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Дигитализација фото збирке Кабинета
председника Републике
АПСТРАКТУМ: У раду je представљен пројекат дигитализације једног дела фото збирке Музеја историје Југославије. Чланак пружа увид у комплетан процес дигитализације фото збирке, тј. прати процес издвајања фотографија и њихову припрему за скенирање, израду базе података и постављње исте на
веб платформу. Циљ рада је да укратко укаже на предности,
као и на недостатке дигитализованог фото архива.
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1. Увод
Фото збирка Kабинета председника Републике Јосипа Броза Тита из
Музеја историје Југославије поседује преко 150.000 фотографија у црно-белој техници (формата 18 x 24 cm) које приказују његов јавни и приватни живот у земљи и иностранству.1 Временски период обухваћен фотографијама
је од 1947. до 1980. године и бележи све значајне догађаје у Југославији и
ван ње у којима је учествовао Јосип Броз. Фотографије су дело четири фотографа која су председника Тита пратили на његовим путовањима по земљи
и иностранству. Они су били део особља Кабинета председника Републике.
Прву фото службу Брозовог цивилног кабинета основао је Драгутин Грбић,
а иза њега су тај посао наставили Александар Стојановић, Мирко Ловрић и
Милош Рашета. Занимљив је детаљ да своје фотографије нису потписивали,
како се тумачи из непријатности да своје име ставе на Титову фотографију.2
Фотографије имају велику историјску вредност јер понекад слика говори више од хиљаду речи. Оне сведоче о епохи друге Југославије и могу послужити корисницима и потенцијалним истраживачима из различитих области као
вредан извор информација. При самом одлучивању зашто дигитализовати и
1
2

http://foto. mij. rs/site/about ( 27. 9. 2014)
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:336751-Za-Tita-sili-i-Beko-i-Dior (6.10. 2014).
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ући у један такав подухват, Музеј историје Југославије се управо руководио
жељом да се истраживачкој, а и широј заинтересованој публици приближи и
дâ на увид фото грађа једног битног периода новије историје.3
У раду ће укратко бити објашњен комплетан процес пребацивања фотографија из аналогног у дигитални запис. Дигитализацију не би требало
мешати са скенирањем, то јест скенирање је само један део у комплетном
превођењу фотографије из једног записа у други.4 Осим тога, биће објашњен комплетан процес индексирања, уноса података и скенирања саме фото грађе, као и постављање фото архиве на веб окружење. На крају рада биће изложене предности, али и недостаци који су уочени при самом процесу
дигитализације.

2. Дигитализација фото збирке
Дигитализацију фото збирке можемо поделити у неколико фаза рада,
док пројекат не добије коначну форму у облику дигиталне фото архиве постављене на веб платформу. Најважније фазе током дигитализације су:
– Увид у стање фото грађе, одабир и припрема за скенирање (креирање Еxcel табеле, у којој је једнозначно обележено које фотографије треба
скенирати и која ће лицима задуженим за скенирање помоћи при додели
сигнатура).
– Процес дигитализације, односно претварања аналогне фотографије
у дигитални запис, путем скенирања.
– Израда базе података за скениране фотографије (индексирање и
унос података).
– Примена дигиталног записа и његова веб презентација.

2.1 Припрема за скенирање
Збирка фотографија, дело фотографа Кабинета председника Републике, сређена је по годинама настанка и догађајима које описује. Фотографије
се налазе у кутијама, обележене редним бројевима. У просеку свака кутија
броји између 180 и 200 фотографија.
Унутар сваке кутије налази се и инвентарни опис, који се односи на
саме фотографије (слика 1). Он служи као полазна тачка за истраживање и
селекцију фотографија које ће се дигитализовати.
3

4

Пројекат је започет поводом Конференције несврстаних у Београду 2011. године. Замишљено је да фотографије посведоче о односима Југославије и осталих земаља несврстаних, првенствено кроз посете Јосипа Броза тим земљама и посете делегација
несврстаних Југославији. Један од циљева пројекта јесте и да се утврди ауторство
сваке фотографије.
Више у: Оливера Порубовић Видовић, Дигитализација – изазов данашњице, потреба
будућности, Архив, часопис Архива Југославије, 2 , 2001, 50–60.
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Слика 1: Инвентарни опис збирке фотографија, Посета Хајла Селасија, 4. август
1967, Музеј историје Југославије

Пошто су се издвајале само фотографије које су имале за опис однос
Југославије и несврстаних држава, пажљиво су се бележили бројеви кутија
у којима су се фотографије физички налазиле, као и година настанка и број
кутије у којој се иста налазила. Илустрација унетих података у Excelu дата
је у табели 1:

Број кутије

Година

Опис
фотографија

337

1967

Посета
Хајла
Селасија

Редни
бројеви
издвојених
фотографија
за
скенирање

Редни
бројеви
фотографија
које се не
скенирају

Редни број
фотографија
које
недостају

130–170

1–129,
170–182

–

Табела 1
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Свака фотографија при скенирању могла је на основу дате табеле да
добије једнозначно одређену сигнатуру.5

2.2 Скенирање
У другој фази пројекта приступило се скенирању тако припремљене
грађе. Употребљен је скенер модела Canon DR–2580 C.6 Контролом квалитета утврђено је да је процес скенирања обављен на задовољавајући начин.
Технички метаподаци (подаци о подацима) тако добијених скенова су
следећи:7

Формат
документа
Резолуција
Дубина боје

дигиталног

JPEG (Joint Photographic Expert Group)
300 pixel per inch
24 – bit color

2.3 Стварање предуслова за коришћење дигиталне документације
Када је скенирање издвојених фотографија из фото збирке завршено,
приступа се изради базе података која треба да опише и индексира дигитализоване скенове.8
Кључне речи помоћу којих ће фотографије бити проналажене у бази
података креиране су на основу инвентарног описа. Инвентарни опис је скениран у PDF формату и урађен је OCR (оптичко препознавање текста).9 Тиме је унос података у базу знатно олакшан, jer je OCR омогућио извлачење
података из скенираних дигиталних докумената. С тим у вези у бази је могуђе пронаћи фотографију на основу бар једне од следећих категорија: хронолошке, тематске, именске и географске. Из овога можемо закључити да је
потребно идентификовати што већи број података о фотографији (имена актера, што прецизнија географска одредница и слично), како би она била
5

6

7

8
9

Испод сваког скена фотографије, илустрације ради, стоји овакав запис 1967_337_130,
што означава број године када је фотографија настала, број кутије у којој се физички
налази и њен редни број унутар исте; тиме је то постала и јединствена сигнатура за
скенирану фотографију.
Спецификације скенера доступне на: http://www.canon-europe. com/For_Work/Products/Document_Imaging_Systems/High_Speed_Document_Scanners/DR-2580C/#p-specification6 (5. 10. 2014.)
Више у: Оливера Порубовић Видовић, Архиви и очување електронског документа,
Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2013, 107–108.
За унос података и индексирање користио се програм Microsoft Excel 2007.
За ту потребу користио се програм ABBYY FineReader 10.
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Хајле Селасије

Пула

4.8.1967

Посета

Пула

Географска
локација

Посета

Пула, Бриони

4.8.1967

Хајле Селасије

Именована
особа

Посета

Хајле Селасије

4–5.
август
1967

Југославија

Држава

Тип

Југославија

Датум

Југославија

Бр.
фотографија
130–170

Одлазак
„Подгорком“
на Брионе

Бр. кутије

130–135

1967

Посета Хајла
Селасија:
дочек цара
Етиопије на
пулском
аеродрорму

136–137

1967

Посета цара
Етиопије
Хајла
Селасија

337

1967

Именовани
догађај

337

Год.

337

пронађена од стране корисника у случају упита по ма којој карактеристици.
У наставку видети табелу 2:

Табела 2

Горе наведено је, заправо, и најважнија фаза дигитализације, с обзиром на то да је скенирање фотографијa релативно лакши поступак. Међутим, интегрисање података са дигиталном верзијом слике је тежи део и изискује више времена. Истраживачки део је посебно захтеван, јер се на фотографијама вршила идентификација што већег броја личности помоћу савремене штампе. Он тражи тимски рад више људи обучених за такав посао. Такође, битно је нагласити да се често јавља потреба за правилним транскрибовањем страних властитих имена и географских одредница на српски језик, што чини процес сложенијим.10

10

Слика 1 и слика 2 показују један такав пример. Да ли је правилно написати Хајле или
Хаиле Селасије?
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2.4 Кориснички интерфејс
У коначној фази дигитализације приступило се обједињавању и интегрисању свих података који су свој израз нашли у веб платформи дигиталног архива Музеја историје Југославије.11

Слика 2: Пример изгледа једне странице дигиталног фото архива Музеја историје
Југославије

11

Програмски језици који су коришћени за израду, приказ података, функционалност,
структуру и садржај веб странице јесу: HTML5 (HyperText Markup Lenguage), CSS
(Cascading Style Sheets) и Јаваскрипт (JavaScript).
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У бази доступној на веб страници налази се сада већ 150.000 скенираних фотографија Фото архива Музеја историје Југославије. Кориснички интерфејс је у великој мери интуитиван и омогућава потенцијалном истраживачу лак приступ фотографији кроз дигитални претраживач (каталог) у коме
се налази 5420 имена, 360 кључних речи и 1083 географске локације.12 Фотографије дигиталне архиве налазе се на веб адреси http://foto. mij. rs/site/galleries. Систем претраживања обухвата базичну и напредну претрагу.
Напредна претрага омогућава одабир појмова по кључним речима. Претраживање се може вршити по: периоду; личности; месту; држави; кључној речи; билатералним односима.
У дну саме фотографије нуде се додатне информације везане за нађену фотографију које су линковане (слика 2), тако да потенцијалног посетиоца или истраживача одведу на следећу групу фотографија из тог описа. Тиме је осигурана бржа и лакша претрага дигиталне базе фото архива. Пријава
корисника на сајт је доста поједностављена и омогућава креирање сопствене галерије изабраних фотографија унутар корисничког налога.

3. Закључна разматрања
Дигитализација фото архива је значајна са више аспеката:
– На првом месту, заштитила је збирку од физичког пропадања (нема
потребе за коришћењем оригинала).
– Унапредила је лакшу дистрибуцију и размену фотографија путем
нових информационих технологија. На овај начин, крајњи корисници путем
интернета са лакоћом могу да приступе траженим садржајима.
– Направљена је солидна платформа за допуњавање базе података
кроз размену са другим сличним институцијама.
– Омогућено је чување већег броја копија, без бојазни од трајног губитка услед чињенице да су подаци сачувани на више локација (мрежни
сервер, персонални рачунари, екстерни преносни хард дискови, CD и DVD).
С друге стране, од битних недостатака треба поменути следеће:
– Скениране фотографије су похрањене у формату JPEG, који као неадекватан формат није подесан за дугорочно архивско чување. При свакој обради губи се од изворности, то јест губи на квалитету записа приликом декомпресије и поновне компресије.13 Подеснији формат за трајније чување
јесте TIFF (Tagged Image File Format) који при преносу на друге техничке
12

13

Више о овом пројекту на адреси: http://media. amres. ac. rs/multimedia/viewvideo/530/nove-tehnologije-i-standardi-digitalizacija-nacionalne-batine/ivan-manojlovi-radovan-cuki-projekat-digitalizacija-fototeke-muzeja-istorije-jugoslavije. html (6. 10. 2014)
Давид Кампић и Динко Јоб, Формати записа сликовних датотека (RAW, TIFF, JPEG,
GIF, PNG, PDF), Семинарски рад „Репродукција сликовних информација“, Загреб
2012, 6–7.

С. Чоловић, Дигитализација фото збирке Кабинета председника Републике

29

платформе не губи од своје изворности.14 Због свега наведеног препорука је
да се скенирање врши у формату TIFF а да се потом по потреби пребацује у
JPEG формат. На овај начин избегао би се губитак информација, који на први поглед није уочљив али свакако постоји.15
– Описаним поступком дигитализације, фотографије су постале део
дигитализоване архивске фото збирке, а да претходно није извршено исто
такво сређивање инвентарних описа. Начин и регулисање овог проблема у
Републици Србији није стандардизован на нивоу установа која се баве заштитом културне баштине, већ су појединачне институције регулисале то
сопственим упутствима.16
– У Србији не постоји стандард за метаподатак везан за дигитализована културна добра, већ свака институција од културног значаја (архиви,
билиотеке, музеји) приликом дигитализације националне баштине користи
међународне стандарде за опис, често и не поштујући исте при процедури.
При том се примењују брза решења или користе неке застареле процедуре
од пре више деценија.17 Непостојање метастандарда не треба да буде кочница у даљој дигитализацији, али свако да тај проблем у будућности треба
отклонити како би што успешније сачували своје културно и национално
благо.

14

15

16

17

Формат који је широко подржан од разних апликација за обраду фотографија, скенирање, изглед странице итд.
Детаљније: Оливера Порубовић-Видовић, Дигитализација – изазов данашњице, потреба будућности, Архив, часопис Архива Југославије, 2, 2001.
Детаљније: Зорица Нетај, Фотографија као архивска грађа и њихова обрада у Архиву
Југославије, Архив, часопис Архива Југославије 1–2 , 2012, 68–70.
Б. Маринковић, Примена XML технологија у дигитализацији националне културне
баштине. Дипломски мастер рад, Београд: Математички факултет, 2008, 7–11. Доступно на: http://www.mi. sanu. ac. rs/~bojanm/documents/master. pdf (15. 10. 2014)

