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vrsta dediščine: srebro želatinski negativi na steklu
lastnik: Arhiv RS
leto nastanka: 1959—1963
velikost (cm): 18 × 13
število negativov: 9788
vrsta poškodbe: umazanija, srebrov sijaj, zdrobljeno steklo, 
zlepljeno steklo
uporabljene tehnike: suho čiščenje, kemijsko čiščenje, zaščita 
s trajno obstojnim papirjem

V juniju 2018 smo v Center za konserviranje in restavriranje 
v Arhivu Republike Slovenije prejeli zbirko 9760 negativov 
Zemljiško katastrskih načrtov z namenom, da jih pripravimo 
za digitalizacijo in primerno kasnejšo hrambo. Čeprav je fo-
tografsko gradivo mlajše, je za razliko od drugega arhivskega 
gradiva bolj občutljivo. V našem primeru gre za črno – bele 
srebroželatinske negative na steklenem in poliesterskem nos-
ilcu. Na nosilec, nanj je nanešena plast želatine, v kateri so 
srebrovi delci, ki tvorijo negativno sliko od črnih do naravno 
sivih odtenkov.

Po pregledu in konserviranju-restavriranju smo ocenili, da je 
stanje vseh negativov dobro, odstotek poškodovanih (preloml-
jenih) je zelo majhen. Glavni problem so bili neustrezni ovoji in 
zaščitne škatle, ki ne ustrezajo današnjim standardom za trajno 
hranjenje fotografskega gradiva, zato so bili negativi prašni. Na 
večini negativov smo zaznali srebrovo zrcaljenje, ki ga vidimo 
kot modrikasto srebrno površino, slika je zabrisana. To je na-
jpogostejša kemijska poškodba. Problem na fotografijah so bili 
tudi prstni odtisi, ki povzročajo degradacijo emulzije. Mehanskih 
poškodb (zlomljeno steklo in luščenje emulzije) je bilo malo, trije 
negativi so bili zlepljeni skupaj. Na emulziji je bilo nalepljenih 
veliko lepilnih trakov, ki jih nismo odstranjevali.

Vse negative smo na obeh straneh suho očistili z mehkimi čopiči 
in krpami iz mikrovlaken. Steklene površine smo nato očistili z 
etanolom in destilirano vodo. Večina negativov je imela srebro-
vo zrcaljenje le na robovih, ki ne povzroča težav. Čiščenje sre-
brovega sijaja zahteva kemijsko čiščenje. Čistiti začnemo z ne 
polarnimi topili, nadaljujemo s srednje polarnimi in končamo z 
polarnimi. V našem primeru smo čistili z petroletrom, po potrebi 
smo nadaljevali z etanolom, bolj poškodovane pa še z različnimi 
koncentracijami etanola in destilirane vode.

Po navodilih arhivistov smo negative označili in vsakega posebej 
vložili v ovoje iz trajno obstojnega papirja, ki ustreza standar-
dom za trajno shranjevanje fotografskega gradiva. Tako kot neg-
ative smo označili tudi ovoje in jih nato vložili v kartonaste 
škatle katerih robovi so ojačani s kovino. Škatle dimenzijsko us-
trezajo velikosti stekla, znotraj so obložene s peno in so izrecno 
namenjene za hrambo steklenih negativov.

Vsi zemljiško katastrski načrti so se skenirali, skeni so dostopni 
na spletni strani, originali pa so varno shranjeni v arhivskem 
depoju.
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Prvotna, neustrezna zaščita. Nov ovoj iz trajno obstojnega papirja.

Zdrobljeno steklo Sestavljeno steklo v kartonski mapi

Srebrov sijaj

Neustrezna zaščita in hramba.

Rezultat kemičnega čiščenja srebrovega sijaja. 

Dimenzijsko ustrezne kartonaste škatle, 
obložene s peno in s kovino ojačanimi robovi.

Ločevanje dveh zlepljenih stekel Ločeni stekli

Arhiv Republike Slovenije
Center za konserviranje in restavriranje

18_206 4003


