rok trajanja. Načeloma 

je to res, vendar ima napredek tehnologije dve popolnoma različni plati. Prva je ta, da sploh lahko 

presnemavamo. Druga je ta, da tehnologija skeniranja in preslikavanja danes izredno hitro napreduje. 

Mnoge ustanove, ki so se pred okrog 15 leti lotile preslikav10 na desettisoče kosov dragocenih 

dokumentarnih gradiv s področja astronomije ali geodezije, ki so bili posneta pred 100 leti, se danes 

ponovno spušča v zahtevno in drago delo z novejšimi, neprimerljivo izboljšanimi tehnikami. A 

nekateri tega žal danes ne morejo več storiti, ker je medtem izvorno gradivo morda že propadlo, ker 

so strokovnjaki ocenili, da je tehnologija takrat dosegla vrhunec in so originale zavrgli. Če 

obravnavamo fotografije pomembnih zgodovinskih dejstev, določenih zgodovinsko pomembnih 

objektov ali dogodkov, moramo tehnologijo vseeno vzeti nekoliko z rezervo, saj bomo morda v 

prihodnje iz gradiv razbrali podatke, ki jih današnje tehnologija ni zaznala. Zato je smiselno večino 

tovrstnega dokumentarnega gradivo, kot so Ravnikove fotografije na steklene plošče,  ustrezno 

hraniti. 

3.2 Pregled ogroženosti 
Na hrambo, s katero gradivu zagotavljamo trajnost, lahko gledamo z več strani. Glede na znake 

staranja in sedanjo poškodovanost, iz katerih lahko predvidevamo dogajanje v prihodnosti, tako 

ločimo mehanske, fizikalne, kemične in biološke pojave.11 Glede na način hrambe moramo na različne 

načine obravnavati posamezno ploščo, skupino plošč, celotno zbirko in prostor,12 v katerem bo zbirka 

v prihodnje shranjena. Poleg tega je kljub digitalizaciji treba upoštevati možnost vsaj delne enostavne 

uporabe originalov za raziskovalne ali druge poglobljene namene, ter vrednost, ki jo ima gradivo za 

avtorjeve dediče. Faktorje ogroženosti glede na lokacijo javnih arhivskih depojev so nazorno in 

podobno obdelane v publikacijah Arhivski depoji v Sloveniji13 in Uvodna poglavja, ki obravnavajo 

metodologijo, standarde in splošna vprašanja posameznih faktorjev, so tako koristno uporabna za 

                                                           
9
 Turistovski klub Skala, Planinska zveza Slvoenije in njeni predhodniki, Planinski vestnik. 

10
 prim. PDPP Newsleter, 2004. The IAU Working Group. Več člankov o ohranjanju steklenih plošč v astronomiji. 

Tudi Misch, 2001. 
11

 prim. Planck M., 2005 
12

 Gillet, M. s sod., 1986 
13

 prim. Anžič, Vodopivec (ur.), 2009 
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vsako arhiviranje in ohranjanje dediščine ne glede na lokacijo. 14 Glavna ugotovitev pri vseh tipih 

gradiv avtorice je, da enotne zahteve ne obstajajo. Pri profesionalnih arhivih to pomeni, da je treba 

fotografsko gradivo na steklenih ploščah hraniti ločeno, a ob tem ustrezno urediti vzajemno 

povezljivost z vsebinskim delom nekega arhiva zasebne ali javne provenience.15 

Razpredelnica 3. Tipi potencialne ogroženosti fotografskih negativov na steklenih ploščah in njihovih 

zbirk 

tip mehanski fizikalni kemični biološki 

plošča lom stekla, 
raze in odrgnine, 
robno trganje 
emulzije, 
interakcija z 
nalepljenimi okviri, 
obstoječi rezi 
stekla, 
neustrezna 
postavitev 

intenzivnost in 
trajanje vidne 
svetlobe, 
sevanja v 
drugih 
spektrih, 
neustrezna 
temperatura 

plini v zraku, 
razlitje tekočin, 
izločki živih bitij, 
ostanki 
človekovega 
rokovanja 
 

plesni, 
bakterije, 
žuželke –  
predvsem ličinke, 
pajkovci, 
ostanki kože ob 
rokovanju, 

zavoj/škatla trganje, 
razpad zaradi 
staranja, 
neustreznost za 
prenašanje, 

neustrezna 
temperatura, 
neustrezna 
vlaga 

izločanje kvarnih 
snovi 

plesni, 
žuželke in druge 
živalske vrste – 
značilne za arhive 

zbirka neustrezne police 
 

prah topila iz gradiva 
omar (iverka, 
lepila ...) 

 

prostor nekontroliran 
vstop, višja sila 

neurejen 
nadzor klime 

splošna 
onesnaženost 
zraka 

 

MOŽNE POSLEDICE 

 uničenje vsebine, 
mehanske 
poškodbe, 
medsebojno 
lepljenje plošč, 
spremembe v 
steklu 
 

obledelost, 
krčenje 
emulzije, 
luščenje, 
večja 
verjetnost 
plesni, 
 

povečevanje 
srebrovega 
zrcaljenja, 
redoks reakcije 
srebra, 
razpad želatine, 
korozija 
 

uničenje medija in 
vsebine, 
škodljivost za 
sosednje 
predmete 

 

Na podlagi proučenih gradiv in primerjavi ugotovitev različnih raziskovalnih ustanov je mogoče 

sklepati, da bi bil za hrambo fotografij na steklenih ploščah idealen sistem nepredušno zaprtih 

steklenih posod iz temnega stekla, ki bi po velikosti ustrezale velikosti stekel. V njih bi vzpostavili in 

po potrebi vzdrževali kontrolirano klimo oziroma največjo možno mero vakuuma. Posamezna stekla v 

njih bi bila ločena z dodatnim steklom. Vsako posamezno steklo bi bilo potrebno predhodno očistiti 

                                                           
14

 Vodopivec, 2009 
15

 V primeru Janka Ravnika je dediščina ohranjena v različnih depojih in različnih ustanovah. Glasbena in 
pedagoška večinoma na Akademiji za glasmo in Narodni in univerzitetni knjižnici. Del fotografske hrani 
Planinska zveza, filmsko hrani Filmski arhiv Slovenije. Večji del ostale dediščine še hranijo dediči. 
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vseh mehanskih nečistoč. Posode bi stale tako, da bi bila stekla v njih postavljena v pokončni legi na 

daljši stranici z možnostjo in obveznostjo občasnega obračanja, dodatno pa bi bile vložene v debelejši 

zaščitni ovoj iz izbranega izolacijskega materiala. Takšen način shrambe je primeren za res zelo 

dragocena gradiva, v večini primerov pa stroški ne upravičijo učinkov. Vmesna, bistveno cenejša 

rešitev se je kot ideja pojavljala že zelo zgodaj,16 danes pa je aktualna predvsem za manjše zasebne 

arhive. 

 

3.3 Ukrepi za posamezne plošče 
Osnovna enota zbirke je steklena plošča z emulzijo, v katero je vtisnjena informacija v obliki 

fotografije. Predstavlja unikatni izdelek in unikatni predmet, ki je posamič namenjen raziskovanju in 

občudovanju. Najbolj pomembna skrb torej velja vsaki fotografiji na stekleni plošči posebej. 

Slovenska zakonodaja ne predpisuje in tudi s podzakonskimi akti ne udejanja ali kontrolira 

standardov v zvezi s hranjenjem originalov fotografij na steklenih ploščah, zato je smiselno uporabiti 

obstoječe iz tujine. Trenutno se najbolj uveljavlja ameriški standard PAT (Photographic Activity Test, 

preizkus vpliva na fotografije),17 ki je nastal v povezavi s standardom ISO 18916:2007.18 Dragocenost 

PAT standarda je predvsem v dejstvu, da je izdelan na podlagi vplivov, ki so jih aktivno in praktično 

simulirali, torej interakcije različnih snovi na fotografska gradiva. Na osnovi tega standarda so 

preizkušeni in akreditirani različni materiali oziroma izdelki, v katerih se lahko hrani arhivsko 

fotografsko gradivo, torej predvsem papirji, ovojnice, škatle, plastike in podobno. 

Posamezne države ali ustanove po svetu so za interne potrebe pripravile sezname dobaviteljev 

posameznih materialov, ki jih je v skladu s PAT standardom smiselno uporabljati in upoštevati. Pri 

tem velja opozoriti, da mnogi klasični ovojni papirji, ki so nekdaj veljali za idealne pri hrambi 

fotografij, na primer glasin, v katerega je shranjena večina steklenih plošč iz sklopa LS1, LS2 in LS3 ne 

zadostijo več sodobnim standardom.19 Zanimivo je tudi, da so se ravno škatlice, v katerih so fotografi 

kupovali neposnete fotografske plošče, izkazale za izredno neustrezne.20 Iz kartona se namreč 

izločajo majhne količine oksidantov ali reducentov, ki prej, dokler je bila neposneta plošča še zavita v 

dodaten črn papir, niso mogli vplivati na emulzijo. V takih škatlicah so bile doslej shranjene ostale 

Ravnikove fotografije. 

Na podlagi PAT standardov, izsledkov analiz konkretnih plošč in izkušenj nekaterih slovenskih in tujih 

skrbnikov fotografskih zbirk na steklene plošče navajamo najbolj pomembna priporočila za hrambo 

plošč s suho emulzijo. 

1. Vsaka posamezna steklena plošča mora biti zavita posebej v ovoj iz brezkislinskega papirja 

ali podobnega tankega in upogljivega materiala, ki ustreza najnovejšim zahtevam PAT. 

Ovojnica naj ne bo nikjer zlepljena. Gladka stran ovojnega papirja, če obstaja, mora biti 

obrnjena navznoter. Emulzijska stran stekla mora biti položena na tisto stran ovojnice, kjer ni 

pregibov ali spojev papirja. 

                                                           
16

 Buxton, C.  1859, str. 216 
17

 Teste izvaja Image permanence Institut. Rochester Institute of Technology.  
18

 ISO, glej spodaj 
19

 Planck M., 2005 
20

 Di Pietro, 2002 
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2. Vsako steklo mora biti tesno zavito v ovoj oziroma se ovoju tako tesno prilegati, da se 

emulzijska stran fotografije ob rokovanju v nobenem primeru ne drgne ob ovoj. 

3. Pred zavijanjem je potrebno emulzijsko stran plošče pregledati in z odpihovanjem 

(izjemoma z mehkim nevtralnim čopičem) ostraniti vse nečistoče. Nečistoče je priporočljivo 

očistiti tudi z druge strani stekla in robov. Med vlaganjem je potrebno vzdrževati ustrezno 

temperaturo in vlažnost okoliškega zraka in nujno zagotoviti suhost stekel. 

4. Dosedanje dodatke, ki so originalni avtorjev dodatek fotografiji, in so se na kakršenkoli 

način odpadli od stekla, se shrani v pomožen ovoj, ki se priloži v škatlo in nanj ustrezno označi 

pripadnost. 

5. Vsako ovoj nosi evidenčno oznako, ki je sestavljena vsaj iz oznake kataloga v prilogi. Zapis 

oznake mora biti izveden s pisalom, ki ustreza normativom PAT. 

6. Posamezno steklo v ovoju mora biti postavljeno tesno v škatlo ustrezno enake velikosti, 

vse skupaj pa mora stati tako, da so stekla postavljena pokončno na svojo najdaljšo stranico. 

7. Pri jemanju stekla iz ovoja je treba steklo z ovojem vred položiti na gladko ravno površino z 

nezapognjeno stranjo navzdol, odvihati klape in steklo pa vedno dvigniti iz ovoja navpično 

navzgor. 

8. Posamezna škatla ali zavoj mora vsebovati metapodatke o celotni zbirki, katalog vsebine 

tiste škatle in evidenčni list posegov v škatlo. V škatli ne sme biti drugih vsebin, oziroma če so, 

morajo ustrezati normativom PAT. 

 

3.4. Zahteve in priporočila ob neposredni uporabi gradiva 
Čeprav smo na več mestih ugotovili, da se bo neposredna uporaba steklenih plošč zaradi izvedene 

digitalizacije bistveno zmanjšala, smo za namene neposrednega rokovanja vseeno pripravili nekaj 

priporočil.  Tudi ta priporočila so pripravljena kot zbirka različnih standardov in priporočil, ki so 

dostopna v strokovni literaturi21 

1. Originalna gradiva naj se uporabljajo samo v primerih, kjer za namen doseganja ciljev 

nekega projekta ne zadostuje nobena od dveh digitalnih različic. 

2. Gradivo, oziroma izbrane vzorce – priporočeno vsako 20 ploščo enkrat letno  – je potrebno 

pregledati in ugotoviti stanje glede na stanje ob zaključku prve faze tega projekta. 

3. Vsak poseg v gradivo je treba evidentirati: kaj, kdo, čas uporabe, namen uporabe. Še 

posebej je treba evidentirati posebna opažanja. 

4. Z gradivom se ravna pazljivo v rokavicah iz lateksa brez smukca ali v mehkih bombažnih 

rokavicah. Odlagalne površine morajo biti mehansko stabilne ter kemijsko in biološko 

nevtralne in čiste in ne smejo izločati topil. 

                                                           
21

 predvsem glej M. Planck, 2005 
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5. Posebej je treba paziti na odsotnost kislin, oksidirajočih kovin, voskov in vodikovega 

peroksida. 

6. Izpostavljenost svetlobi v vidnem spektru priporočajo  omejiti na največ 12.000 lxh letno.22  

7. Sevanja v drugih spektrih naj se omejijo,23 kar pomeni priporočeno uporabo umetne 

svetlobe z določeno barvno temperaturo, ki naj bo okrog 2700 K. Najmanjša sevanja v UV in 

IR spektru imajo na potrošni ravni danes LED sijalke. 

8. Ob delu je priporočljivo slediti spremembam klime v delovnem prostoru, predvsem 

soodvisno temperature in vlage, ter prisotnost kakršnihkoli prašnih delcev. Pometanju ali 

sesanju prahu v skladiščnih ali delovnih prostorih tik pred delom, se je treba izogniti. 

 

3.5 Ukrepi za zavoje oziroma škatle 
Zaradi enostavnejšega rokovanja s celotnim gradivom je priporočljivo zbirko razdeliti na več enot 

oziroma zavojev ali škatel. S tem se izognemo prenašanju celoten ali večjih delov zbirke iz skladiščnih 

v delovne prostore in zmanjšamo možnost vsakršnih poškodb ali daljšega izpostavljanja kemijskim ali 

biološkim vplivom. Delo bo v takih primerih zelo olajšano ob pripravi kakovostne hierarhije kataloga 

celotne zbirke. Sicer prevladujejo priporočila, da se plošče hranijo v zavojih po pet,24 oziroma, da se v 

primeru večjih škatel na vsakih 5 ovitih stekel vloži separator. 

Vlaganje pH lističev za dolgotrajno sledenje morebitne kislosti sicer ni preizkušena metoda, morda pa 

bi zaradi relativno nizkih stroškov tudi na ta način lahko sledili razmeram na daljše obdobje, ko 

vzajemno na indikator vplivajo vlaga in kisline. 

Vsaka škatla mora imeti svoj evidenčni dnevnik, na katerega se ob vsakokratni uporabi rokopisno 

vpisujejo vsaj naslednji podatki: uporabnik, namen uporabe, začetek uporabe, konec uporabe, 

zunanji pogoji v času uporabe (svetloba, vlaga/temperatura, prah). Enaki podatki se lahko vpišejo še 

dodatno v informacijski sistem kataloga, če ta obstaja v digitalni obliki. Pri tem je treba paziti, da tudi 

karton ali tiskarsko črnilo na njem ne vplivajo kvarno na fotografije. 

Na škatlah ali drugih zavojih, ki vsebujejo steklene plošče mora biti nujno oznaka "pazi steklo."25 

 

3.6 Ukrepi za prostor, kjer bodo shranjene 
Splošne usmeritve za prostor hrambe razdelimo na dva tipa: vzdrževanje rednih okoliščin in ukrepi ob 

izrednih okoliščinah.  

Vzdrževanje rednih okoliščin se začne z ustreznim uskladiščenjem, nadaljuje z rednim opazovanjem 

sprememb in skrbnim ravnanjem ob uporabi.  

                                                           
22

 Pri tem je treba poudariti, da specifičnih usmeritev za negative na steklenih ploščah ni. V zvezi s tem glej tudi 
Vodopivec, 2006 in McCormick-Goodhart, M. 1996. 
23

 Tudi tu nismo uspeli najti podrobnih priporočl izrecno za steklene plošče. Splošno o fotografiji na papir navaja 
npr. Kolarjeva s sod., 2000. 
24

 Košir, M., osebna korespondenca 2014 
25

 Pri delu v različnih depojih po Sloveniji takega opozorila nismo zasledili. 
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Ustrezno uskladiščenje mora omogočati določeno stopnjo varnosti, ustrezne klimatske razmere in 

ustrezno omogočeno občasno uporabo. V primerih, kjer prostorov ni mogoče specialno urediti za 

namen hranjenja fotografskih plošč, so možne rešitve v obliki dodatnih izoliranih ali kar neizoliranih 

aluminijastih zabojev, ki se nepredušno zaprejo. Vanje se shranijo kartonske škatle, v katerih so že 

prej ovita stekla.  

Slovenska priporočila glede klime za depoje v javnih arhivih temeljijo na standardih Velike Britanije,26 

in se za fotografsko gradivo gibljejo od najvišje temperature 18°C pri črno-belem fotografskem 

pozitivu, do maksimum 2°C pri foto barvni, vse pri 20 do 40 % relativni vsebnosti vlage v zraku.27 

Nihanje temperature naj bi bilo v obsegu največ 1° dnevno, in nihanje vlage do 5% v enem dnevu. 

Podobne okoliščine je mogoče vzdrževati tudi v zasebnih stavbah, na primer v primerno ležečih 

kleteh ali v sobah na senčni strani stavb. Pri obravnavi klimatskih sprememb je treba več pozornosti 

posvečati spremembam kot obsegu. 

V času neposredne uporabe stekel je potrebno biti posebej pazljiv na postopek zapiranja in odpiranja 

prostora ali zaboja. Takrat namreč lahko pride do kondenziranje vlage na ploščah, ki jih uporabljamo, 

ali na gradivu, ki ostane v škatli oziroma zaboju. Kondenz bistveno spremeni okoliščine, predvsem pa 

običajno močno poveča možnost okužbe in razrasti gliv in bakterij. Tudi v tem primeru na prvi stopnji 

veliko pomaga ustrezen katalog in označbe na škatlah in zabojih, s pomočjo katerih iskano vsebino 

kar se da hitro najdemo. 

 

3.7 Ukrepi ob katastrofi  
Kot smo v tem prispevku že ugotovili, pomeni digitalizacija fotografskih plošč Janka Ravnika 

pomembno zagotovilo, da se ob ustreznem sistemu hranjenja digitalnih zapisov vsebine fotografij ne 

morejo več izgubiti. Na drugih mestih smo ugotovili, da tehnologija napreduje in je iz različnih 

razlogov smiselno ohranjati v kar najboljšem stanju tudi originale. 

Fizični nosilci originalnih fotografij so torej lahko potencialno ogroženi zaradi zrušitve objektov, 

obsežnega požara, ali povodnji, katerih bi prišlo do popolne izgube. Delna ogroženost obstaja zaradi 

izliva vode, manjših požarov s spremembami okoliščin v zraku in posredno zaradi vplivov gasilnih 

sredstev, ali nesreč pri rokovanju. V zasebnih prostorih obstaja tudi nekoliko večja možnost odtujitve, 

vendar pri tem ni pričakovati, da bi se gradivo tudi uničilo. 

Nobenega od navedenih dogodkov ne moremo v celoti izključiti, lahko pa najprej z ustrezno 

ureditvijo shrambe, potem pa z ustreznim načrtom morebitnega reševanja, posledice preprečimo ali 

vsaj omilimo. Aluminijasti zaboji so ena od preprostih rešitev in je pravzaprav nadaljevanje idej izpred 

150 let.28 V njih je mogoče za kratek čas vzdrževati ločene klimatske okoliščine, vsebino ščitijo pred 

mehanskimi poškodbami, v primeru dobre zatesnjenosti pa preprečujejo tudi vdor svetlobe v vidnem 

in bližnjih spektralnih pasovih, in kakršnihkoli plinskih ali drobnih prašnih delcev do notranjosti, torej 

do ovojev, v katerih so stekla. Ker so primerni za nošenje, imajo visoko vrednost tudi pri rokovanju s 

celotno zbirko ali v primeru izrednih dogodkov. 

                                                           
26

 BS 54,54; 2000, Navedba v Vodopivec, 2009 
27

 Vodopivec, 2009: 36. 
28

 prim. Buxton, 1859 
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4 Zaklju ček 

Fotografska dejavnost Janka Ravnika predstavlja pomemben del njegove vsestranske ustvarjalnosti. 

Njegove fotografije so bile objavljene kot slikovno gradivo v različni planinski literaturi, od knjižnih del 

Juliusa Kugyja do rednih objav v Planinskem vestniku, posamezni motivi pa so romali do razstav v 

Londonu in New Yorku. V okviru tega projekta smo obdelali njegovo zapuščino negativov na suhih 

steklenih ploščah. To še zdaleč ni vse. Njegov fotografski opus namreč obsega še poskuse v starejših 

koloidnih tehnikah, črnobele fotografije na različne formate celuloznih materialov in barvne 

diapozitive, ki jih je ustvarjal predvsem po z zadnji tretjini svojega obdobja in jih javnosti prikazoval 

ob različnih priložnostih. Čeprav gre za enotno in neprekinjeno ustvarjalnost se zavedamo, da gre za 

zaključen opus, ki je za slovensko javnost pomemben z dokumentarnega in umetniškega stališča, pri 

arhivski obdelavi, predvsem skeniranju, pa je smiselno razlikovati posamezne tehnike in tehnologije 

izvornega gradiva. 

Obdelano in tukaj predstavljeno slikovno gradivo na steklenih ploščah nameravamo v prihodnje 

dodatno pregledati glede na poškodovanost in vzpostaviti sledenje napredovanju različnih oblik 

propadanja, ki je značilna za tovrstne materiale. Podrobna analiza poškodb in stanja bo opravljena 

večinoma na digitalnem gradivu, saj smo poleg servisne fotografije in skenograma vsake posamezne 

fotografije posneli tudi sliko pod kotom 45°, iz katere je mogoče jasno razpoznavati in tudi meriti 

večino znakov sprememb. 

Glede vsebine se bo projekt nadaljeval s prepoznavanjem doslej neznanih oseb in objektov na 

posameznih fotografijah. Pri tem računamo na sodelovanje drugih ustanov, predvsem Akademije za 

glasbo Univerze v Ljubljani, Planinske zveze Slovenije ter avtorjevih dedičev, sodelavcev in prijateljev 

v Sloveniji in v tujini. Predvideno je geokodiranje z navedbo lokacije fotografa in smeri ter kota 

fotografije. 

Kljub zavedanju, da teoretično najboljše okoliščine lahko nudijo javne ustanove, je ostala odprta tudi 

možnost, da se originali hranijo zasebno. Razlogi so vsaj štirje. Najprej dejstvo, da je zbirka v celoti 

digitalizirana v visoki ločljivosti in kot taka lahko postane dostopna javnosti. Drugič, klimatske 

razmere je ob današnji tehnologiji, predvsem pa zaradi osebne zavzetosti dedičev, mogoče vzdrževati 

bolje kot v mnogih slovenskih javnih arhivih ali muzejih. Tretjič, javnega denarja za odkup tovrstne 

dediščine je vse manj ali kar nič, zasebne oblike pa so na Slovenskem šele v razvoju. Četrtič, na 

Slovenskem je potrebno dvigniti zavest o fotografski kulturni dediščini zasebne provenience, ki jo je 

nedvomno zelo veliko, oziroma o možnostih, da je mogoče zasebno dediščino, ki morda danes nima 

deklarirane javne ali nacionalne vrednosti, digitaliziramo in ohranimo tudi na polprofesionalen način. 

Podobe, ki jih je Janko Ravnik ujel v svojem bogatem ustvarjalnem življenju na skozi objektiv 

fotografskih kamer, predstavljajo neprecenljiv dokument preteklosti v njenih dogodkih, stvareh in 

ljudeh. Materiali, na katere je fotografije posnel, so bili kakovostni, zato so še danes berljivi skoraj v 

celoti. Vseeno so fotografije zaradi svoje tehnologije podvržene spremembam, ki sčasoma zbrišejo 

tudi vsebino. V okviru projekta smo z digitalizacijo vsebino ohranili, hkrati pa skušali v kar največji 

možni meri usmeriti sedanje in bodoče skrbnike tako, da se bo lahko še dalj časa ohranjal tudi 

tehnični del Ravnikove dediščine. In to ne le za danes, ampak tudi za prihodnje rodove in tehnologije.  
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METAPODATKI O FOTOGRAFSKI ZBIRKI 
Po predlogi  General  international standard  archival  description v prevodu Olge Pivk, Arhivi XXIII 

(2000), št.2, str. 117-128. 

 

3.1 PODROČJE IDENTIFIKACIJE 
POPISNE ENOTE 

 

3.1.1 Signatura n/a (odvisno od morebitne predaje v izbrani arhiv) 

3.1.2 Naslov Zbirka fotografskih negativov na steklenih ploščah 

3.1.3 Datum(i) ocenjeno od 1912 do 1935, posamezno tudi kasneje 

3.1.4 Nivo popisovanja  

3.1.5 Obseg in medij popisne 
enote (količina, obseg, velikost) 

Črnobeli negativi, suha emulzija srebrovih soli v želatini na 
steklenih ploščah. 

567 fotografij: 402 kosa 10x15, 89 kosov 9x12, 52 kosov 6x9, 14 
kosov 13x18. 

3.2 PODROČJE KONTEKSTA  

3.2.1 Ime ustvarjalca Janko Ravnik 

3.2.2 Historiat ustvarjalca Janko Ravnik (Bohinjska Bistrica 1891 – Maribor, 1982) glasbenik, 
skladatelj in ustanovitelj slovenske pianistične šole. Fotograf 
snemalec in režiser prvega slovenskega celovečernega filma V 
kraljestvu Zlatoroga. 

3.2.3 Historiat fonda Hramba in urejanje pri avtorju (1912 – 1982) 

Hramba pri dedičih (od 1982 naprej) 

Jarina Bohinj 2014: katalogizacija, skenirane in analiza stanja 

Skeniranje 2400 dpi optične ločljivosti. SilverFast Ai (vers. 
6.6.2r5), HP ScanJet 8300 Pro 

3.2.4 Izročanje gradiva  

3.3 PODROČJE VSEBINE IN 
UREDITVE 

 

3.3.1 Okvir in vsebina Bohinj, Ljubljana,  slovenske gore, I. svetovna vojna, V kraljestvu 
Zlatoroga, družinski fotografski arhiv 

3.3.2 Valorizacija, uničevanje in 
odbiranje gradiva 

Valorizacija ohranjenosti in znakov staranja (Društvo Jarina 
Bohinj, 2014). Zbirka je celovita in se ne odbira zaradi svoje 
umetniške vrednosti. Pred morebitno predajo v javno hrambo 
bodo dediči morda želeli izločiti psoamezne družinske fotografije. 

3.3.3 Dopolnjevanje gradiva Zbirka je zaključena celota že pokojnega avtorja. 

3.3.4 Sistem ureditve Plošče začasno ostajajo v enaki obliki in razporeditvi, kot jih je 
avtor zapustil svojim dedičem.  

Digitalne servisne kopije (Sony raw .arw in .jpg 4000x6000dpi). 
Skenogrami (SilverLight raw.tiff, optično 2400 dpi). Seznam 
usklajen s katalogom plošč. 
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3.4 PODROČJE DOSTOPNOSTI IN 
UPORABE 

 

3.4.1 Pogoji dostopnosti Pomanjšane različice so objavljene javno na spletu. 

3.4.2 Pogoji za reproduciranje V dogovoru z nosilci avtorskih pravic. 

3.4.3 Jezik in pisava n/a 

3.4.4 Zunanje značilnosti in 
tehnične zahteve 

n/a 

3.4.5 Pripomočki za uporabo Katalog z uvrstitvijo v 18 vsebinskih kategorij in dodatnimi 
informacijami o vsaki fotografiji. Kategorije: osebne in družinske; 
pokrajina; dogodki; I. sv. vojna; glasba; film (vkz); interier; 
portret; humor; preslikava; učenci, akademija; tehnika; voščinica; 
skupina; makro; etno dogodki; planinske koče, hoteli, profane 
zgradbe; sakralni objekti. 

3.5 PODROČJE POVEZAV 
GRADIVA 

 

3.5.1 Obstoj in lokacija originalov Originale plošč hranijo avtorjevi dediči. Načrtovana je shranitev v 
bolj kakovostno embalažo, ki ustreza današnjim merilom PAT. 

Digitalne različice (tif) so shranjene na treh med seboj 20 in 160 
km oddaljenih lokacijah Društva. Pri dveh kopijah je po notranjih 
pravilih društva zagotovljen letni pregled stanja. 

3.5.2 Obstoj in lokacija kopij Jpg različica se nahaja pri avtorjevih dedičih. 

Steklene plošče nimajo kopij. 

 

3.5.3 Sorodne popisne enote V pripravi obdelava ostalega fotografskega gradiva Janka Ravnika 

3.5.4 Objave V pripravi. 

3.6 PODROČJE OPOMB  

3.6.1 Opombe Merjeni so bili obsegi srebrovega zrcaljenja in pregledane 
poškodbe za vsako posamezno steklo: rdeča niansa, rdeča 
pegavica, drevesna kristalizacija, prstni odtisi, nalepljen okvir; 
dodaten papir oz. paus; retuša z grafitnim svinčnikom; prisotno 
lepilo; srebrovo zrcalo; nitasto zrcaljenje; zrcalo zaradi ovoja; 
rjavi fleki; smeti; druge mehanske poškodbe; črrne točkaste 
packe; grbančenje emulzije; rjave nianse; razlike v debelini 
stekla; raze; odrgnine; odstopljena emulzija; lomsteklenega 
nosilca; bakterije/glive. 

3.7 PODROČJE KONTROLE 
POPISOVANJA 

 

3.7.1 Opombe arhivista  

3.7.2 Pravila in dogovori  

3.7.3 Datum(i) popisov december 2013 – september 2014 

 


