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Трибина
Сачувати и поделити памћење са другима
Студија случаја: Лична архива Николе Тесле
Архив Југославије, у сарадњи са Музејом Николе Тесле, покренуо је
трибину под називом Сачувати и поделити памћење са другима. Жеља организатора је да се путем презентације рада архива и других установа заштите културних добара, које поседују архивску грађу, размене искуства и
подстакне стручна расправа о примени савремених решења у домаћој архивистичкој теорији и пракси.
Прва студија случаја била је посвећена личној архиви Николе Тесле.
Трибина је одржана у Архиву Југославије, 29. октобра 2009, уз присуство
бројних гостију, првенствено из архивских установа са територије Републике Србије.
У најави трибине, која је достављена медијима, Музеј Николе Тесле је
припремио следећи текст:
„Откако је целокупна заоставштина Николе Тесле пренета у Београд
1951. године, отворило се питање шта са њом даље радити? Оно је стратешки врло брзо решено тако што је формирана посебна институција, Музеј
Николе Тесле, са јасном мисијом да чува ту заоставштину али и да промовише грандиозно дело и достигнућа генија Николе Тесле. У полувековном
постојању ове институције, даљи развој догађаја показао је да Музеј, као
поседник, чувар и промотер заоставштине Николе Тесле, постаје светска
тачка и центар великог интересовања, али и институција која мора да учини
све да буде све више и центар окупљања, размене и зрачења нових и „добрих вибрација“ – оних које је поседовао и сам Никола Тесла.
Увиђајући универзални значај Николе Тесле и његовог стваралаштва,
Унеско је 2003. године Теслину архиву, као део покретног документарног
наслеђа човечанства, уврстио у Регистар „Памћење света“, што представља
највиши облик заштите неког културног добра. На националном нивоу, Народна скупштина Републике Србије је 2005. године донела Одлуку о утврђивању архивске грађе која се чува у Музеју Николе Тесле као Лични фонд
Николе Тесле, за културно добро од изузетног значаја.
Још од оснивања Музеја, најтежи задатак био је да се лична архива
Николе Тесле обради и приреди за јавно коришћење. Зашто је то био најте-
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жи задатак, иако је познато да је тај део Теслине заоставштине невелик по
обиму? Кључ проблема крије се у чињеници да је то изузетно комплексна,
разнородна и разноврсна колекција која, по свему, одражава несвакидашњост самог Тесле. Ухватити се у коштац са таквом колекцијом је можда
један од најтежих стручних задатака архивистике и сродних струка.
Кроз излагања стручњака из Музеја Николе Тесле и експерата који су
укључени у пројекте Музеја, као и путем изложбене поставке, пројекција и
презентација музејских издања, биће представљени начини решавања тог
сложеног задатка, како изгледа тренутно стање ствари и на који су начин
замишљени будући пројекти у овој области“.

Пут у дигитални свет
(Младен Вујовић)
Увиђајући универзални значај Николе Тесле и његовог стваралаштва,
Унеско је 2003. године Теслину архиву, као део покретног документарног
наслеђа човечанства, уврстио у Регистар „Памћење света“, што представља
највиши облик заштите неког културног добра. На националном нивоу, Народна скупштина Републике Србије је 2005. године донела Одлуку о утврђивању архивске грађе која се чува у Музеју Николе Тесле као Лични фонд
Николе Тесле, за културно добро од изузетног значаја. Тако су, и на националном и на међународном нивоу, Музеју Николе Тесле додатно потврђене
две основне, велике обавезе: да Теслину архиву чува на најбољи начин, али
и да омогући што већем броју људи да ту драгоцену архиву користе, дакле
да постане део посебне заједнице која непрестано и неуморно ради на пројекту „Сачувати и поделити памћење са другима“.
Поред текстуалних материјала који су на различите начине записани,
у саставу архиве су и нетекстулани (скице, цртежи и друга техничка документација) али и визуелни материјали (фото-материјал записан на транспарентним и нетранспарентним подлогама).
У саставу заоставштине Николе Тесле налазе се и друге врсте покретног документарног наслеђа које чине текстуални материјали: лична библиотека и новински исечци. Непокретни део заоставштине чини низ артефаката
– предмета, укључујући и дводимензионална и тродимензионална уметничка дела, који су разврстани у више збирки.
Музеј је основан и почео је да развија своје активности, а у протоку
времена од његовог оснивања генерације стручњака упорно су радиле на
сређивању, обради и презентацији свих делова Теслине заоставштине. Три
године после оснивања отворена је стална изложбена поставка, покренута је
издавачка и изложбена делатност, започет је посао на идентификовању, категоризацији, каталогизацији и другим облицима обраде свих делова заоставштине. Убрзо у Музеј стижу први екстерни корисници, страни и домаћи истраживачи Теслине заоставштине. Међутим, текстуални, нетекстуални
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и визуелни делови покретне заоставштине нису у пуној мери били доступни, што због тога што су се налазили у процесу обраде, а у најновије време
и због могућности да се оштете физичким контактом током коришћења.
Проток времена наметнуо је као императив да се делови заоставштине
(текстуални, нетекстуални и визуелни материјали) подвргну свим познатим
и могућим мерама заштите, како би се у најдужем могућем периоду зауставили и спречили процеси које доноси „зуб времена“, а у које је потребно
уврстити и све облике коришћења документарног материјала у изворном
облику, укључујући и оне везане за његову стручну обраду. Као специјални
вид заштите, наметнула се потреба преношења текстуалног, нетекстуалног
и визуелног документарног материјала у други облик, у копије које су уједно дуготрајне али и које се могу користити уместо оригинала, а у што већем
дијапазону примена.
У основне мере заштите било које врсте документарног материјала
спадају мере физичке заштите, почевши од квалитета и опреме просторија,
па све до основних јединица чувања материјала, и на крају самог материјала. Све акције које су до недавно предузимане на том плану или нису биле
довољне или нису реализоване, а и ту је „зуб времена“ учинио своје. Основна опрема (кутије и фасцикле за смештај и чување архиве) је оштећена, па
је чак и сама постала станиште непожељног микро света. И опет, нови императив – што пре, усклађеним, зналачким и разноврсним захватима и мерама променити стање и то у делу који захтева највеће ангажовање свих ресурса, посебно финансијских. Приступило се фазној адаптацији целе зграде,
чији ће један од резултата бити формирање посебних депоа за смештај и чување појединих врста материјала; архивска грађа препакована је у нове
омоте и кутије, израђене по највишим стандардима; пројектоване су и набављене посебне климатизоване коморе за коначно одлагање и чување архивске грађе и покренут пројекат за њену конзервацију и рестаурацију. Основни склоп уређаја за одржавање свих параметара микроклиме у поменутим
коморама чини модификована Теслина ваздушна пумпа. Оригинални документи ће најзад бити чувани под најбољим могућим условима, а главни чувар ће бити Теслин никада патентирани изум!
Многе области рада и активности Музеја од 2006. године (преко 50 изложби у земљи и иностранству, 30 нових стручних и популарних публикација, стално ажурирање музејског сајта, 3Д анимације Теслиних патената
итд.) не би могле бити реализоване ни по обиму, а поготово не по квалитету, да се није прибегло формулисању стратегије развоја Музеја, која је заснована на коришћењу и активном праћењу најновијих технолошких достигнућа, посебно у ИТ области. Информатизација Музеја је постала још један императив, али информатизација која није сама себи циљ. Она мора бити у функцији стратешких циљева и мисије Музеја, посебно у областима
где информатичка подршка унапређује рад и отвара нове могућности.
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Теслину заоставштину чине разнородни материјали, а њихову обраду
покрива више струка – архивистика, музеологија, библиотекарство, а у најновије време и информатика. У делу стручне обраде културног наслеђа информатичка подршка је нашла место и показала низ компаративних предности у односу на класичне методе обраде, посебно у процесима уноса, обраде и уређења текстуалних мета података о документарном материјалу.
Новији развој информатичких технологија донео је још једну могућност – да се путем преноса покретног документарног материјала у дигиталне слике, уз структуиране информатичке алате који укључују и одређене
мета податке о том материјалу, формирају дигиталне колекције, по садржају аналогне оригиналним, али са далеко већим и ефикаснијим могућностима
за претраживање и коришћење. У струкама заштите културних добара, до
тада опште прихваћена технологија преноса оригиналног документарног
материјала у микрофилмске облике, добила је наоко конкурента. Актуелно
стање ствари указује да још није дошло време да се једна технологија у потпуности замени другом, већ да их је могуће и потребно користити упоредо,
али уз прерасподелу основних функција. Дигиталне копије превасходно
треба да имају функцију коришћења, јер уз одређене услове имају низ компаративних предности над коришћењем микрофилмских записа, а микрофилмске копије остају првенствено у функцији заштите, јер је њихова дуготрајност неспорна.
Сагледавши ранији концепт дигитализације који је ишао путем микрофилмовања, а затим скенирања микрофилмских слика, констатовано је да се
највећи део тако скенираног документарног материјала не може користити
за презентационе сврхе (нпр. изложбена активност, публиковање) које су
изузетно битне у готово свакој активности Музеја. Он је био ограничен само на црно-бели приказ и екранско коришћење, а евентуално и на облике
штампе који не превазилазе квалитет стандардне црно-беле фотокопије. То
значи да тај концепт не искључује могућност да се оригинални документи,
у принципу, неће више користити. Он оставља потребу будућег вишекратног додира са документима због добијања дигиталних слика већег распона
коришћења, али и због делимичне нечитљивости слика добијених преносом
са микрофилма.
Та верзија метода хибридне дигитализације (оригинал – микрофилмска слика – дигитална слика) стављена је под знак питања и у Музеју се, почетком 2006. године, приступило трагању за неком другом која ће помирити и задовољити све високе захтеве који су у игри. Решење је постојало и
тек је постало доступно на овдашњем тржишту информатичких роба и
услуга. Оно почива на обрнутом поступку од претходне верзије – са оригинала се поступцима скенирања и фотографисања дигиталним апаратом прво
добијају дигиталне слике (у колор верзији) које се затим преносе и на микрофилм (у црно-белој верзији). Али, да ли је оно стварно ваљаније и да ли
оно може дати жељене резултате у краћем временском периоду од претходне верзије хибридне дигитализације? Сва прикупљена сазнања и невелика
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туђа искуства, као и тестирања, показала су да је то пут којим је могуће и
потребно ићи у даљој обради свих делова заоставштине Николе Тесле који
су погодни за такав поступак.
Са друге стране, озбиљно се поставило питање укупног планирања и
пројектовања тог захтевног и одговорног посла као и укључивања информатичке подршке у поступке који треба да претходе, прате и следе иза непосредног технолошког процеса дигитализације, јер он сам по себи, ако није
добро припремљен, праћен и сагледан у простору и времену и није примерен другим расположивим ресурсима, не мора да донесе квалитет више. Напротив, као и било који до краја неосмишљен поступак копирања, може само да произведе нову колекцију која захтева дуг и мучан процес обраде и
припреме за коришћење.
Прво питање било је дефинисати листу приоритета на нивоу колекција
покретног документарног материјала, али и унутар њих, а одмах затим редослед поступака и метода које је нужно применити.
Као најприоритетнија колекција наметнула се Теслина архива, која се
у Музеју води као Лични фонд Николе Тесле – ЛФНТ. Та колекција је већ
била подвргнута поодмаклом процесу обраде и преноса оригиналних документа, прво у микрофилмски, а затим и у дигитални облик, путем скенирања микрофилмских записа. Унутар те колекције апсолутни приоритет је дат
оном делу (основна класификациона група: Делатност, или у жаргону: Научни рад) који уопште није микрофилмован у последњем захвату, а при том
је обиман, садржајно и на сваки други начин изузетно значајан. Истовремено, приоритет је дат и делу колекције фотографских записа на нетранспарентним подлогама – позитив фотографијама, првенствено због изузетно
великог броја захтева за коришћењем тог дела колекције (за интерне и екстерне потребе).
Следеће место на листи приоритета добили су новински исечци, који
чине посебну колекцију. Без обзира на значај ове колекције, она већ само по
основу тога што је најугроженија због трошности материјала (новински папир), захтева да се подвргне свим облицима обраде и заштите. Теслина лична библиотека је колекција која је обрађена по библиотечким правилима и
стандардима и трећа је по реду за предузимање мера заштите, а посебно за
дигитализацију.
Опште правило које је усвојено у Музеју јесте да се ни у један захват
не улази без претходно урађеног пројекта који, на основу сагледаног стања,
мора да садржи све елементе везане за поступке и методологије, а нарочито
за питања информатичке подршке у свим фазама рада.
Из свега наведеног јасно је да се посао на заштити и припреми за коришћење обавља плански и фазно, са основном идејом да се после сваке заокружене фазе, на одређеном делу заоставштине или чак и на деловима појединих колекција, документарни материјал припремљен за коришћење
учини доступним научној, стручној и другој јавности, превасходно у диги-
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талном облику, али уз информативна средства за сваку од колекција, урађена по највишим стандардима и у складу са најбољом праксом заступљених
струка. У свим планираним и пројектованим захватима, потребно је имати
на уму да су делови Теслине заоставштине неједнако обрађени и у класичним аналогним али и у информатичким захватима. Још увек ће проћи извесно време док се степен обраде не уједначи и модификује ка новом низу
степеница, који треба да доведе до онога одакле је и почело или како је и
првобитно било. Ка интегралној целини извора података и информација,
онако како је то Тесла творио и користио. То је, из садашње перспективе и
сазнања о границама до којих Музеј као стручна установа, може и мора да
иде, следећи велики и озбиљан задатак.
Музеј Николе Тесле, као комплексна установа заштите културних добара, прихвата визију „трајне и универзалне доступности документарног
наслеђа“ као циљ коме тежи, али дели судбину многих сличних установа у
погледу специфичних ограничења по питању доступности свих делова покретне заоставштине Николе Тесле. Она проистичу из: домаћег законодавства; физичког стања појединих делова заоставштине чијим би се даљим
коришћењем, у оригиналном облику, угрозио њихов интегритет; неприпремљености појединих делова покретне заоставштине за јавно коришћење;
ограничености и тренутне необезбеђености простора и одговарајуће опреме
за коришћење у оквиру Музеја.

Корак по корак
(Милица Кеслер)
Чињеница да је архива Николе Тесле 2003. године стављена под заштиту UNESCO-a – Memory Of The World – Памћење света и да се тако нашла на листи најзначајнијих дела светске научне и културне баштине обавезала нас је да своје депое отворимо што ширем кругу заинтересованих корисника. За наш Музеј то је значило да треба да изађемо у сусрет различитим захтевима и потребама најшире јавности и да, у форми која је могла да
задовољи истраживачку али и издавачку и изложбену делатност, свима који
су то желели покажемо шта се крије у нашим депоима.
Суочени са оваквим задатком сусрели смо се са чињеницом да део
грађе који је микрофилмован и са микрофилма пребачен у дигиталну форму, током претходних пола века постојања музеја, није могао да буде коришћен у презентационе сврхе, а није био ни нарочито погодан за истраживаче. Микрофилмски запис или његова дигитална верзија је црно-бела и омогућавала је у најбољем случају добијање стандардне црно-беле фотографије
(копије). Јавио се и много већи проблем – делимична или у драстичним случајевима потпуна нечитљивост микрофилмованог документа, нарочито видљива код старих и оштећених фотографија и докумената који су били исписани на пожутелом папиру.
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Основна идеја коју смо желели да остваримо, а сматрали смо да нам је
то и обавеза како према Николи Тесли тако и према светској јавности која
је управо нас именовала за чуваре светске културне баштине, била је усаглашавање захтева у домену потпуне заштите архивске грађе и истовремено њена потпуна доступност сваком будућем кориснику. То је значило:
омогућавање слободног приступа документу сваком истраживачу преко
екрана компјутера; олакшано претраживање и проналажење жељених докумената, као и тренутни приступ траженом документу; могућност пружања
различитих услуга давањем на коришћење дигиталних копија; могућност
квалитетне репродукције сваког документа.
У исто време то је представљало први корак у интеграцији свих музејских збирки (архива, технички цртежи, фотографије, фотоплоче, лична библиотека, колекција новина и часописа, новински исечци, лични предмети и
предмети из лабораторија) у остварењу коначног циља сваког истраживача
– могућност да самостално истражује.
У Музеју је из тих разлога 2006. године сачињен Пројекат припреме за
дигитализацију, дигитализације и микрофилмовања Личног фонда Николе
Тесле, чији је аутор Младен Вујовић. Сачињени су листа приоритета и детаљни план дигитализације целокупне архивске грађе, али је пројектована и база
података која је омогућила праћење и проналажење сваког документа.
План дигитализације архивске грађе садржавао је неколико ексклузивних захтева: 1) због непроцењиве вредности грађа није смела да се износи
из музеја да би се дигитализовала; 2) ради добре читљивости свих докумената она су се прво скенирала или фотографисала дигиталним фотоапаратом, а потом су се ти дигитални записи преносили на микрофилм; 3) у процес дигитализације уведена је још једна новина: уз сваки документ се снима
и његова сигнатурна ознака. Издвојеном документу придружује се одговарајућа индексна картица са неопходним подацима: ознака архивског фонда,
сигнатура, лице или наличје документа која га јасно одређује; 4) утврђени
су минимални параметри квалитета дигиталног записа (300 дпи).
Због разнородне грађе процес смо започели са мањим целинама, како
бисмо на њима открили евентуалне недостатке плана. Започело се са дигитализацијом фотографија, а потом са карактеристичном групом техничких
цртежа који су махом били великог формата. Ове две мање целине су биле
погодне за тестирање пројекта, јер је њихова архивистичка обрада била у
потпуности завршена на нивоу регесте. Најобимнији део била је припрема
дигитализације докумената из групе Теслиног научног рада, кореспонденције и личних докумената.
Дигитализација техничких цртежа великог формата преко А3 захтевала је посебне техничке услове, пошто нисмо желели да се цртежи скенирају из делова па да се онда накнадно склапају. Набавком квалитетне дигиталне камере и адекватне расвете обезбеђено је хомогено светлосно поље у
зони фотографисања. Уз све то ангажовани су професионални фотографи.
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Проблем постављања дигиталне камере на висину од 2,5 м, са које је једино
било могуће кадрирати цртеже 2А0 формата (1189 x 1682 тј. цц160 x 120
цм), решен је метално-дрвеном конструкцијом постављеном у музејској библиотеци. Због недостатка простора фотограф је свој део посла морао обављати у лежећем положају непосредно уз плафон.
Пошто у бази података већ постоји аналитички обрађен појединачно
сваки технички цртеж како по садржају тако и по форми (техничке карактеристике, формати итд.), придруживањем његовог дигиталног записа (сличице) добијена је јединствена целина која је у потпуности спремна да пружи
комплетну информацију сваком ко жели да се упозна са овим делом архивске грађе.
Дигитализација докумената – целокупне архиве
Остала документа из Теслине заоставштине (око 160.000) представљала су вишеструко обимнији део грађе предвиђен за дигитализацију у односу
на фотографије и техничке цртеже великог формата. Овај део грађе је и по
садржају и по димензијама, материјалима на којима се налази, квалитету и
читљивости докумената јако разнородан, а стање грађе и њен значај нису
дозвољавали коришћење опреме и метода уобичајених при скенирању великих количина документарног материјала. Стога се приступ дигитализацији
овог дела грађе значајно разликовао од приступа у претходном примеру.
Први корак у процесу дигитализације „научног рада“ – прве следеће
групе докумената коју смо припремали за дигитализацију, била је припрема
и ревизија архивске грађе. Подаци су прикупљани из већ постојеће Mikro
Softove Acceaa базе података „Архива“, али и непосредним увидом у документа. При томе су прикупљени подаци о: броју докумената унутар инвентарних јединица; стварном редоследу фолијација; документима који нису
подложни скенирању већ захтевају друге начине дигитализације; документима које је потребно хитно заштитити; припадности докумената одговарајућем типу и врсти по унапред утврђеној класификацији. После прикупљања подаци су преношени у електронску форму у новопројектовану базу података.
Овако спроведена припрема донела је неколико битних резултата: створени су услови за ефикасно обављање процеса дигитализације; идентификовани су документи као нови ниво описа; формирана је база података која
иако без дигиталних слика знатно ближе описује грађу и њено стање; створени су предуслови за ефикасан процес у области физичке заштите и чувања грађе.
Метод прикупљања података из неколико корака омогућио је да се на
природан начин верификују претходни кораци и исправе уочене грешке,
што се показало као битан фактор у процесу дигитализације.
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Велика количина грађе коју је требало дигитализовати подразумевала
је да ће приступ по коме се материјал прво скенира а затим придружује бази
података на основу назива фајлова бити замењен софтверским решењем које би омогућило да се истовремено са скенирањем врши везивање или придруживање слика подацима у бази података. Овакво софтверско решење је
нађено у програму Spider 2.0 Enterprise фирме „Микрофилмски центар“, уз
претходно договорене процедуре за размену података и њихово представљање у програму Spider.
Организација по којој се основни идентификациони подаци унапред
унесу у рачунарске табеле (тзв. предефинисане табеле) убрзава процес скенирања или фотографисања докумената, а смањује могућност грешака.
Оператер је ослобођен уноса података и концентрисан је на сам процес скенирања, то јест на квалитет дигиталног записа. Важан део за процес дигитализације је вођење документације – Дневника снимања – који прати кретање
докумената. У дневник се уносе све примедбе које се запазе током снимања, релевантне за формирање базе података.
Дигитализована грађа се микрофилмује у два примерка: на оригиналном микрофилму и на дијазо копијама. Процес микрофилмовања врши се у
просторијама МФЦ-а. Дигитални записи који се шаљу на микрофилмовање
се још једанпут прегледају, проверава се њихов квалитет, из пуног колора
се пребацују у скалу од 256 сивих тонова и потом се микрофилмују.
„Обрнутим“ редоследом акција дошли смо до квалитетних дигиталних
и микрофилмски копија докумената, али смо у исто време успели да објединимо доступност и заштиту сваког појединачног документа, што представља велико олакшање у раду Музеја.
Плодови оваквог начина чувања и презентовања научне баштине од
непроцењивог значаја за читав свет били су велики број изложби, каталога,
фототипских – или можда боље дигиталних издања различитих публикација из Теслиног времена. Најнеобичнија је била типографска реконструкција
Теслиног рукописа и стварање јединственог фонта Тесла који може да се
користи на великом броју рачунара.
Упоредо са процесом дигитализације ЛФНТ Музеј је предузео све мере физичке заштите архивске грађе – од препакивања у нове кутије, израђене по највишим стандардима заштите папира, преко пројектовања посебних
климатизованих комора за коначно одлагање докумената, па до конзервације и рестаурације сваког оштећеног документа. Основни склоп уређаја за
одржавање свих параметара микроклиме, сада то можемо са великим задовољством и поносом саопштити, чиниће модификована Теслина ваздушна
пумпа. Оригинални документи ће најзад отићи у заслужену пензију, под
најбољим могућим условима и заштитом, а главни чувар ће бити Теслин,
никада патентирани, изум!
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Теслине фотографије
(Ивана Зорић)
Лични фонд Николе Тесле (архивску грађу) чини седам група докумената, а једна од њих је фотографски материјал из Теслине заоставштине.
Фото материјал је подељен, по врсти носиоца информације, на фотографије,
фото плоче и слајдове.
Захваљујући томе што је Тесла пратио и прихватао новитете у технолошком развоју и у другим областима у његово време и захваљујући његовој жељи да документује свој рад фотографским записом сачувана је богата
збирка фотографског материјала. Најзначајније области његовог рада које
су документоване фото материјалом су: мотори наизменичне струје, радио,
даљинско управљање, рад у Колорадо Спрингсу – такозвани Теслин трансформатор огромних димензија, смештен у посебно изграђеној лабораторији, изградња Светске станице Варденклиф за бежични пренос енергије на
Лонг Ајленду, неки од Теслиних занимљивих проналазака из машинства,
као што су турбо пумпе и турбине које и данас побуђују интерес својим
необичним решењима.
Нарочито су занимљиве фотографије на којима је сам Тесла, фотографије његових рођака, пријатеља и других личности значајних за његов живот и рад.
Ова група је по броју јединица мала, али врло занимљива и веома значајна, и стога су Теслине фотографије биле један од првих делова Личног
фонда који је детаљно обрађен ради формулисања и исцрпне документације
у складу са важећим стандардима, која омогућава бележење информација
које носе предмети, и дигитализован, како би се овим подацима придружила и слика, односно дигитални запис. Разлог више да овај део заоставштине
буде први дигитализован били су конкретни, интерни и екстерни захтеви за
коришћење Теслиног фото материјала током 2006. године и велике прославе 150-годишњице Теслиног рођења.
Музејска документација о фото материјалу постојала је на картонима
фотографија из ранијег периода. Овом приликом је допуњена и подаци су
организовани тако да се фотографија недвосмислено идентификује, лоцира,
означи и опише, али и да се бележе подаци о њеном „животу“ у Музеју.
Идентификацију фотографије као дела ЛФНТ омогућавају подаци о
институцији која чува фотографије, називу групе унутар фонда, прецизној
локацији и месту чувања и јединственој ознаци фотографије.
Друга група података даје информацију о физичком и садржајном
опису фотографије. То су подаци о врсти и називу предмета, материјалу и
техници израде која подразумева информације о врсти фотографије, површини, обради, димензијама фотографије, затим вербални опис физичког изгледа фотографије.
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Податак о процени физичког стања фотографије и њеним евентуалним
оштећењима подразумева и препоруку за конзервацију и рестаурацију.
Веома значајан податак је легенда, односно опис садржаја фотографије јер је то информација о томе шта се заправо налази на фотографији. Описи никако не смеју бити произвољни и морају се заснивати на поузданим
изворима. Приликом формулисања описа најмеродавнијим се сматрају описи које је писао сам Тесла, најчешће у белешкама и припреми за чланке које
је објављивао или на самим фотографијама, као и посвете и записи на фотографијама које је добијао од родбине, пријатеља и разних других личности.
Поред овог извора, користе се легенде које су раније објављиване или коришћене на изложбама, уз обавезно навођење извора. Процес оваквог описивања фотографија још није завршен јер за неке фотографије нема поузданих
података и извора који би помогли у идентификацији личности, догађаја
или места која су фотографисана. Остаје да се даљим истраживањем у оквиру музејске грађе или ван ње опише што је могуће већи проценат фотографија које се чувају у оквиру личног фонда Николе Тесле.
Трећа група података који се везују за појединачну фотографију, повезана је за обраду предмета у музеју, његово коришћење и излагање. Чувају
се метаподаци о музејској документацији о фотографији и начињеним копијама, обради и ауторима копија и документације.
Пошто су подаци прикупљени и систематизовани, што је класична обрада музејског материјала, предстојало је скенирање и израда базе података.
Реализација овог задатка била је донекле олакшана јер је, као део архивске грађе музеја, фотографски материјал 2001. године микрофилмован.
Развијени микрофилмови су дигитализовани уз помоћ микрофилмског скенера. Дигитализоване фотографије су, као скенови, унете у рачунарску базу
података која садржи дигитални запис (еквивалентан картону) који се попуњава подацима који се већ налазе на картонима направљеним у претходном
периоду као прва детаљна обрада на нивоу појединачне фотографије.
Прегледом је утврђено да је квалитет скенова неравномеран, али су се
могли успешно користити за идентификацију материјала без директног увида у грађу. Скенови са микрофилма су у најбољем случају у нивоу црно-беле фотокопије и не би се могли користити као предлошци за штампу. Стога
смо се определили да се са концепта дигитализације микрофилмованог материјала пређе на микрофилмовање дигитализованог. Дефинисан је пројекат дигитализације и утврђене су примарне улоге ових двеју врста копија:
1) микрофилмова који имају улогу заштите; 2) дигитализованог материјала
који има улогу коришћења.
Установљена је процедура дигитализације са битним елементима обраде и поступака приликом скенирања и начин једнозначног именовања
фајлова, тако да назив фајла одговара сигнатури фотографије, затим њиховог смештања у фолдере и архивирања.
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Затим смо приступили скенирању фотографија у просторијама музеја
користећи само сопствене људске и расположиве техничке ресурсе. Због
техничких ограничења (скенера које је музеј поседовао), скениране су само
фотографије формата мањег од А4, док су веће фотографије фотографисане
дигиталним фотоапаратом. Скенирана је површина нешто већа од површине фотографије, како би се на дигиталној слици виделе све ивице фотографије. Свим фотографијама, приликом скенирања и фотографисања, придруживана је папирна идентификациона трака са логом музеја и јединственом
сигнатурном ознаком фотографије која се такође налази у пољу скенирања.
На тај начин су избегнуте евентуалне грешке у идентификовању фотографија које би се могле јавити приликом каснијих манипулација скеновима.
За фотографисање су коришћени дигитални фотоапарати са квалитетном
оптиком, као и адекватна расвета довољне снаге да се обезбеди хомогено
светлосно поље у зони фотографисања.
Фотографије су скениране у две резолуције (300 и 1200 дпи) да би се
покрио највећи број могућих коришћења. Скенови се чувају у tiff формату
на ДВД дисковима (оригинали) у две копије и компресовани у jpg формат
смештени на хард дискове рачунара. Приликом фотографисања коришћена
је максимална резолуција коју фотоапарат може да пружи (у тренутку када
се фотографисање обављало 12 мегапиксела) и raw формат. Скенирани су и
реверси фотографија уколико на њима постоји било какав садржај.
После фотографија, на ред су дошли слајдови и фото плоче. Обе групе
чине фотографски записи на стакленим плочама које су врло осетљиве и
захтевају пажљиво руковање. За њихово скенирање, музеј је набавио скенер
за снимање транспарентних подлога А4 формата. Тако су се стекли услови
да се скенирају слајдови из ЛФНТ који су стаклене плоче малог формата.
Процедура скенирања је иста као код позитив папирних фотографија, осим
што је одлучено да слајдови који су веома добро очувани и имају велики
квалитет фотографског записа буду скенирани у резолуцији 3200 дпи, у tiff
формату. Фото плоче, чији највећи број својим димензијама прелази димензије постојећег скенера, за сада нису скениране због недостатка одговарајућег технолошког решења. Поставља се и питање скенирања плоча у позитиву и негативу јер софтвер за скенирање пружа могућности за бројна подешавања. Током скенирања и фотографисања материјала вођена је прецизна
евиденција и подаци о дигиталним записима.
После скенирања, односно фотографисања позитив фотографије су,
као и остала архивска грађа, препаковане у нове омоте и кутије. Позитив
фотографије су се чувале појединачно умотане у папирне омоте на којима
су исписане њихове сигнатуре ради лакшег проналажења, поређане по редоследу у класификационим подгрупама, постављене вертикално у картонске кутије.
Да би се обезбедили што бољи услови за чување и смештање фотографија, нови омоти и кутије су направљене у складу са важећим стандардима
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за чување. Свака фотографија има посебан омот на коме ће се налазити сви
подаци и биће одштампана умањена слика фотографије која се у њему налази. Појединачни омоти су налепљени на картоне ради чврстоће и смештени
у кутије, по редоследу у класификационим групама.
Пошто се фотографије за сада морају чувати у истој просторији у којој
се налазе и архивска грађа и предмети, планира се прављење посебних комора за њихово смештање, како би се обезбедили одговарајући микроклиматски услови за њихово чување.
Паралелно са скенирањем и фотографисањем материјала, пројектована је нова релациона база података. У нову базу пренети су подаци из постојеће базе коришћене за скенирање са микрофилма. Постојећи подаци организовани су на одговарајући начин и придружени су им нови подаци за
које је утврђено да су значајни, а били су расположиви. Такође су додати подаци о врстама дигиталних слика који се за одговарајућу фотографију чувају.
База података састоји се од табела које се односе на: фотографију; класификацију; дигиталне слике; легенде; корисника који приступа апликацији, али такође и на кориснике којима се на коришћење издаје материјал у
виду дигиталних копија; захтеве. У оквиру ових подгрупа и између њих, табеле су међусобно повезане одговарајућим релацијама.
Коришћење података који се чувају у бази омогућено је израдом апликације Тесла_Фото која је настала је са основном намером да се омогући: 1)
ефикасно претраживање материјала, свих расположивих дигиталних записа
и података о фотографијама; 2) ефикасну реализацију и евидентирање и
праћење спољних и интерних захтева за издавање материјала, најчешће за
издавачку и изложбену делатност, што је поступак аналоган кретању оригиналне музејске фотографије, њеном излагању или измештању.
Апликацију користи особа којој је додељено корисничко име и лозинка што омогућава строго контролисан приступ. Ауторизовани корисник може да прегледа, уноси и ажурира податке. Корисник је омогућено претраживање уз помоћ различитих критеријума претраге од којих су најефикасније претраге по класификационим групама, сигнатури или делу сигнатуре
и легенди.
Када корисник одабере конкретну фотографију, учитава се списак свих
дигиталних слика које су расположиве са њиховим основним карактеристикама. На истом екрану могу се видети и легенде – описи фотографије и њихови извори. Такође, корисник може увећати дигиталну слику фотографије до
екранске резолуције и прочитати све техничке податке о фотографији.
Обрада захтева за издавање дигиталног материјала кориснику омогућава да се на основу унетог текста захтева, по ставкама, односно појединачним фотографијама које се траже, одаберу дигиталне копије одговарајућих
карактеристика и придруже им се подаци који су кориснику потребни. Као
резултат обраде захтева, аутоматски се генерише текстуални документ који
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садржи умањене слике тражених фотографија, њихове сигнатуре и легенде
– описе на српском или енглеском језику.
Постојећи софтвер није коначан и планирано је да се даље развија и
допуни још неким функцијама и подацима који се односе на различите
аспекте описивања или коришћења фото материјала, односно њихових дигиталних копија.
Дигиталне копије фотографија, слајдова, докумената о Теслином научном раду и његове преписке, чија је дигитализација завршена, већ се
успешно користе за издавање спољним корисницима и сопствену изложбену и издавачку делатност. Крајњи циљ процеса обраде и информатизације у
Музеју Николе Тесле, поред заштите материјала, јесте израда јединственог
информационог система који би виртуелно објединио све музејске збирке,
односно појединачне апликације прилагођене различитим структурама описа појединих група материјала који је веома разноврстан.
На путу ка том циљу предстоји нам и дигитализација исечака из штампе и збирки предмета из Теслине заоставштине. Захваљујући искуствима
која смо стекли кроз пројекат дигитализације архивског материјала, укључујући и фото материјал, започели смо пилот пројекте дигитализације ове
две специфичне групе.
У оквиру Теслиног прес клипинга чувају се књиге исечака са систематизованим исечцима налепљеним на листове књига, са записима о датуму и
часопису у коме је чланак објављен и велики број исечака које Тесла није
на овај начин обрадио. Пилот пројекат започели смо од књига исечака, уз
пажљиву припрему која је подразумевала пописивање свих појединачних
исечака на свакој страници књиге и њихових позиција, како би се избегле
касније грешке приликом манипулација фотографијама. Књиге су фотографисане од стране професионалног фотографа, уз вођење прецизне евиденције, при чему су фотографисане целе странице књиге, али и појединачни
чланци који су били пресавијени и сепарати који имају више од једне странице. Коришћене су папирне траке за означавање страница које се налазе у
зони фотографисања, а појединачни чланци су накнадно означени на помоћним снимцима.
Дигитализација збирки предмета је посебан изазов јер се први пут у
овом пројекту срећемо са тродимензионалним предметима. Збирке предмета обрађене су у музеолошком смислу и сваки предмет има свој картон са
свим расположивим подацима и документарном црно-белом фотографијом.
У овој фази направили смо пробно фотографисање неких предмета како бисмо, уз помоћ професионалног фотографа, а на примерима предмета различитих величина и облика, начињених од различитих материјала, установили
који је најбољи расположив начин за снимање ове врсте грађе.
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Може се и сопственим снагама
(Зоран Пекић)
Увод
Идеја руководилаца Музеја Никола Тесла, под слоганом „Сами својим
снагама“, да се формира конзерваторска лабораторија отворила је много
шире размишљање о могућностима и концепту формирања малих лабораторија у оквирима мањих архива, библиотека и музеја у Републици Србији.
Овакве институције у оквиру својих фондова чувају писана културна добра
као и фондове значајне за области због којих су основане. Обично због недостатка средстава конзервирају се и штите се само културна добра, а фондови ових институција немају материјална средства за заштиту. Формирање
лабораторија првенствено је питање стручног рада и стручних служби. Материјална средства такође су важна, али уз минимална материјална улагања
користећи искуство 60-годишњег рада конзерваторске службе за папир у
Републици Србији, могао би се направити концепт малих лабораторија у
овим институцијама. Већи проблем од опреме су кадрови. Едукација кадрова тражи време и велика материјална средства. Музеј Николе Тесле, а то би
могао бити и пример другим мањим институцијама, разрешио је овај проблем. Конзерваторску лабораторију водиће искусни конзерватор из друге
институције, а такође и рестауратори из других институција. Одабрани конзерватори и рестауратори радиће у овој лабораторији у свом слободном
времену. Могуће је да на овај начин буде формирано низ мањих конзерваторских лабораторија чиме би се заштитили фондови мањих музеја, библиотека и архива на територији Републике Србије.
Да би се формирала конзерваторска лабораторија у једној институцији
основни податак за конзерваторе је количина, односно број докумената који
институција поседује. Други податак, који је веома важан, јесте разврставање по типу грађе: да ли је у питању папир или пергамент, да ли су документи писани мастилом или штампани, да ли су у боји, који је тип документа у
питању: обично писмо, повеља, сертификат, да ли је са сувим жигом, или је
у питању воштани печат итд. На основу ових података одређује се величина
конзерваторске лабораторије, радни простор са ергономским мерама и број
конзерватора и рестауратора.
Током седамдесетих и осамдесетих година дошло је до развоја конзерваторске службе у Србији. Формирано је неколико нових лабораторија, а ја
сам формирао пет конзерваторских лабораторија. Прва је била на Светој Гори у манастиру Хиландару, друга у манастиру Григоријату, трећа у Народном музеју, четврта у Народној библиотеци Србије и пета у Музеју Николе
Тесле. Ни у једној од ових институција, изузев Музеја Николе Тесле, нисам
могао добити податак о количини материјала, односно о броју докумената.
У манастиру Хиландару добио сам податке о броју рукописа, средњевековних повеља, старих штампаних књига и инкунабула, али нисам могао
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добити податак о броју докумената архива и броју књига библиотеке штампане књиге 17. и 18. века. Напомињем да је овај архив изузетан због тога
што су у њему документи српске емиграције, тако да је ова архивска грађа
веома важна за Републику Србију јер се односи на период од двадесетих до
осамдесетих година 20. века. Библиотека штампане књиге 17. и 18. века садржи око 5.000 књига и то је најцеловитија библиотека српске књиге овог
периода.
Стање фонда
Лични фонд Николе Тесле је класификован у седам основних група: I
– Лична документа; II – Правни послови и финансије; III – Кореспонденција; IV – Делатност; V – Планови и цртежи; VI – Вариа; VII – Фотоматеријал.
Приоритет је дат групи IV – делатност у којој има 14.846 докумената
са 45.957 листова, који су одложени у 341 кутију.
Стање фондова у односу на оштећења
Ово је најважнији податак за конзерватора. Материјал се разврстава у
групе по оштећењу и на основу овог податка формирају се приоритетне листе. На основу ових листа знамо тачан број докумената којима је неопходна
конзервација, а такође знамо распоред конзерваторских поступака по ургентности.
Први визуелни преглед ових докумената урадио је конзерватор саветник Никола Меанџија 2007. године. Ово су били оквирни подаци на основу
којих је могао бити предложен њихов детаљан преглед. Овај преглед урадили су 2008. и 2009. године рестауратори Злата Ковачевић, Снежана Стојиновић-Вујић и Наташа Поповић.
Листе за преглед биле су формиране по типологији оштећења:
М – механичка оштећења
1. исцепканост
2. недостају делови
3. пресавијеност
4. искрзане ивице документа
5. прљаво – трагови лепка, прашине
6. нагужвано (гуверирано)
7. кртост
Х – хемијска оштећења
1. киселост
2. масноћа
3. боја
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4. рђа
5. флека (мастило)
6. кисело мастило
Ф – физичка оштећења
1. светлост (пожутео папир)
Б – биолошка оштећења
О – остало
Преглед микробиолошких оштећења
Микробиолошка оштећења су посебна врста оштећења, која поред визуелног прегледа који није довољан због тога што је доста оштећења невидљиво на папиру, морају проћи кроз лабораторијску дијагностику. У децембру 2008. Музеј Николе Тесле је ангажовао Завод „Пастер“ за ову врсту испитивања. Завод за лабораторијску дијагностику, за бактериолошку и миколошку анализу, узео је узорке са архивске грађе. Уједно су одређени паралелни узорци дати тиму истраживача – сарадника Музеја, који су узорке
анализирали путем уређаја заснованог на Теслиним изумима – генератора
електромагнетних таласа који је у фази испитивања и развоја.
Резултати испитивања у Заводу „Пастер“ показали су да архивска грађа није заражена, односно да је микробиолошко стање докумената нормално и да садржи микроорганизме у оном броју који уобичајен за здраву хартију. Такође, на основу провере у Заводу „Пастер“ уређај заснован на Теслиним изумима није дао добре резултате.
Резултати конзерваторског прегледа
Укупно прегледано листова:
45.957
Укупно листова без оштећења:
15.888
Укупно оштећених листова:
30.069
Овде су дати само кумулативни, збирни подаци, а резултати су садржали и детаљне податке по свакој од врсти оштећења понаособ.
На основу ових података могли смо да приступимо прављењу пројекта
конзерваторске лабораторије.
Пројекат лабораторије
Типови оштећења папирног материјала одређују и поступак конзервације и рестаурације. У оквиру поступка конзервације садржани су: механичко чишћење, прање, неутрализација, скидање различитих мрља и у неопходним случајевима бељење. У оквиру поступка рестаурације примениће се
метод ручне рестаурације.
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У Музеју постоје две просторије у сутерену предвиђене за конзерваторску лабораторију. На основу разраде идеје лабораторије за конзервацију
направљен је архитектонски цртеж који садржи просторије за рестаурацију
и конзервацију, и у оквиру кога ће, по ергономским мерама, бити разврстана опрема.
У првој просторији је део за рестаурацију. У њој су направљена два
специјална рестаураторска стола са светлећом стакленом површином, сто за
припрему материјала и део за пресовање. У овом делу постоји могућност
рада књиговесца. Такође, постоји и радни сто са компјутером у који ће се
уносити подаци о извршеним поступцима. У самом Музеју развијен је програм у оквиру кога ће се уносити сви конзерваторски поступци као и материјал који је употребљен за рад.
У другој просторији је део за конзервацију. Овај део је захтевао простор за прање као и део који ће бити предвиђен за рад са хемикалијама. Направљен је део са јаким аспиратором ограђен клиритом у коме ће моћи да
се ради са органским, отровним растварачима. Део за прање има две каде и
радну површину на којој ће моћи да се смештају пластичне каде. Постоји и
део на којем је електрични решо и радна површина. Хемијска лабораторија
има и фрижидер.
Предвиђена опрема је направљена, а набављени су алат, материјал за
рад и хемикалије.
Проток материјала кроз конзерваторску лабораторију
Материјал који се доноси за рад биће смештен у комору направљену
на основу Теслиног изума ваздушне пумпе који одржава константну температуру и влагу. Комора ће се користити још у две сврхе: за сушење опраног
папира и за влажење папира коме је потребно пресовање. Комора за ове две
сврхе посебно је пројектована и у њу је уграђено девет подова на којима ће
се моћи обављати сушење или влажење.
Сушење у циркулацији загрејаног ваздуха убрзава овај процес и може
се сматрати да је овај начин сигурнији од природног начина сушења.
Ова комора нуди могућност безбедног влажења материјала на релативној влажности од 90%. Овим поступком званим суви додир односно „dry
touch“ долази до довољног влажења папира да би се он могао пресовати, а
не постоји могућност разливања растворљивог мастила или бојеног слоја.

Знати унапред о електронском каталогу ЛФНТ
(Светлана Аџић)
Генијалност и универзална вредност Николе Тесле је планетарна, као
и његова писана заоставштина. То што је она, на сву срећу, предата Србији,
као земљи порекла његових предака, обавезује нас да његову заоставштину
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заиста и „предамо“ свету. Први корак учињен је номинацијом његове писане заоставштине Унесковом програму „Меморија света“ 2003. године и њеним уписом у Светски регистар светске културне баштине исте године. Бити регистрован на овај начин значило је низ правних, техничких и стручних
поступака и акција које воде до трајне заштите те баштине, у складу са Општим упутством о заштити документарног наслеђа. Између осталог, обавеза
и задатак земље која номинује своје писано културно наслеђе за Светски
регистар је да евидентира, среди и обради такву колекцију и да је у форми
класичне, електронске или мултимедијалне публикације преда јавности на
увид и коришћење. Музеј Никола Тесла у потпуности прати Упутство и
истовремено ради на потпуној заштити овог јединственог културног и научног наслеђа.
Обрада Теслине архиве је вишедеценијски процес, а последњих
неколико година улази се у његову завршницу. Класификациона група Делатност, примера ради, обухвата 379 архивских кутија, док класификациона група Планови и цртежи обухвата 22 кутије грађе. О тачном броју јединица описа унутар ове две класификационе групе прави податак може да дâ
администратор базе.
Предстоји још пуно посла, јер пројекат израде електронског каталога
подразумева, у крајњој фази, on-line базу података претраживу по великом
броју упита и презентацију дигитализованог документа за потребе увида.
До финалне израде електронске базе односно електронског каталога стизаће
се постепено, израдом модула према приоритету и важности класификационе групе којој архивска грађа припада. Стручни тим Музеја заузео је став да
се претходни рад генерација архивиста које су радиле на класификацији и
сређивању Теслине архиве неће девалвирати поновним радом на ревизији
класификације, већ ће се акценат и стручни напор ставити на дораду обраде
и израду коначног каталога.
У складу са таквом исправном одлуком приступило се обради две
основне класификационе групе: IV – Делатност и V – Планови и цртежи.
Грађа ове две групе је комплементарна, иако су групе формиране према
различитим принципима (прва према теми, друга према врсти и облику докумената) и представљају најважнији део личног фонда Николе Тесле, ретроспективу његовог научног и проналазачког рада.
Апликација, која је дизајнирана да обухвати функционални алат, метаподатке, дескрипционе податке и дигитализовани снимак јединице описа,
много је детаљнија и свеобухватнија од оне у којој се припрема електронски каталог, двојезични, српско-енглески, и која ће бити извор публикованих каталога, који ће се објавити у првој фази у pdf формату, дакле закључаном текстуалном формату са илустрованим приказом документа.
Као стручни редактор, лектор и преводилац електронског информативног средства за две наведене класификационе групе, ради комотнијег рада у аутономним условима, добила сам радну верзију SQL базе подешену за
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моје потребе, што је убрзало мој рад. Мој задатак је био да уједначим, колико год је то могуће, обраду и опис архивских јединица, да успоставим конвенције којих ћемо се придржавати у даљем раду на обради докумената, да
терминолошки дефинишем врсте докумената, називе носача информација,
да уједначим нормативне записе односно ауторе, било да се ради о правним
било о физичким лицима, што је важно за каснију израду алата за претраживање и речника дескриптора. Све време рада била сам у сталном контакту са колегама из Музеја и на томе сам им нарочито захвална, посебно Младену Вујовићу и Милици Кеслер, и, наравно Александру Ђокићу, који је излазио у сусрет мојим захтевима за обликовањем апликације, како би она
функционисала у складу са захтевима задатка.
Рад колега који су иницијално радили на обради, као и мој рад захтевали су идентификацију и виртуелно спајање докумената у предмет, будући
да су планови и цртежи физички одвојени од припадајућих текстуалних докумената, превасходно патентних пријава и патената, што није био лак задатак у случајевима када планови и цртежи нису били јасно насловљени.
Када се ради о јединственој архивској колекцији каква је Теслина архива,
евидентиран је сваки могући лист (на пример, сваки лист у оквиру вишестраног писма, или фасцикла у којој се чува предмет). У случају када је
описана свака страница у оквиру писма, листови су повезивани у једну јединицу описа, што апликација омогућава. Иста ситуација је и са копијама
докумената, који су физички лоцирани на различитим местима и добили су
своју сигнатурну ознаку. Поново напомињем да је то последица ранијег става да се евидентира сваки лист као посебна јединица описа, а затечено стање могли смо да превазиђемо виртуелним спајањем уз помоћ информационих технологија и адекватних апликативних решења.
Класификациони група „Делатност“
Садржај апликације поседује неопходан број информација, које општи
стандард ИСАД(г) захтева: сигнатуру која укључује словну идентификацију институције којој припада лични фонд, идентификацију личног фонда,
број јединице чувања и број јединице описа. Јединица описа у обе класификационе групе је на нивоу документа. Потом, садржи распон година грађе у
коме је могуће уписати и конкретан датум, назив класификационе групе са
подгрупама, која је уједно и главни елемент повезивања са садржајем јединице описа, потом спецификацију која одређује власништво патента на: Теслин патент и Туђи патент и, на крају, садржај јединице описа, врсту документа и напомену.
Садржај јединице описа је двојезичан – српско-енглески, али у суштини је вишејезичан, поготову у јединицама описа које се односе на патенте
наведене на језику на коме су регистровани, потом преведене на енглески
као опште разумљив језик у свету и на крају преведене на српски језик за
кориснике из региона и земаља у којима је српски језик разумљив. Ово је
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изузетно важно за касније фазе рада на on-line бази података у делу који се
односи на виртуелно лоцирање информација у складу са стандардом ИСААР (ц, п, ф) који утврђује норме описивања стваралаца архивских докумената и даје смернице за њихово повезивање јасно утврђеним идентификаторима. Кад ово кажем мислим и на тачна, оригинална имена аутора и на оригиналне називе патената и патентних пријава или тачне а не колоквијалне
називе корпорација или организација. Постоји велики број докумената где
ауторство није утврђено или је приказано само иницијалима за које контекст не указује на могућег аутора. Исто се односи и на уједначавање географских појмова, у обе верзије, српској и енглеској, контролу спелинга,
што је захтевало консултацију разних приручника (атласа, мапа и сл.).
Класификациона група „Планови и цртежи“
Садржај апликације за ову класификациону групу је проширен подацима за врсту папира и технику записа. У овој групи постоји мноштво јединица описа које је требало релационим везама повезати у целину или указати на варијанте, што је иницијално урађено у оквиру описа садржаја као
додата напомена или изражена вероватноћа а у финалној верзији у оквиру
напомене, како би се и садржајно и графички избегле непрецизности и нејасноће. Идентичан опис јединице описа често је допуњаван прецизнијим садржајем када је он из документа тј. Плана или цртежа био видљив, јер без
те допуне широко дата класификација са подкласификацијама није омогућавала прецизнији садржај. Редактор и преводилац су у овом послу наступали двојако, и са позиције будућег истраживача и са позиције архивисте
односно информатичара који тежи прецизној дескрипцији. Оригинални
опис докумената из ове класификационе групе радили су машински инжењери. Они су највећи допринос дали у плановима и цртежима који нису
имали оригиналне називе, па је од круцијалне важности било њихово знање
из области машинства ради одређивања документа у групе и подгрупе и повезивања са атрибутима класификације. У појединим случајевима њихов
опис је добијао истоврсну формулацију, иако је наслов цртежа разумљивије
објашњавао план или цртеж. Веома су биле честе формулације типа: Sklop
dat u izgledu; Podsklop uređaja prikazan u vertikalnom preseku. У том случају
интервенција у оквиру описа документа била је квалитативна.
База података је урађена на српском језику у латиничном писму, с
обзиром на интенцију да буде најшире доступна и разумљива свим корисницима.
Од изума до патената
(Снежана Шарбох)
Мада је протекло више од 65 година од смрти Николе Тесле у Њујорку
7. јануара 1943, његов живот и дело још увек привлаче велику пажњу. За разлику од Милутина Миланковића и Михајла Пупина, чији научни радови се и
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данас цитирају, Теслино најважније дело представљају његови проналасци,
чији описи и нацрти су садржани у патентима, а не у научним радовима.
У Личном фонду Николе Тесле чува се велики број докумената везаних за његове проналаске и патенте, као што су патентни списи, пријаве патената, кореспонденција између Тесле и његових патентних заступника у
САД и Европи, технички цртежи, као и Теслином руком израђене скице
пријава и слике нацрта. Овај архивски материјал који садржи више хиљада
јединица може се класификовати према проналасцима на које се односи, а
који се могу сврстати у пет основних група:
1. проналасци из области једносмерне струје, лучног осветљења, динамо-електричних машина и регулатора – 8 патената
2. проналасци из области наизменичних струја – 42 патента
3. проналасци везани за струје високе фреквенције и високог напона –
23 патента
4. проналасци из области бежичног преноса –14 патената
5. проналасци из различитих области технике, а посебно машинства –
25 патената.
Класификација поменутог материјала се може извршити и према врсти сачуваних докумената и то у следеће групе:
1. Теслини амерички патенти
2. Теслини патенти регистровани у другим земљама осим САД
3. америчке пријаве за које Тесла није добио патенте
4. Теслине пријаве у другим земљама осим САД за које није добио патенте
5. припремљене пријаве патената које Тесла није поднео
6. проналасци за које Тесла није припремио пријаве, али су приказани
на техничким цртежима или описани у његовим белешкама или
кореспонденцији.
Тесла је имао 112 регистрованих америчких патената, што представља
коначан број који је потврђен независним истраживањима различитих аутора. Прву пријаву патента у САД за електричну лучну лампу Тесла је поднео
30. марта 1885. и за њу му је одобрен патент US 335,786. Теслина активност
на заштити проналазака у САД трајала је до 1928, што значи да је обухватала укупно 43 године. Мада се оригинални патентни списи Теслиних америчких патената чувају у Музеју Николе Тесле, треба имати у виду да се патентни списи по правилу публикују у већем броју примерака и да представљају део збирки патентних докумената завода за патенте, образовних установа, библиотека и других релевантних институција. Развој интернета их је
учинио доступним широј јавности, тако да сваки заинтересовани појединац
може преузети поменуте америчке патенте са одговарајућих веб сајтова (на
пример, сајтови Америчког завода за патенте и жигове www.uspto.gov; сер-
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виса за претраживање патентних докумената Европског завода за патенте
http://ep.espacenet.com).
Осим у САД, Никола Тесла је своје проналаске штитио и у другим земљама. Садржај ових патената је диктиран чињеницом да је сваки патент
територијално ограничен, односно да важи само у држави чији је надлежни
орган издао тај патент, због чега је Тесла у свакој од земаља где је желео да
заштити своје проналаске морао поднети посебну пријаву патента. Скуп патената којима је заштићен исти проналазак у различитим земљама назива се
патентном фамилијом, патенти који сачињавају патентну фамилију – аналозима, док се патент за који је поднета прва пријава назива основним патентом. Прве пријаве патената изван САД Тесла је поднео у Великој Британији и Немачкој 9. фебруара 1886. за побољшања код електричних лучних лампи и за њих је добио патенте GB 1,877 и DE 37781. До данас су пронађена укупно 174 Теслина патента из 26 земаља. За разлику од листе Теслиних америчких патената, листа Теслиних патената регистрованих у другим земљама осим САД није коначна. Анализа ових патената је показала да
за 6 британских патената из области машинства не постоје одговарајући
амерички патенти, односно да они представљају основне патенте, као и да
Теслин патент за летелицу са вертикалним полетањем и слетањем из Велике Британије претходи одговарајућем америчком патенту. На основу тога
следи да је Тесла имао укупно 116 основних патената, од чега је 109 америчких и 7 британских. Теслина активност на заштити проналазака у другим земљама осим САД одвијала се у периоду од 1886. до 1922, што значи
да је трајала 36 година, односно бар 7 година краће него у САД. За разлику
од америчких патената, знатно мањи број ових патената је доступан путем
интернета, као што је то, на пример, случај са немачким патентима. Осим у
Музеју Николе Тесле, они се могу наћи само у архивама завода за патенте
одговарајућих земаља.
Стање је још лошије када су у питању америчке пријаве за које Тесла
није добио патенте. У случајевима када пријавиоцу није био издат патент,
списи таквих пријава нису постајали доступни јавности, већ су завршавали
у архивама Америчког завода за патенте остајући непознаница за јавност.
Срећна околност је да су одговарајући примерци поменутих пријава који су
припадали самом Тесли сачувани у Музеју Николе Тесле, али њихова обрада је још увек у току. За сада су идентификоване 33 такве пријаве, али листа
ових пријава такође није коначна и могуће је да тај број нешто већи. Предмет ових пријава представљају проналасци из области електротехнике, машинства, па чак и технологије, као што су пријаве за поступак и уређај за
прераду и транспорт сумпора. Важно је напоменути да ове проналаске Тесла није успео да заштити у САД, било да су му ове пријаве одбијене, било
да је сам одустао од њих, док у другим земљама осим САД није ни тражио
заштиту за њих.
Слична је и ситуација у погледу Теслиних пријава у другим земљама
осим САД за које није добио патенте, а којих има двадесетак, иако су оне
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знатно мање интересантне будући да за предмет имају искључиво његове
проналаске који су већ били заштићени његовим америчким или британским патентима.
Много су занимљивије припремљене пријаве патената које Тесла није
поднео настале у периоду од 1897. па до 1928. године. Предмети ових пријава, чија је обрада у току, веома су разноврсни, а неки од проналазака на
које се односе, као што је случај са Теслиним електричним грејачем, до сада
су били познати само из записа Теслиних биографа, као што су Џон О'Нил
и Маргарет Чејни. Сачувани материјал за ових десетак пријава је скромног
обима, тако да је у већини случајева тешко одредити техничке карактеристике проналазака на које се односе.
У Музеју Николе Тесле се чува и један број техничких цртежа различитих Теслиних проналазака које никада није покушао да заштити. Овај материјал тек треба да буде подвргнут посебној анализи ради идентификације
одговарајућих проналазака приказаних на њима, као и процене њихове
вредности и испитивања могућности евентуалне реализације.
Пијаве патената и патенти Николе Тесле представљају подесну основу
за класификацију и систематизацију значајног дела архивског материјала у
Музеју Николе Тесле који је везан за њих формирањем одговарајуће базе
података, што ће заједно са актуелним пребацивањем архивске грађе Музеја
у дигитални облик знатно олакшати истраживања Теслиног живота и дела.

