Arhiv Republike Slovenije
Center za konserviranje in restavriranje

Izdelava faksimila listine in replike
pečata s pomočjo 3D tehnologije
Ustanovna listina
cistercijanskega samostana
Kostanjevica, 1249
V okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 smo izdelali faksimile listine in repliko pečata (Ustanovne listine cistercijanskega samostana Kostanjevica, 1249). Namenjena je obiskovalcem s posebnimi potrebami, predvsem slepim in slabovidnim, da ju lahko tudi potipajo brez bojazni, da bi uničili arhivsko gradivo.
Faksimila listine in replika pečata je nastala s timskim delom različnih strok: informatikov, arhivistov, tehnikov in konservatorjev-restavratorjev. Originalno listino s pečatom in faksimile se
lahko ogleda v Arhivu Republike Slovenije.

3D kopija dvostranskega pečata, verso

3D kopija dvostranskega pečata, recto

Iz 3D kopije je bil izdelan kalup za ulivanje

Vrvico za repliko pečata smo sestavili iz večjega
števila niti. Uporabili smo štiri različne
barvne odtenke.

Ulivanje pečata v dveh delih

Ohlajen in še vroče odlit del združimo

Pri tehnični izvedbi rekonstrukcije replike pečata smo sodelovali:
• dr. Luka Čerče, Strojna fakulteta UL: izdelava 3D posnetkov,
3D kopije originalnega pečata in dveh kovinskih pečatnikov.
Postopek izdelave 3D posnetka pečata je zahteven, saj mora biti
izveden strokovno, kvalitetno in varno za originalni pečat.
• mag. Miran Pflaum, Narodni muzej Slovenije: izdelava silikonskih kalupov iz 3D kopije. Kar se tiče muzejske kopistike se v
glavnem srečuje z arheološkim gradivom, največ s keramiko in
kamnom. Zato mu je bila izdelava silikonskih kalupov za vlivanje
pečatov iz voska izziv. Naredil je tri različne kalupe.
• Marjan Petač s. p., Goričane: Ukvarja se z izdelavo pergamenta in dveh vrst srednjeveškega usnja (galunsko usnje in
taninsko usnje) za potrebe restavriranja pisne kulturne dediščine.
• Loredana Zega, samostojna kaligrafinja in umetnica: prepis
vsebine listine. Ročni prepis besedila zapisa na pergament je
izvedla strokovno, brez napak, saj so napake na pergamentu neizbrisljive.
• Mateja Kotar, ARS: izdelava replike pečata. Pri kopiji
obojestranskega pečata so uporabljeni razpoložljivi materiali
/vosek, parafin in pigmenti/, saj sestave originalnega voska popolnoma ne poznamo. Pri odlivanju je bil izziv umestitev vrvice,
uhajanje voska ob odprtini, drobni zračni mehurčki. S pomočjo
3D tehnologije smo naredili dobro repliko pečata, saj danes ne
znamo narediti pečata po istem postopku, kot je bil v preteklosti
narejen original.
• mag. Blanka Avguštin Florjanovič in Darja Harauer, ARS:
dodelava faksimila pergamentne listine in izdelava zaščitne
škatle.
• Stanka Grkman, dr. Jedert Vodopivec Tomažič in Mateja
Kotar, ARS: izbor sukanca in priprava pečatne vrvice.

Original in kopija listine s pečatom v zaščitni škatli.
20. STROKOVNO SREČANJE
KONSERVATORJEV - RESTAVRATORJEV
NARODNA GALERIJA, 2020

Original in kopija listine s pečatom.
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