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Uporaba kulturne dediščine v 
raziskovalne namene

• Primer raziskave Odlivanje smrti v okviru 
evropskega projekta TRACES

• Primer dobrega sodelovanja:

– raziskovalci (Društvo za domače raziskave)

– raziskovalne in kulturne ustanove, ki hranijo 
kulturno dediščino (javni zavodi)

– digitalna raziskovalna infrastruktura za 
humanistiko (Inštitut za novejšo zgodovino)



Predstavitev vsebine: življenjski cikel 
raziskovalnih podatkov

• Vsebinska zasnova raziskave

• Ustvarjanje raziskovalnih 
podatkov

• Obdelava raziskovalnih 
podatkov:
– podatkovni model

– standardizacija

– digitalna izdaja

• Analiza raziskovalnih 
podatkov

• Diseminacija rezultatov

• Zaključek: trajna hramba



Vsebina: Odlivanje smrti oz. odlivanje 
posmrtnih mask



Ustvarjanje raziskovalnih podatkov

• posmrtne maske kot 
digitalni nadomestki

• začeten nabor kulturnih 
ustanov

• posodabljanje prvotnega 
nabora ustanov

• posmrtne maske v 
ustanovah relativno slabo 
obdelane

Posredovani metapodatki 
ustanov

metapodatek št.

upodobljenec 31

avtor 24

tehnika 18

datacija 14

inventarna številka 17

nahajališče 23

provenienca 20

dimenzije 13

stanje 7

ohranjenost 1

število kopij 2

viri 1



Obdelava raziskovalnih podatkov: 
podatkovni model

• Pridobljene digitalne nadomestke in metapodatke 
najprej potrebno dopolniti in obdelati v skladu z 
namenom raziskave.

• Ustvarjanje novih digitalnih nadomestkov.

• Vključitev digitalnih objektov v portal Zgodovina 
Slovenije – SIstory.

• Podatkovni model:
– Entitete: objekt (posmrtna maska), oseba, organizacija 

(hrani posmrtne maske, kraj (rojstva, smrti, organizacije).

– Relacije med objektom in osebo: subjekt (upodobljenec), 
izdelava (avtor), naročilo (oseba ali ustanova).



Standardizacija: SIstory – Dublin Core aplikacijski profil

Standard Element Opis

DCMI title naslov objekta

DCMI description opis objekta

DCMIType type tip objekta: Physical Object

DCMI creator avtor maske

DCMI contributor naročnik

DCMI created, date leto naročila oz. izdelave

DCMI hasVersion, isVersionOf relacije med verzijami

LIDO eventMaterialsTech tehnika

SIstory collection ustanova, ki hrani analogno masko

DCMI accessRights zbirka/nahajališče

DCMI identifier inventarna številka

Spectrum TechnicalAttributes stanje objekta

LIDO objectMeasurement velikost objekta

DCMI provenance provenienca

DCMI bibliographicCitation viri in literatura



Digitalni objekt (posmrtna maska) v My SQL 
relacijski bazi portala SIstory



Uporaba bolj fleksibilne XML 
podatkovne strukture

Entiteta oseba: TEI (Slovenska 
biografija)

Entiteta objekt: SIstory XML 
izvoz → XSLT → LIDO



Digitalna izdaja: TEI in LIDO → XSLT (SIstory TEI 
profil) → statične spletne strani → dinamična 

vsebina → analiza



Analiza, diseminacija, dostop, hramba, načrti

• Društvo za domače raziskave v sodelovanju z Viktorjem 
Gojkovičem: Odlivanje smrti, Galerija Vžigalica 
(MGML), Ljubljana, 1. 11. — 24. 12. 2017, 
http://ddr.si/sl/odlivanje-smrti-v-vzigalici/

• Zbirka digitalnih objektov: 
http://www.sistory.si/11686/menu196

• Digitalna izdaja: http://www.sistory.si/11686/37475, 
http://odlivanjesmrti.si, 
https://github.com/SIstory/publications

• Archivematica

• si4

http://ddr.si/sl/odlivanje-smrti-v-vzigalici/
http://www.sistory.si/11686/menu196
http://www.sistory.si/11686/37475
http://odlivanjesmrti.si
https://github.com/SIstory/publications

