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Letos se spominjamo 200. 
obletnice rojstva Kra-
njčana Janeza Puharja, 
izumitelja ene izmed mno-

gih različic fotografije na prosojne 
nosilce. Od tistih časov se je tehno-
logija na področju fotografije zelo 
spremenila, sploh v zadnjih dveh 
desetletjih (ŽIT 1999; 7–8; tematska 
priloga Klasična kamera – vodnik po 
fotografiji). Večina nekdanjih tehnik 
se seli iz splošne uporabe v muze-
je, iz vsakodnevne prakse v roke 
strokovnjakov za varstvo kulturne 
dediščine. Arhivarji in skrbniki fo-
tografskih zbirk se – tako v javnih 
ustanovah kot zasebno – srečujejo s 
težavami smiselnega in ustreznega 
vzdrževanja izvirnih gradiv. Znan-
stveniki so na tem področju opravili 
že množico raziskav, države imajo 
izdelane strategije, uveljavljajo se 
tudi nacionalni in mednarodni stan-
dardi, ki predpisujejo najugodnejše 
okoliščine za hrambo. Ob tem si lah-
ko predstavljamo, da univerzalnih 
navodil ni, saj je po navedbah stro-

kovnjakov z losangeleškega inštitu-
ta za konservatorstvo Getty znanih 
več kot 160 tipov fotografskih po-
stopkov; poleg tega podnebne raz-
mere v različnih delih sveta različno 

Gledati resnični videz kake pokrajine  
ali osebe, ki jo je fotograf pred 100,  
150 ali celo 200 leti ‚za večno‘ ujel na  
fotografsko ploščo, je vsekakor izziv  
za zgodovinarje in druge raziskovalce 
preteklosti. Vendar se danes kaže, da 
tudi večnost vse bolj bledi; sploh foto
grafska. Ohranjanje starih fotografij 
namreč tehnologom dela vse več težav.

← S posebno 
tehniko je mogoče 
v laboratoriju 
odkriti poškodo
vanost fotografske 
emulzije na 
posameznih 
steklenih ploščah. 
Izvirni negativ  
levo zgoraj je  
v presevni svetlobi 
videti skoraj 
nepoško dovan,  
že barvni posnetek, 
pretvorjen v pozitiv 
(desno zgoraj),  
pa pokaže nekaj 
odstopanj 
kako vosti po 
robovih. Če sliko 
analiziramo še 
podrobneje,  
v spodnjem levem 
vogalu najdemo 
množico odrgnin, 
visoko stopnjo 
pojava srebrovega 
zrcala in druge 
znake propadanja 
izvirnika.

↑ Na sliki je kamera iz serije No. 4 Screen Focus Kodak, s katero 
je bilo mogoče fotografirati na steklene plošče. Ta model, ki 
nima dodatnega skladišča za plošče, je prišel v trgovine leta 
1904 in je stal približno 90 ameriških dolarjev (preračunano 
1300 EUR). Izdelali so jih okrog 4000.
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vplivajo na razpadanje fotografij, 
opazno pa je tudi pospeševanje pro-
padanja gradiva zaradi onesnaže-
nosti zraka.

V prispevku si bomo ogledali ne-
kaj najpogostejših znakov razpada-
nja fotografij na t. i. suhih stekle-
nih ploščah, ki so bile množično v 
uporabi v prvi polovici 20. stoletja 
in so pravzaprav pospešile razmah 
fotografske dejavnosti. Prosojnost 
steklenega nosilca in prosojnost že-
latine, ki so jo nanesli nanjo, je na-
mreč omogočala poznejšo projekcijo 
na drug medij in s tem neomejeno 
razmnoževanje fotografij.

▸  KaKo nastane  
fotografija na steKlo

Najprej na kratko opišimo princip 
nastanka negativnega svetlobnega 
zapisa na fotografsko stekleno plo-
ščo. Vse skupaj temelji na kemijski 
reakciji, med katero se ob vpadu 
svetlobe iz majhnih kristalov sre-
brovih soli (običajno srebrov bro-
mid – AgBr) izloči kovinsko srebro. 
Gre za t. i. latentno stanje srebra, 
ki je v temi obstojno nekaj tednov 
ali mesecev, potem pa je fotoobču-
tljivo emulzijo treba do konca raz-
viti v temnici. S pomočjo redukcije 
s posebno raztopino (razvijalcem) 
se v okolici že prej nastalih srebr-
nih delcev iz srebrovega bromida 
izloči še več srebra, zaradi česar se 
svetlobni zapis okrepi (več srebra 
na kakem mestu pomeni več temnih 
lis). Ko je razvijanje končano, je tre-
ba ostanke srebrovih soli stabilizi-
rati s fiksiranjem v amonijevem ali 
natrijevem triosulfatu in ostanke 
kemikalij sprati z vodo. Na plošči 
tako ostane želatinska emulzija, v 
kateri so drobni delci srebra. Zgo-
ščine srebra predstavljajo temnejše 

dele fotografije, območja z redkeje 
razporejenimi kovinskimi delci pa 
svetlejše dele. Ker gre za negativ, je 
končni izdelek po projekcijski osve-
tlitvi na ustrezen papir pozitiv. S fi-
ksiranjem, izpiranjem in sušenjem 
se kemijski procesi v fotografski 
emulziji v bistvu končajo. A to ve-
lja le za nekaj let, pa še to samo v 
primeru, da fotografija ni izposta-
vljena svetlobi oziroma če nanjo ne 
vplivajo reagenti iz okoliškega zra-
ka. V posebnih primerih zelo dragih 
profesionalnih plošč ali celuloidnih 
filmov je obstojnost zapisa lahko 
tudi izjemno dobra.

Strokovnjaki sicer ugotavljajo, 
starejši fotografi pa bodo potrdili, 
da je bilo ukvarjanje s fotografijo na 
steklo izredno drag konjiček, kar po 
eni strani potrjuje razmeroma dobra 
ohranjenost steklenih plošč, po dru-
gi strani pa govori v prid potrebi po 
ohranjanju izvornega gradiva.

▸  opazni znaKi razpadanja

Kljub kakovosti plošč in prizade-
vanjem za njihovo ohranitev se na 
vseh fotografijah na steklenih plo-
ščah sčasoma pojavijo znaki stara-
nja oziroma razpadanja. Kot nečisto-
če in znake razpadanja štejemo vse 
pojave na vseh stranicah plošč, ki 
ne predstavljajo motiva fotografije 
in so bili gradivu domnevno nehote 
povzročeni ob rokovanju in uporabi. 
Lahko jih razdelimo na tri kategori-
je: mehanske, kemijske in biološke.

Mehanske poškodbe so večinoma 
nenamerne posledice neustreznega 
ravnanja ali načina shranjevanja. 
Neredko je poškodovan rob stekla, 
ob nesrečah tudi na koščke razbit 
steklen nosilec s fotografijo vred. Ob 
pozornem opazovanju ali računalni-
ško obdelanem posnetku so jasno 

▸ O  R a z pa da n j U  sta R i h  fOtO gR a f i j  na  st e k le n i h  p lO š č a h
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opazne raze in odrgnine, ki so lahko 
različno globoke in široke ter pogo-
sto povzročajo nehotene kemijske 
reakcije ostankov fotoaktivnih sno-
vi. Odstopanje emulzije brez vidnih 
razlogov v predhodnih kemijskih re-
akcijah je redko, a povzroči popolno 
uničenje fotografije. Med mehanske 
poškodbe prištevamo tudi prstne od-
tise, ki jih je na gladki strani stekla 
sicer mogoče odstraniti. Čeprav je 
želatina na spodnji strani stekla na 
prvi pogled trdna, pa bi kakršen koli 
poskus čiščenja lahko povzročili še 
več škode.

Opazno in najbolj žgoče je pro-
padanje fotografij zaradi kemijskih 
reakcij. Najbolje in brez pozornega 

opazovanja so vidni pojavi zrcala, 
rdeča pegavica in rjava ali rdeča za-
barvanost. Srebrovo zrcalo je ena 
izmed najpogostejših in vsekakor 
najopaznejših poškodb fotograf-
skih steklenih plošč z emulzijo na 
podlagi srebrovih soli. Pojavi se v 
emulziji iz organske želatine, ki je 
v okrog 50 mikrometrov debelem 
sloju nanesena na steklen nosilec. 
Danes že nekoliko nadgrajena raz-
laga, ki se pogosto pojavlja v polju-
dni literaturi, pravi, da je srebrovo 
zrcalo oksidacijski proces, ki pov-
zroči spremembo videza emulzijske 
strani steklene fotografske plošče, 
sčasoma pa lahko fotografijo v celoti 
uniči. Kemijsko gre za redukcijo del-

↑ Do nastanka 
pojava srebrovega 
zrcala na negativu 
fotografske plošče 
pride zaradi 
oksidacije in 
spreminjanja 
položaja na 
svetlobo 
občutljivih delcev. 
Obseg in oblika sta 
odvisna od načina 
hrambe oziroma 
izpostavljenosti 
posameznih stranic 
zunanjim vplivom.
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▸ O  R a z pa da n j U  sta R i h  fOtO gR a f i j  na  st e k le n i h  p lO š č a h

cev kovinskega srebra v brezbarvne 
srebrove ione, ki potujejo proti po-
vršju želatine, tam pa nato znova 
reducirajo v manjše srebrne del-
ce. Novejše raziskave kažejo, da te 
razlage ne pojasnjujejo zadovoljivo 
dejanskih kemijskih reakcij, pred-
vsem pa še naprej ostaja nejasen 
princip potovanja srebrovih ionov 
na zunanjo površino emulzije. Ra-
hlo svetlikajoča se površinska plast 
emulzije vsebuje zapleteno meša-
nico kovinskega srebra, srebrovih 
ionov in veliko žveplovih spojin, ki 
nastanejo pod vplivom vodikovega 
sulfida iz okoliškega zraka ali ovoja. 
Mlajše steklene fotografske plošče 
so na te pojave manj občutljive, ker 
je emulzija že tovarniško dodatno 
zaščitena z različnimi antioksidanti 
ali med procesom razvijanja prevle-
čena z različnimi zaščitnimi sloji.

Rdeča pegavica je pojav manjših 
ali večjih peg na površini fotografi-
je. Pege v temno rdečih do oranžnih 
odtenkih se pojavijo na stiku med 
emulzijo in steklom na različnih 
predelih. V nekaterih primerih je 
nastanek povezan z neodstranljivi-
mi delci smeti, ki so prodrli globoko 
v emulzijo – takrat imajo rdeče pege 
po navadi večbarvno in koncen-
trično strukturo. Pogosto povzro-

čajo lokalno grbančenje in odstop 
emulzije. Oksidacija povzroča tudi 
pojav medle zabarvanosti posame-
znih delov fotografije, ki je običajno 
rdečkaste ali rahlo rjave barve. Ob 
tem je zanimivo, da je rdeči odte-
nek pogosto vezan na določen motiv 
(posamezno drevo, človeška glava, 
travnik, drevesno deblo ...), kar daje 
občutek povezanosti vsebine in teh-
nologije.

Pozorno opazovanje ali pogled 
skozi stereomikroskop pokaže še 
množico drugih razkrojevalnih pro-
cesov, npr. verižno kristalizacijo, ki 
je običajno povezana s srebrovim zr-
calom ali bakterijsko okužbo, drob-
ne pege različnih barv ali večje pege 
z opazno prosojnostjo motiva, neo-
bičajne zgoščine temno obarvanih 
kovinskih delcev ipd.

Biološke in organske spremembe 
povzročajo organski delci ali živa 
bitja na emulziji. Maščobe in ma-
ščobam podobna umazanija je obi-
čajno izrazitejša na gladki stekleni 
strani, na strani emulzije pa je manj 
opazna. Vsekakor ob neprimernem 
shranjevanju, npr. pri zlaganju 
plošč v vodoravnem položaju in brez 
vmesnih ovojnic, nesnaga z gladke 
strani prehaja tudi v emulzijo sose-
dnje plošče. Vedeti moramo, da je 
emulzija sestavljena iz želatine, ki je 
organskega izvora in pomeni poten-
cialno hranivo za mnoge organizme 
– v nekaterih primerih, predvsem 
pri celuloidnih filmih, tudi žival-
skih ličink. Obrobne lise bakrene 
barve so po mnenju nekaterih razi-
skovalcev znak bakterijske okužbe, 
ki poteka vzporedno z odstopanjem 
emulzije zaradi srebrovega zrcala. 
Doslej so prepoznali različne bak-
terije iz rodov Staphylococcus, Ba-
cillus, Sphingomonas, Kocuria in 
Pasteurella.

↑ Povečava močno 
poškodovane 
emulzije na  
vogalu plošče
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Še pogostejša pa je plesnivost, ki 
se podobno kot bakterije pojavlja 
na območjih, ki so bila že prej spre-
menjena zaradi srebrovega zrcala. 
Doslej so v strokovni javnosti znane 
vrste iz rodov Aspergillus, Cryptoco-
ccus, Alternaria, Phoma, Mucor, Cla-
dosporium in Trichoderma. Večina 
naštetih bakterij in gliv je znana iz 
vsakodnevnega življenja, predvsem 
v povezavi s hrano.

▸  presnemavanje  
ali hramba?

Čemu sploh ohranjati, se bo marsik-
do vprašal. Saj danes lahko vse stare 
fotografije presnamemo v digitalno 
obliko in ob ustreznem sistemu ar-
hiviranja vsebini slike tako rekoč 
neomejeno podaljšamo rok trajanja. 
To sicer drži, vendar le deloma. Teh-
nologija skeniranja in preslikavanja 
namreč danes izredno hitro napre-
duje. Mnoge ustanove, ki so se pred 
poldrugim desetletjem lotile presli-
kavanja deset tisočev kosov dragoce-
nih dokumentarnih gradiv s podro-
čja astronomije ali geodezije, ki so 
bila posneta pred 100 leti, se danes 
znova loteva tega zahtevnega in dra-
gega dela s sodobnejšimi in nepri-
merljivo izboljšanimi tehnikami. A 
nekateri tega žal danes ne morejo 
več storiti, ker je medtem izvorno 

← Sicer drobne,  
a izrazite rdeče 
pege se običajno 
pojavljajo  
v osrednjem delu 
motiva fotografije. 
Leva slika kaže 
pego s strani stekla 
(površina stekla je 
neostra), desna pa 
s strani emulzije.

← Pojav oksidacije 
snovi v fotografski 
emulziji, ki 
povzroča rahle 
rdečkaste odtenke, 
se v nekaterih 
primerih 
nepojasnjeno 
povezuje z motivi 
na fotografiji.

← Plini, ki so  
se očitno izločali  
iz lepila pisemske 
ovojnice,  
so dodatno 
poškodovali 
emulzijo 
fotografije.
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gradivo morda že propadlo ali pa je 
bilo morda navdušenje strokovnja-
kov nad ‹vrhunsko tehnologijo in 
možnostmi› pred 15 leti tako veliko, 
da so izvirnike preprosto zavrgli ... 
Če zavržemo diapozitiv s posnetkom 
družinskega praznovanja izpred 30 

let, ki smo ga nedavno prenesli v 
digitalno obliko, to ni posebna tra-
gedija. Kadar pa govorimo o raziska-
vah zgodovinskih dejstev ali foto-
grafijah zvezdnega neba, določenih 
zgodovinsko pomembnih objektov 
ali dogodkov – takrat se upravičeno 

▸ O  R a z pa da n j U  sta R i h  fOtO gR a f i j  na  st e k le n i h  p lO š č a h

Bistvo raziskav stanja in procesov foto-
občutljivih snovi ter njihovih nosilcev 
starih fotografij je ugotoviti, katera 
metoda hranjenja v danih razmerah 
da najboljše rezultate. V ta namen 
znanstveniki skušajo simulirati raz-
lične spremembe v okolju in z njimi 
vplivati na testne vzorce plošč. Na 
podlagi medsebojne izmenjave izku-
šenj in izsledkov testiranj pripravljajo 
predloge, v kakšnih razmerah se bo 
gradivo najbolje ohranilo. Za zdaj je v 
svetu uveljavljen in najbolj upoštevan 
ameriški standard PAT (angl. Photo-
graphic activity test – preizkus vpliva 
na fotografije), ki je nastal v poveza-
vi s standardom ISO 18916:2007. Na 

osnovi tega standarda so preizkušeni 
in akreditirani različni materiali ozi-
roma izdelki, v katerih se lahko hrani 
arhivsko fotografsko gradivo, torej 
predvsem papirji, ovojnice, škatle, 
plastike in podobno. Ob tem je treba 
opozoriti, da mnogi klasični ovojni 
papirji, ki so nekdaj veljali za ideal-
ne za hrambo fotografij, sodobnim 
standardom ne zadostijo več.

Zanimivo je, da so se prav škatle, 
v katerih so fotografi kupovali nepo-
snete fotografske plošče (in v njih 
celo mnogi uradni arhivi hranijo sli-
kovne dragocenosti), izkazale za izre-
dno neustrezne. Iz kartona se namreč 
izločajo majhne količine oksidantov 
ali reducentov, ki prej, dokler je bila 
neposneta plošča še varno zavita v 
dodaten črn papir, niso mogli vplivati 
na emulzijo. Najpreprostejši dokaz 
za ta vpliv je dejstvo, da so spodnje 
in zgornje plošče v škatli običajno 
najgloblje poškodovane s pojavom 
srebrovega zrcala. Kot neprimeren 
se je izkazal tudi ovoj iz t. i. glosi-
na, ki je zaradi svoje prozornosti 
zmanjševal možnosti drugih vplivov 
na emulzijo. Najboljša navodila gle-
de ravnanja bo uporabnik vsekakor 
dobil, če se poglobi v spletne strani 
že prej omenjenega inštituta Getty 
ali pa za nasvet vpraša strokovnjake 
v katerem od slovenskih arhivov ali 
zgodovinskih muzejev.

Kako pravilno skladiščiti fotografske plošče
↓ Originalne 
škatle in 
namenski ovoji 
so se za hrambo 
dragocenih plošč 
izkazali kot 
neprimerna 
embalaža.  
Na sliki lahko 
vidimo, kako  
so se ovojnice  
iz glosina, ki je 
bil prvotno sive 
barve, različno 
rumeno obarvale. 
Prikazani sta  
tudi dve plošči: 
temnejša je 
razvita, večja 
svetlejša pa 
uničena 
nerazvita.
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vprašamo, zakaj smo pred leti ob 
skeniranju izbrali ločljivost samo 
150 vrstic na palec, saj danes posa-
meznih podrobnosti iz datoteke ne 
moremo več razbrati. Prav podobno 
se nam lahko zgodi čez 15 ali več let, 
ko bo tehnologija še naprednejša. 
Zato je smiselno večino dokumen-
tarnega gradiva ustrezno hraniti.

Zahvala
Za analizo stanja in konkretne pri-
mere smo uporabili zasebno zbirko 
negativov Janka Ravnika, znanega 
slovenskega skladatelja in klavirske-
ga pedagoga ter obenem priznanega 
gorniškega fotografa in aktivista, ki je 
med drugim posnel tudi prvi sloven-
ski dolgometražni film V kraljestvu 
Zlatoroga.

 ▸ http://www.getty.edu/ 
ameriški zasebni inštitut in sklad  
za raziskave kulturne dediščine

 ▸ http://arhivi.jarina.org 
prikaz dejavnosti Društva Jarina Bohinj 
na področju ohranjanja arhivskih gradiv

 ▸ http://www.kd100let.si/zbirka
negativovnasteklenihploscah/ 
gradiva na fotografskih ploščah  
na Ministrstvu za kulturo

 ▸ http://www.europeana.eu/portal/
search.html?query=INDOK&rows=24 
fotografije iz INDOKcentra Ministrstva 
za kulturo

 ▸ http://www.puhar.si 
o znamenitem slovenskem izumitelju 
fotografije na steklene plošče

spletni naslovi

 ▸ G. Bachnemann: The Preservation  
of Glass Plate Negatives; The learning 
place for libraries; www.webjunction.
org

 ▸ Giovanna Di Pietro: Silver mirroring 
on silver gelatin glass negatives; 
Universität Basel 2002, str. 1–94.

 ▸ J. M. Eder: Ausführliches Handbuch 
der Photographie – Die grundlage der 
photographie mit gelatineemulsionen; 
hft. 10. Die praxis der photographie mit 
gelatineemulsionen; 1902.

viri in literatura

 ▸ M. Fischer, V. Tram: Introduction to 
CollectionLevel Surveys and Condition 
Reporting Fundamentals of the 
Conservation of Photographs;  
www.getty.edu/conservation

 ▸ E. Gerkman: Fototeka v Arhivu republike 
Slovenije; Sodobni arhivi XV, Maribor 
1993, str. 141–144.

 ▸ ISO 18916: Imaging materials 
– Processed imaging materials: 
Photographic activity test for enclosure 
materials; 2007.

 ▸ D. Stulik in A. Kaplan: Alternative 
Process Photography and Science 
meet at the Getty; Getty conservation 
institute, 2010.

Raspberry PI
Programirajte s 
Python programom

www.svet-el.si


