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Приступ конзервацији архивске грађе
и унапређење услова чувања писаних
споменика културе
АПСТРАКТУМ: Рад се односи на приступ организованој служби
заштите писаног културног наслеђа у Србији. Током XX века служба конзервације је била базирана на интердисциплинарном приступу. Деведесетих година услед погоршања политичке и економске ситуације у Србији се прекида континуитет развоја службе и
израде националне стратегије заштите. Институције и стручњаци нису више у стању да на прави начин одговоре на задатке
који се постављају пред њих у погледу превентивне и куративне
заштите писаног културног наслеђа. Мере које се предузимају у
циљу заштите писаних културних добара треба да су јасно дефинисане законском регулативом која одражава националну стратегију и која треба да се постави у складу са променама у теорији и пракси.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: конзервација, куративна конзервација, превентивна заштита, рестаурација, писано културно наслеђе, архивска грађа
Увод
Током XX века у области конзервације писаног културног наслеђа у
Србији се радило на развоју теоријског и практичног система заштите који је
био базиран на интердисциплинарном концепту. Деведесетих година, услед
погоршања политичке и економске ситуације, у Србији се прекида континуитет развоја службе и израде националне стратегије заштите. Институције и
стручњаци нису више у стању да на прави начин одговоре на задатке који се
постављају пред њих по питању превентивне заштите и куративне заштите
писаног културног наслеђа.
У циљу спровођења адекватне заштите у области писаних споменика
културе потребна је израда свеобухватне законске регулативе. Законска регулатива која се односи на заштиту архивске грађе треба да одражава националну стратегију заштите архивских докумената и документације у регистратурама у домену планирања и спровођења стратегије превентивне заштите и
методологије физичке заштите.
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Терминологија из области заштите
Конзервација је комплексна област и зато је неопходно прецизно коришћење термина који су јасно дефинисани и који се односе на одређене активности у области заштите. Конзервација се односи на све мере и активности
које се спроводе ради чувања материјалног културног наслеђа и које истовремено омогућују његову приступачност данашњим и будућим генерацијама.
Обухвата превентивну конзервацију, куративну конзервацију и рестаурацију.
Све мере и активности треба да подразумевају поштовање значаја и физичких особина предмета културне баштине
Превентивна конзервација обухвата све мере и активности усмерене
на избегавање или свођење пропадања и губитка наслеђа у будућности на
најмању меру. Оне се спроводе у средини у којој се предмет или, што је чешће, група предмета налази, без обзира на старост и стање предмета. Те мере и активности су посредне – не спроводе се на материјалу или структури
предмета и не мењају њихов изглед. Примери превентивне конзервације су:
одговарајуће мере и активности у вези с регистрацијом, похрањивањем, паковањем и транспортом, обезбеђивањем, управљањем факторима окружења
(светло, влажност, загађење и контрола штеточина), планирањем у случају
ванредних прилика, обуком стручног особља, подизањем свести у јавности,
усклађивањем са законом.
Куративна конзервација подразумева све активности које се непосредно примењују на предмету или на групи предмета ради заустављања штетних
процеса или учвршћивања структуре предмета. Те активности примењују се
само онда када су предмети у тако трошном стању или пропадају таквом
брзином да могу нестати у релативно кратком периоду. Оне понекад мењају
изглед предмета.1
Конзерваторски третмани на писаним споменицима културе су следеће активности: стерилизација, механичко чишћење, раздвајање слепљених
листова, фиксирање писаних текстова и печата, прање неутралним сапуном,
средствима за прање и водом, неутрализација, ојачавање докумената.
Рестаурација обухвата све активности непосредно примењене на стабилном предмету ради побољшања његовог вредновања, разумевања и коришћења. Те активности спроводе се само онда када је предмет изгубио део
своје вредности или функције због пропадања и промена које је претрпео у
прошлости. Оне се заснивају на поштовању оригиналног материјала предмета. Такве активности најчешће мењају изглед предмета.2
1
2

Terminologija – konzervacija materijalnog kulturnog nasleđa, cik.org.rs/wp-content/uploads/2016/.../1.2.terminologija_srpski. pdf (приступљено 17. 12. 2017)
Исто.
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Под рестаурацијом архивске грађе подразумева се враћање документа у првобитно стање. Постоји ручна рестаурација која се изводи јапанским
папиром за попуњавање и облагање, скробним лепком и метилцелулозом и
машинска рестаурација која се ради ламинирањем или наливањем пулпе.
Међународне организације које се баве питањима конзерваторске службе су: ICOM (Интернационална комисија за музеје) са седиштем у Паризу,
IIC (Интернационални институт за конзервацију историјских и уметничких
дела) са седиштем у Лондону, као и IFLA (Интернационална федерација библиотечких асоцијација).
Историјат конзерваторске праксе писаних споменика културе
Традиција заштите писаних споменика културе датира од давних времена. Тако се у Индији писало на палмином лишћу које је вешано изнад ватре
како би се створила гареж која је требало да буде заштита. Пре 3000 година
ротулоси папируса су се након кишне сезоне одвијали и сушили како би се
спречило плеснивљење. Као заштита од инсеката користила су се природна
минерална уља и биљни екстракти.
Крајем XVIII века европски хемичари су дали прва упутства за чишћење старих књига.
„Организованог рада уз помоћ науке није било до 1898. године, када је
сазвана прва међународна конференција у Сент Галену, на којој је образован
стални комитет представника највећих библиотека у Европи, са задатком да
свестрано испитује проблеме конзервације и ради на састављању каталога
најстаријих угрожених рукописа.
Године 1905. први пут је покушано да се ишчезли текстови палимпсети репродукују помоћу фотографије. Затим је дошао читав низ различитих
новина, увођење нових метода конзервације помоћу природних и вештачки
добијених средстава... Било је и погрешних примена, тако да су документа
пропадала брже него нетретирана, природним старењем“.3
Почетком прошлог века радило се на конзервацији у лабораторијама у
Државном архиву и Британском музеју у Лондону, у Националној галерији у
Риму, док се у СССР-у 1937. и 1938. оснивају прве лабораторије за конзервацију при Академији наука у Лењинграду (Санкт Петерсбург) и у Москви при
Народној библиотеци.

3

Вера Радосављевић, Мирослављево јеванђеље – Студије у вези са технологијом израде,
стањем и заштитом, Народна библиотека Србије, Београд 1994, 1, 2.
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Историјат конзерваторске праксе у Србији
Конзерваторска пракса у Србији је каснила у односу на европске токове
и о организованој служби заштите писаног културног наслеђа можемо говорити тек у XX веку.
„Први кораци у области очувања архивске грађе у Србији, као и у Европи, направљени су у касном средњем веку, упоредо с привредним развојем
тог времена. На дворовима кнежева, у оквиру цркве, нотаријата и осталих
управа средњовековне српске властеле постојале су тзв. „шкриње привилегија“ у којима су се чувала важна документа.
Губитком политичке независности Србија је изгубила велики број својих културних тековина, тако да су и архиве наших средњовековних владара
и властеле готово сасвим уништене. О раду њихових канцеларија и нотаријата може се углавном сазнати преко малобројних повеља сачуваних у архивима Дубровника, Котора и манастира Свете Горе. Извори за проучавање вишевековне администрације за време Османског царства налазe се у турским
архивима“.4
О заштити писаних споменика културе у Краљевине Југославије нема
значајнијих података. До 1949. године рестаурирана и конзервирана документа могу се наћи само у Задарском архиву.
Након Другог светског рата радило се на организацији конзерваторске
службе архивске и библиотечке грађе у појединим републикама и аутономној
покрајини Војводини. У Хрватској се на конзервацији и рестаурацији радило
у књиговезници Свеучилишне библиотеке и у лабораторији Државног архива
Историјског института Југословенске знаности и умјетности, док се у Словенији радило у Музеју освободитиве, а на конзервацији књига у књиговезници
Народне универзитетске библиотеке. У Србији су се конзерваторско-рестаураторски послови обављали у лабораторији Завода за заштиту споменика
културе НРС (касније је у саставу Народне библиотеке Србије), у Државном
архиву ФНРЈ, у Војноисторијском институту и књиговезници Матице српске.
Веома брзо после оснивања ове лабораторије су почеле да постижу добре
резултате у практичном раду, јер су уз савремену опрему и квалитетан материјал за рад имали висококвалификоване стручњаке и технологе.
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Светлана Перовић Ивовић, „Заштита писаног културног налеђа у Србији и 60 година
рада лабораторије за конзервацију и рестаурацију у Архиву Југославије“, Традиција
очувања културног наслеђа у Србији, зборник радова са стручне конференције јуна
2014, Друштво конзерватора Србије, Вршац 2014.
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Конзерваторска служба писаног културног наслеђа у Србији
У Србији се конзервација и рестаурација писаног културног наслеђа
обавља у четири архивске лабораторије (Архив Југославије, Архив Србије,
Историјски архив Београда и Архив Војводине) и у лабораторијама: Народне
библиотеке Србије, Народног музеја у Београду и Библиотеци Матице српске. У Централном институту за конзервацију ради се на превентивној заштити, али још увек није формирана лабораторија за конзервацију и рестаурацију папира и пергамента.
У тежњи да се организује ефикасан систем заштите, године 2009. основан је Централни институт за конзервацију у Београду. Припреме за његово
оснивање почеле су још 2002. године. На основу процене стручњака Европске уније (ЕУ) да службе заштите у Србији имају најдужу традицију у региону, сачуване институционалне и професионалне ресурсе започело је оснивање центра који пружа стручну подршку музејима и другим установама културе. Центар за конзервацију – рестаурацију покрива потребе конзервације
различитих материјала културних добара: керамике, стакла, метала, камена,
мозаика, зидне слике, органских материјала, текстила, слика на платну, дрвету и папиру.
Стратегија превентивне заштите писаног културног наслеђа у Србији
Стратегија превентивне заштите је изузетно важна за заштиту писаног
културног наслеђа у Србији и захтева свеобухватан систем мера и активности
које се односе на анализе и процену чувања архивске и библиотечке грађе,
процену и контролу фактора ризика, предлагање мера, израду докумената,
упутстава за чување, коришћење и излагање. Задатак превентивне заштите је
да сведе на минимум све потенцијалне ризике по писано културно наслеђе.
У архивима Србије није успостављен организован систем мера превентивне заштите. Недостају правилници, процедуре и упутства за мере превентивне заштите: за услове чувања, коришћења, излагања и транспорта.
Последњих година сведоци смо значајних настојања Централног института за конзервацију да помогне да се установи физичко стање споменика
културе како би се преузеле мере заштите у циљу спречавања даљег девастирања. Центар сарађује са институцијама заштите културног наслеђа у примени стратегије очувања културног наслеђа полазећи од принципа превентивне
конзервације и побољшања услова у музејима и збиркама, пружајући услуге
снимања, систематског праћења и анализе услова конзервације у објектима и
институцијама заштите.5
5

http://cik.org.rs/category/centar-za-preventivnu-konzervaciju/?pismo=lat (приступљено 17.
12. 2017)
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Примена ласера у конзервацији папира – сарадња са Централним институтом
за конзервацију у Београду

Архиви немају планове превентивне заштите као саставни део своје
краткорочне и дугорочне заштите. Недостају правилници и упутства за мере превентивне заштите. У складу са проблемима и потребама неопходно
је развити интердисциплинаран и комплексан систем мера превентивне заштите. Спровођење стандарда превентивне заштите архивске и библиотечке
грађе обавља се применом плана превентивне заштите који треба да обухвати
следеће: анализу стања, процену фактора ризика, контролу фактора ризика,
програм санације стања (листа приоритета, праћење и евалуација спровођења плана превентивне заштите), писане процедуре за руковање архивском
грађом.
Фактори ризика су:
– физичко-хемијски: влага, топлота, светлост, прашина
и штетни гасови
– биолошки: микроорганизми (бактерије и гљиве), инсекти, глодари
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– човек својим несавесним односом и неправилним руковањем
– неадекватно урађене конзерваторске интервенције
– крађа, вандализам
– ватра и пожар
– вода и поплава
– ванредне ситуације: рат, земљотрес, невреме.
Основни систем мера превентивне заштите архивске грађе обухвата:
анализу стања, идентификовање фактора ризика, процену фактора ризика,
контролу фактора ризика и организовање ефикасног система чувања. Спровођење стандарда превентивне заштите архивске грађе обавља се применом
планова превентивне заштите и зато је неопходно да постоје адекватни планови заштите на више нивоа. Планови превентивне заштите могу бити на
нивоу државе, институције и одељења.
На нивоу државе праве се планови од општег националног значаја за
писане споменике културе: заштита архивске грађе прављењем копија за свакодневну употребу; трајно чување методама дигитализације и микрофилмовања, као и управљање ризицима од катастрофа. На нивоу институције праве
се планови материјалне заштите архивске и библиотечке грађе који се односе
на складиштење, сређивање, пописивање, коришћење, транспорт и излагање,
услед ванредних ситуација. На нивоу установе неопходан је и план заштите
у ванредним ситуацијама. На нивоу одељења планови треба да буду детаљно
обрађени и усклађени са специфичним потребама појединих одељења. Односе се на складиштење архивске и библиотечке грађе, руковање, коришћење,
сређивање, транспорт и излагање.
Законска регулатива која се односи на заштиту архивске грађе представља озбиљан проблем у националној стратегији заштите. Нова законска регулатива треба да одражава националну стратегију заштите писане културне
баштине.
Када говоримо о систему превентивне заштите архивске грађе у Србији треба нагласити да не постоји адекватна законска регулатива. Још од
2009. године чека се да Нацрт закона о архивској грађи6 прође скупштинску
процедуру.
„На пољу превентивне заштите не ради се систематски, већ спорадично
и по потреби. Тренутно не постоји важећи правилник нити било који други
правни акт о превентивној заштити документације. Упутство које је написа-

6
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но још 1997. године у складу са Законом о културним добрима из непознатих
разлога никад није ступило на снагу. Једино знање које запослени у архивима имају о превентивној заштити јесте оно које су усвојили током полагања
Стручног испита у архивској делатности”.7
Конзерваторске лабораторије у архивима
Финансијска средства која се издвајају превентивну и куративну конзервацију најчешће су недовољна да би се организовао ефикасан систем заштите у архивима Србије. Недостаје стручни кадар из области конзервације,
а тренутно у архивима у Србији ради 5 конзерватора и 3 техничара конзерватора. Кадровска структура је следећа:
Архив Југославије у својој лабораторији за конзервацију има два запослена: конзерватора саветника и конзерватора; у Архиву Србије раде виши
конзерватор, конзерватор и два техничара рестауратора, у Архиву града Београда један виши рестауратор-техничар и у Архиву Војводине један конзерватор.
У Музеју Николе Тесле постоји лабораторија за конзервацију и рестаурацију архивске грађе, али немају стално запослене конзерваторе и рестаураторе већ стручни тим спољних сарадника (конзерватор-саветник Зоран
Пекић са екипом рестауратора техничара). Од 2007. године раде на конзервацији докумената из Личне архиве Николе Тесле. После формирања конзерваторске лабораторије у овом музеју интензивније се размишља о могућностима и оправданости отварања мањих лабораторија у институцијама заштите
писаних споменика културе.
У тексту Конзерваторска лабораторија Музеја Николе Тесле – Формирање малих конзерваторских лабораторија у оквиру институција културе
Зоран Пекић, Милица Кеслер и Младен Ратко Вујовић8 износе јасан став о
овом питању који би могао послужити за формирање модела развоја конзерваторске службе у архивима и библиотекама Србије. У тексту се наводи:
„Велике конзерваторске лабораторије које су задужене за бригу о архивској
грађи временом не могу да постигну да опслуже потребе свих институција
заштите које се налазе у њиховој надлежности. Процењено је да би се у мањим лабораторијама, које би биле формиране при институцијама културе,
могло заштити чак и 90% докумената који се налазе у њиховим депоима. Те
мале конзерваторске лабораторије биле би формиране по директном захтеву
7

8

Снежана Петров, „Нужност суштинских промена у систему заштите документације у
Србији“, VII конференција, Културно добро данас – Вредност и значење, Зборник радова, Завод за заштиту споменика културе Београда, Београд 2017.
„Трибина Сачувати и поделити памћење са другима. Студија случаја: Лична архива
Николе Тесле”, Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2009.
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саме институције чувања и требало би да раде само специјализоване ствари
које су карактеристичне за њихову институцију и материјал који садрже. Тако
би већину захвата на лакше оштећеним документима било могуће реализовати брже и ефикасније у тим лабораторијама. Тиме се постижу два значајна
циља. Један је да се велике лабораторије растерете огромног посла, а други
да се на тај начин неупоредиво више докумената благовремено заштити, конзервира, или рестаурира и на тај начин сачува у бољем стању.“9
Едукација конзерватора
Из области савремене конзервације писане културне баштине у Србији
не постоји одговарајућа едукација, усклађена са смерницама европских удружења која промовишу образовање конзерватора-рестауратора. Образовање и
обука конзерватора су неопходни како би се одржали стандарди професије.
Само адекватно стручњак човек може да доноси исправне одлуке и омогући
креирање и спровођење јасно осмишљене националне стратегије заптите архивске и библиотечке грађе.
У архивима не постоји повезаност научних резултата и методологије
заштите писаних културних добара. Неопходно је развијати едукацију која би
се ослањала на интердисциплинарну теоријску и практичну обуку. Потребно је појачати систематски истраживачки рад, успоставити бољу сарадњу са
стручњацима са Универзитета и користити њихове истраживачке лабораторије јер их у архивима нема.
Неопходни су високошколски програми за едуковање конзерватора и
рестауратора10 писаног културног наслеђа, као самостални програми или студије које се организују као одсеци при постојећим факултетима. Потребни су
различити модели обуке који би почивали на интердисциплинарној и теоријској обуци, у области друштвених и природних наука.

9
10

www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/023pekic2010.pdf (приступљено 22. 12. 2017)
Европска савезна организација конзервације – рестаурације ECCO објавила је основне
„професионалне смернице“, којима се захтева да обука за конзерватора-рестауратора
буде организована на универзитетском нивоу. Овај захтев је 1997. године преформулисан у оквиру Документа из Павије који се бави општим принципима које треба предложити Европској унији ради признавања и промовисања конзервације и рестаурације
као дисциплине која се изучава на универзитетском нивоу или на нивоу који је признат
као еквивалент универзитетском. Од тада је на европском нивоу професија конзерватора-рестауратора призната паралелно са прихватањем препорука за обуку које се
заснивају на гарантовању петогодишњег образовања по европском моделу специјалистичких студија, уз могућност студирања на докторском нивоу. svetlana-perovic-ivovicedukacija-konzervatorsko-restauratorskog-kadra-u-oblasti-zastite-pisanog-kulturnog-nasleda-u-srb, http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/obrazovanje-i-usavrsavanje/35 (приступљено
17. 12. 2017)
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Данас се у Србији на академском нивоу конзервација, рестаурација и
превентивна заштита изучавају на Факултету примењених уметности – Атеље за конзервацију уметничких дела на папиру.
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