Татјана Вукелић

База података за подршку рада
Одељења за конзервацију и рестаурацију
архивске грађе Архива Југославије
АПСТРАКТУМ: Тема прилога је база података намењена подршци рада Одељења за конзервацију и рестаурацију архивске грађе, тј. евидентирање лечене архивске грађе и књига, свих операција лечења које су примењене, врста и степена оштећења лечене грађе и других података везаних за ту грађу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: конзервација, рестаурација, архивска грађа,
база података, методе лечења архивске грађе, врсте оштећења
архивске грађе, степен оштећења архивске грађе.
До појаве ове базе података није постојало евидентирање података помоћу рачунара, везаних за послове конзервације и рестаурације архивске
грађе у Архиву Југославије. Вођена је ручна евиденција података тј. сваки
запослени водио је евиденцију података о архивској грађи на којој је радио,
ручно је сабирао листове на којима је примењена конзервација као и рестаурација грађе. На нивоу фасцикле грађе коришћени су тзв. конзерваторски
листови, у које су бележени следећи подаци: делови на којима је извршена
евиденција (бр. омота, бр. подомота, бр. подподомота, бр. листа), година,
врста оштећења (механичко, биолошко, физичко, хемијско), степен оштећења (лаки, средњи, тежи), врста извршене интервенције тј. методе лечења
(дезинфекција, одлепљивање, чишћење, прање, бељење, отклањање мрља,
неутрализација, ојачавање, каширање, конзервација, делимична рестаурација, цела рестаурација, ламинација – коришћењем ацетат целулозе и полиетилена) и датум интервенције. После интервјуа са запосленима у Одељењу за
конзервацију и рестаурацију архивске грађе и прегледа документације која
је коришћена за вођење података, приступило се пројектовању базе података. Урађена је и нова папирна документација у облику табела које служе за
бележење података током рада, а које су рађене по узору на конзерваторске
листове. У табеле се уносе подаци за сваки појединачни лист. Такође су
урађени нови реверси за архивску грађу и књиге издате на лечење.
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Апликација која је урађена у програму MS Access 2000 садржи 2 модула: „евиденција података о конзервираној и рестаурираној грађи“ и „евиденција о мерењима влаге и температуре у депоима“.

Евиденција података о конзервираној и рестаурираној грађи
На менију за евиденцију података о конзервираној и рестаурираној
грађи налазе се следеће ставке: унос података, претраживање података и израда извештаја о раду.
Унос података обухвата унос: реверса, грађе и књига.
Унос података започиње уносом података у реверсе, за грађу и књиге
из Архива, као и за грађу и књиге чије порекло није везано за Архив.
Подаци који су заједнички за све 4 врсте реверса су: број реверса, број
ставке реверса, подаци везани за примање архивске грађе у Одељење за
конзервацију и рестаурацију архивске грађе: датум примања грађе, име и
презиме радника који је донео грађу, име и презиме радника који је примио
грађу, напомена, подаци везани за враћање архивске грађе: датум враћања
грађе, име и презиме радника који је вратио грађу и име и презиме радника
који је примио назад грађу. Име и презиме радника бира се из падајуће листе за избор одређеног радника.
Подаци на реверсу о грађи из Архива која је примљена на лечење су:
ознака фонда, назив фонда (аутоматски се попуњава када се пређе на ово
поље), ознака јединице паковања, врста јединице паковања (падајућа листа
са ставкама: фасцикла, кутија и свежањ), ознака јединице описа, ознака
предмета и број листова (односи се на број листова, појединачних или у
оквиру фасцикле).
Подаци на реверсу о грађи чије порекло није везано за Архив су: подаци о правном/физичком лицу чија је грађа донета на лечење (назив правног лица, име и презиме физичког лица и адреса), ближи опис грађе (документ/документа, предмет из грађе, фасцикла грађе, ...), ознака грађе (ознака
на документу, предмету, кутији/фасцикли, ...); број листова грађе.
Реверс примљених књига из Архива садржи податке: ознака фонда,
назив фонда, ознака књиге, наслов књиге, аутор и број страна књиге.
Реверс за књиге чије порекло није везано за Архив садржи следеће
податке: о правном/физичком лицу чија је грађа донета на лечење (назив
правног лица, име и презиме физичког лица и адреса), ознака књиге, наслов
књиге, аутор и број страна књиге.
Унос података везаних за грађу обухвата унос података за грађу из
Архива и за грађу чије порекло није везано за Архив (туђа грађа).
Образац за унос података везаних за грађу из Архива има 4 картице:
1) картица општи подаци, 2) картица опис рада, 3) картица детаљи о појединачном документу и 4) картица подаци о листовима.
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Слика 1

У горњем делу обрасца изнад картица уносе се подаци: број реверса и
број ставке реверса. У том делу налази се и падајућа листа из које се може
изабрати фонд и јединица паковања, како би се филтрирали подаци и приказали само подаци везани за дати фонд и јединицу паковања.
Картица „општи подаци“ (слика 1) садржи неколико група података:
податке са реверса који се аутоматски приказују; сређеност грађе (сређена
грађа, несређена грађа); године грађе за ту јединицу паковања; укупан број
омота и укупан број листова у тој јединици паковања; распон бројева листова (од бр. листа, до бр. листа) за ту јединицу паковања; димензије докумената: минимална ширина докумената, минимална висина докумената,
максимална ширина докумената и максимална висина докумената; печати и
штамбиљи: печат (има/нема), број печата у тој јед. паковања, опис печата;
штамбиљ (има/нема), број штамбиља у тој јед. паковања, опис штамбиља;
врсте докумената и опис докумената који се налазе у тој јед. паковања.
На картици „општи подаци“ налазе се и 3 дугмета: дугме „погледај извештај“, дугме „преузми податке“ и дугме „обриши преузето“.
Функција дугмета „погледај извештај“ је да значајно олакша кориснику
добијање свих релевантих информација везаних за лечену грађу. После уноса података о леченим листовима грађе у картице „детаљи о појединачном
документу“ и „подаци о листовима“, могуће је у сваком тренутку добити извештај који садржи збирне податке везане за одређену јединицу паковања:
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– број листова грађе
– минималне и максималне димензије докумената
– број омота, подомота, подподомота и укупан број омота
– број листова у сваком подподомоту, подомоту и омоту
– врсте докумената и број њиховог понављања
– врсте докумената са њиховим описима и број понављања истих описа
– број печата и штамбиља и
– опис печата и штамбиља.
Овај извештај се аутоматски генерише од података унетих у базу.
Функција дугмета „преузми податке“ је да се подаци из горе поменутог
извештаја упишу у образац, док је функција дугмета „обриши преузето“ да
обрише оне податке на обрасцу који су преузети из извештаја.
Картица „опис рада“ садржи следеће податке: затечено стање, име
и презиме запосленог који је радио на датој јединици паковања, датум почетка рада и датум завршетка рада на датој јединици паковања, напомена
и опис рада.
Картица „детаљи о појединачном документу“ садржи подобразац
са детаљним подацима за сваки лист. Подаци који се уносе су: ознака листа, врста документа (вредност се одабира из падајуће листе: писани документ, куцани документ, штампани документ, фотокопирани документ,
фотографија, цртеж, план, карта, новине, часопис, плакат, летак, честитка,
коверта, воштано платно), опис документа, димензије документа, ширина
документа у цм и висина документа у цм, печат (има/нема), штамбиљ
(има/нема), опис печата и опис штамбиља.
Картица „подаци о листовима“ (слика 2 и 3) садржи подобразац са
подацима који се односе на врсте и степен оштећења на сваком листу, примењене методе лечења, датум рада на сваком листу, име и презиме запосленог који је радио на том листу грађе. Подаци за један лист приказани су у
једном реду. Подаци који се уносе су: ознака листа; запослени који је радио на том листу; редни број омота, подомота, подподомота; врсте оштећења: биолошко, хемијско, физичко и механичко оштећење (кликом на квадратић означава се да постоји дата врста оштећења); степен оштећења: лако, средње и теже оштећење (кликом на квадратић означава се да постоји
дати степен оштећења); методе лечења: дезинфекција, одлепљивање, чишћење, прање, бељење, отклањање мрља, неутрализација, ојачавање, каширање, ламинација, конзервација, рестаурација (падајућа листа са вредностима: делимична и цела ручну рестаурација); напомена; датум рада.
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Образац за унос података везаних за грађу чије порекло није везано
за Архив изгледа скоро исто као и образац за унос података везаних за грађу из Архива. Садржи и податке о правном/физичком лицу, који се аутоматски попуњавају из реверса.
Образац за унос података везаних за књиге из Архива садржи 3 картице: 1) картицу „општи подаци“, 2) картицу „опис рада“ и 3) картицу „подаци о листовима књиге“.
У горњем делу обрасца изнад картица уносе се подаци: бр. реверса и
број ставке реверса.
Картица „општи подаци“ садржи следеће групе података: податке са
реверса који се аутоматски приказују; ознака јединице паковања и врста
јед. паковања (ако је књига у грађи); податке о листовима књиге: бр. листова , од бр. листа, до бр. листа; димензије књиге: ширина књиге у цм и висина књиге у цм; подаци о корицама и повезу књиге: корице (има/нема), боја
корица, тип повеза (падајућа листа са вредностима: мек повез – брош, тврд
повез – цело платно, тврд повез – полуплатно, тврд повез – картон, тврд повез – кожа), начин шивења (падајућа листа са вредностима: лепљено, шивено, са жицама); остали подаци: ближи опис (вредности у падајућој листи су:
књига у сређеној грађи, књига у несређеној грађи, књига евиденције, библиотечки материјал), година издавања, место издавања, боја текста; подаци
о печату: печат (има/нема) и опис печата.
Картице „опис рада“ и „подаци о листовима књиге“ су скоро исте као
и код образаца за унос грађе, само што нема података о броју омота, подомота и подподомота.
Образац за унос података везаних за књиге чије порекло није везано
за Архив је врло сличан претходном обрасцу, осим што картица „општи подаци“ садржи и податке о правном или физичком лицу и нема податке о
грађи (ознака и назив фонда, ознака и врста јединице паковања). Остале две
картице су исте као код обрасца за унос књига из Архива.
Са менија „евиденција података о конзервираној и рестаурираној грађи“ долази се до још једног менија – израда извештаја о раду који обухвата: припрему извештаја – одсуствовање са посла и припрему извештаја за
штампу.
На обрасцу који се добија са менија израда извештаја о раду налазе
се две падајуће листе: за избор радника и за избор квартала, односно целе
године, као и текст поље за унос године. Извештаји о раду који се добијају
су: квартални извештај за сваког запосленог (слика 4), квартални извештај
за Одељење, годишњи извештај за сваког запосленог и годишњи извештај
за Одељење.
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Слика 4 (прва страна извештаја)

Извештаји о раду садрже све унете податке, као и збирне податке о
броју листова по: степену оштећења, врсти оштећења, методама лечења;
броју листова на којима је извршена конзервација, делимична рестаурација,
цела рестаурација и укупан број листова на којима је извршена рестаурација. За грађу из Архива, први ниво приказивања збирних података је јединица паковања (фасцикла), други ниво је фонд, трећи ниво је сва грађа из Архива. За књиге из Архива, први ниво је ознака књиге, други ниво је јединица паковања, трећи ниво је фонд, а четврти све књиге из Архива. Извештај
такође приказује унете и збирне податке за грађу и књиге чије порекло није
из Архива, као и збирне податке за сву лечену грађу и књиге.
Са менија „евиденција података о конзервираној и рестаурираној грађи“ добија се образац за претраживање података, са 3 картице:
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картица „општа претрага о леченој грађи“
картица „детаљна претрага о леченој грађи“ и
картица „општа претрага о леченим књигама“.

Слика 5

На картици „општа претрага о леченој грађи“ може се претражити
шта је све урађено за одређени временски период. Када је у питању грађа из
Архива, могуће је претраживати по: броју реверса и броју ставке реверса,
ознаци фонда, ознаци јединице паковања. Ако нас интересује шта је урађено за одређено правно или физичко лице, те податке неопходно је унети у
одговарајућа текст поља. Може се унети део назива правног лица или део
имена или презимена физичког лица. Ако се жели извештај о урађеном послу за одређеног запосленог, потребно је изабрати име и презиме запосленог из падајуће листе и означити опцију „радник“. За извештај одељења
треба означити опцију „одељење“.
На картици „детаљна претрага о леченој грађи“ (слика 5) налазе се
и опције за претрагу: врсте оштећења, степена оштећења, методе лечења,
врсте документа и димензије документа.
Општа претрага о леченим књигама изгледа исто као и „општа претрага о леченој грађи“.

Т. Вукелић, База података за подршку рада Одељења за конзервацију ...
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Слика 6 (прва страна извештаја)

Резултат опште претраге је извештај са подацима које садржи и извештај о раду. Када је у питању детаљна претрага о леченој грађи, извештај
(слика 6) приказује све записе који садрже податке по којима се претражује,
као и збирне податке о броју листова по врстама и степену оштећења, као и
по методама лечења. Као и код извештаја о раду и извештаја насталог као
производ опште претраге, и овај извештај приказује податке по неколико
нивоа: ниво ознаке јединице паковања, ниво фасцикле, ниво реверса, ниво
целокупне лечене грађе.
Евиденција о мерењима влаге и температуре у депоима

Кликом на дугме поред ове одреднице на почетном менију отвара се
образац чији је изглед приказан на слици 7.
Дугме „унос података“ отвара образац за унос података о измереној релативној влажности и температури у депоима, спољашњим временским
условима и предузетим мерама.
У образац се уносе следећи подаци: број депоа, спрат, датум мерења,
ко је мерио, релативна влажност спољног ваздуха (у %), температура
спољног ваздуха (оС), релативна влажност у депоу (у %) и температура у
депоу (оС); подаци о спољашњим временским условима и предузетим мерама: суво (да/не), сунчано (да/не), ветровито (да/не), облачно (да/не), киша
(да/не), магла (да/не), снег (да/не), мере (предузете мере).
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Слика 7
Дугмади „приказ графикона релативне влажности у депоу“ и „приказ графикона температуре у депоу“ приказују различите графиконе релативне влажно-

сти и температуре у депоу, у зависности од параметара који су унети: месец, година, депо.
Кликом на дугме „извештаји стања за одређени период“ отвара се извештај са подацима о условима у депоу, као и спољашњим условима и
предузетим мерама.
Извештај приказује све унете податке, за све депое и за време од почетка мерења температуре и релативне влажности. Подаци се могу филтрирати уносом параметара: месеца, године и броја депоа.
После обуке запослених, у базу је крајем 2009. године започет унос података.

