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Povzetek
Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost (European Research Infrastructure
for Heritage Science1, E-RIHS) je znanstvena infrastruktura namenjena dediščinski znanosti2.
Dediščinska znanost je interdisciplinarna domena znanstvenih raziskav dediščine, ki
temelji na različnih disciplinah s področij humanističnih ved, eksperimentalnih znanosti in
inženirstva. Osredotoča se na razumevanje, skrb in trajno rabo dediščine, z namenom bogatitve
kakovosti življenja tako danes kot v prihodnosti. Dediščinska znanost je kroven pojem, ki zajema
znanstvene raziskave delovanja človeštva oziroma človeštva in narave, ki imajo skupno
družbeno vrednost.
E-RIHS je razpršena raziskovalna infrastruktura, kar pomeni, da se dostop do infrastrukture
izvaja na več institucijah, a se omogoča skozi skupno koordinacijsko enoto - vozlišče. V EU je
centralna enota locirana v Firencah, medtem ko je slovensko nacionalno vozlišče, t.j. E-RIHS
Slovenija3 (E-RIHS.si), v Ljubljani, z dislocirano enoto na Ptuju.
E-RIHS.si formalno deluje kot konzorcij raziskovalnih ustanov, ki nudijo dostop do
raziskovalne opreme v skladu s Pravilnikom E-RIHS.si, pravni okvir za delovanje pa je
Sporazum o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.si sklenjen med ustanovnima članicama E-RIHS.si:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL).
Evropska dediščinska znanost je vodilna v svetu, slovenska dediščinska znanost pa je med
vodilnimi v E-RIHS. Podpirajo jo desetletja delovanja slovenskih raziskovalnih ustanov v
inovativnih raziskavah, ki zahtevajo vrhunske raziskovalne tehnike, komplementarne veščine in
znanja s področij različnih disciplin. Vpetost v mednarodno sodelovanje se kaže v aktivnem
sodelovanju pri oblikovanju raziskovalnih politik, sodelovanju z industrijo in javnimi ustanovami
ter oblikovanju ponudbe infrastrukture v okviru štirih platform.
E-RIHS.si se udejstvuje v pogajanjih za podpis pogodbe za ustanovitev Konzorcija evropske
raziskovalne infrastrukture, razširja raziskave in znanja, sodeluje z različnimi javnostmi, deluje
v izobraževalnih pobudah, podpira upravljanje z dediščino in razvoj standardov ter omogoča
dostop do vrste specializiranih produktov in uslug.
Ta dokument je namenjen vsem deležnikom, ki so vpleteni v dediščinske raziskave,
posameznikom in institucijam; tako raziskovalcem, uporabnikom kot tudi financerjem raziskav.
Opisuje organiziranost, upravljanje ter finančno organizacijo konzorcija in načrte E-RIHS.si.

http://e-rihs.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_science
3 http://www.e-rihs.si/
1
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1 Osnovna načela E-RIHS.si
1.1 Vizija
Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Slovenija (E-RIHS.si) ima dvojno
vlogo, saj predstavlja: (i) samostojno infrastrukturo, delujočo v Sloveniji, ter (ii) vezni člen med
slovenskimi raziskovalnimi institucijami na področju dediščinske znanosti ter E-RIHS European
Research Infrastructure Consortium (E-RIHS ERIC).
Naša vizija je, da postanemo vodilna Evropska nacionalna infrastruktura na področju
interdisciplinarne znanosti za dediščino ter da svojo odličnost razvijamo na obeh gornjih
področjih delovanja.
S tem bomo prispevali k razvoju interdisciplinarne znanosti ter odličnih tehnologij in znanja ter
interdisciplinarnih veščin. Z našim znanjem in raziskovalno infrastrukturo bomo pripomogli k
razvoju slovenske znanosti, raziskovalcev ter industrije, ki temelji na interdisciplinarnih
inovacijah.
V sodelovanju s povezanimi strokami, kot so konservatorstvo-restavratorstvo, umetnostna
zgodovina, arheologija, muzeologija, turizem ter druge vede na področju upravljanja z dediščino
ter njenega razumevanja, bomo dosegli optimalno prepletanje slovenske, evropske in svetovne
stroke. S tem bomo aktivno podprli trajnostno upravljanje slovenske kulturne dediščine,
strokovne konservatorsko-restavratorske postopke ter razvoj ekspertize na tem področju.

1.2 Namen
Ključni namen E-RIHS.si je nudenje integriranega dostopa do znanja, podatkov in
raziskovalnih tehnologij na transparenten in standardiziran način, kot tudi povezovanje
vodilnih raziskovalnih institucij na področju dediščinske znanosti v organizacijo z enotno
identiteto ter povezovalno vlogo.
Novi instrumenti, raziskovalne metodologije ter tehnike imajo odločilen vpliv na razvoj
dediščinske znanosti in na razumevanje dediščine. E-RIHS.si bo, samostojno ali v povezavi z ERIHS ERIC, spodbujala inovacije na področju razvoja raziskovalne instrumentacije, metodologij
in podatkovne znanosti.
Dostop bomo organizirali v okviru štirih platform (ARCHLAB, DIGILAB, FIXLAB, MOLAB,
poglavje 2.4), ki predstavljajo arhivske, digitalne, nepremične ter premične raziskovalne
infrastrukture. Te so medsebojno povezane in pogosto integrirane ter za uspešno delovanje
potrebujejo znanje in spretnosti, zato so meje med platformami pogosto zabrisane.
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Predloge za uporabo infrastrukture bomo obravnavali v okviru razpisov, ocenjevanje pa bo
temeljilo na kriterijih odličnosti, ki bodo javno dostopni. Razpisi bodo objavljeni na internetni strani
E-RIHS.si v okviru enotne vstopne točke.
E-RIHS.si avtomatično privzema vse dobre prakse, kot tudi kriterije za zagotavljanje kakovosti
raziskovalnih storitev E-RIHS ERIC.

1.3 Ozadje
E-RIHS ERIC predstavlja napredno raziskovalno skupnost, ki se sistematično razvija že od leta
1999, ko je bil ustanovljen konzorcij LabS TECH (Laboratories on Science and Technology for
the conservation of European Cultural Heritage, EU OP5). Temu so sledili Eu-ARTECH (EU
OP6), CHARISMA (EU OP7) in IPERION CH (EU H2020). E-RIHS ERIC je povezan z
infrastrukturnim projektom ARIADNE Plus4 na področju digitalne arheologije in sodeluje v
infrastrukturnih projektih PARTHENOS5 in SSHOC6 (Social Sciences & Humanities Open Cloud).
Na podlagi gornjega razvoja je skupnost E-RIHS uspešno kandidirala pri ESFRI7 (Evropski
strateški forum za raziskovalne infrastrukture) s predlogom za ustanovitev stalne
evropske raziskovalne infrastrukture za podporo dediščinski znanosti. Že leta 2014 je
GSO8 E-RIHS obravnaval kot raziskovalno infrastrukturo z globalnim obsegom. Uvrstitev v
ESFRI časovni načrt leta 20169 je izjemno pospešila razvoj in poudarila pomen dediščinske
znanosti za Evropski raziskovalni prostor (ERA). Temu je zato sledila pripravljalna faza v okviru
EU H2020 projekta »Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost - pripravljalna
faza« (E-RIHS PP, 2017-2020), z glavnim namenom, da se pripravi dokumentacijo za podpis
ERIC pogodbe10. Prvi korak (ERIC Step 1) bo predvidoma podpisan v letu 2020, drugi korak
(ERIC Step 2), ki ga podpišejo vlade držav ustanoviteljic, bo predvidoma podpisan v letu 2022,
tako da je začetek delovanja E-RIHS ERIC predviden v letu 2023.
Slovenska skupnost je aktivno sooblikovala navedene aktivnosti. Sodelovali smo tudi pri razvoju
strateških prioritet Skupne programske iniciative “Kulturna dediščina – izziv za Evropo”11.
Slovenska dediščinska znanost je med vodilnimi v Evropi, čemur priča dejstvo, da smo samo v
okviru ustanoviteljic E-RIHS.si (ZVKDS Raziskovalni inštitut in UL Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo) sodelovali v EU projektih v skupnem znesku sofinanciranja 75,5 M€:
PAPYLUM, INKCOR, MIP (OP5), SURVENIR, PAPERTREAT (OP6), HEROMAT, SYDDARTA,
https://ariadne-infrastructure.eu/
https://www.parthenos-project.eu/
6 https://sshopencloud.eu/
7 https://www.esfri.eu/
8 Group of Senior Officials
9 http://roadmap2018.esfri.eu/projects-and-landmarks/browse-the-catalogue/e-rihs/
10 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/eric_en
11 http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/SRA-def.pdf
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RESSEEPE, CHRESP (OP7), InnoRenew CoE, E-RIHS PP, APACHE (H2020), pa tudi v
programih COST (G1, G7, D42, E41). Dediščinska znanost je tudi izključen ali pomemben del
vsebin pri številnih ARRS raziskovalnih projektih (L2-0873, L4-3641, L6-4217, J7-4208, L1-5453,
J7-9404, L1-9710, L2-3195).
Revizija Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture v letu 2016 je uvrstila E-RIHS.si med
mednarodne prioritetne
projekte na področju
SurveNIR: razvoj instrumenta za hitro neporušno analizo papirja in
raziskovalne
pregled zbirk
infrastrukture na
Slovenski strokovnjaki z Univerze v Ljubljani in Narodne in univerzitetne
posodobljen seznam, ki
knjižnice smo v okviru evropskega projekta 6. Okvirnega programa
vključuje povezave med
razvili inovativen instrument (zdaj del ponudbe podjetja Lichtblau e.K.),
NRRI 2016 in Strategijo
ki v bližnjem infrardečem delu spektra zbere informacije o sestavi
pametne specializacije
papirja ter o njegovih kemijskih in mehanskih lastnostih. Z uporabo
12
kompleksnih postopkov obdelave podatkov smo razvili metodo, s katero
(S4) . Na tej osnovi se
na osnovi odsevane svetlobe v trenutku ocenimo lastnosti, ki so
je Slovenija v drugi
pomembne s konservatorsko-restavratorskega stališča, kot sta kislost
polovici 2017 formalno
papirja ali njegova mehanska odpornost. V okviru E-RIHS Laboratorija
vključila v proces
za makromolekule v kulturni dediščini bomo ta instrument in metodo
razvoja E-RIHS in
nudili za dostop v okviru E-RIHS FIXLAB platforme in razvili nove načine
aktivno sodeluje z
uporabe za raznovrstne materiale kulturne dediščine.
namenom postati
ustanovna članica ERIHS ERIC.
Infrastruktura E-RIHS je
prepoznana tudi s strani
deležnikov na
Ministrstvu za kulturo
(MK). V decembru 2019
je Vlada RS sprejela
Strategijo kulturne
dediščine za obdobje
2020-202313, kjer je
navedena podpora
razvoju nacionalnega
vozlišča za dediščinsko
znanost (E-RIHS.si).

12

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016_SLO.pdf

13

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/STRAT_KD_2019.pdf
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2 Znanstveni pristop E-RIHS.si
2.1 Dediščinska znanost
Dediščinsko znanost štejemo med mlade, hitro razvijajoče vede.14 Kot interdisciplinarna domena
zajema naravoslovne in družboslovne vede, kar odraža kompleksnost dediščine. Med tipične
naloge spadajo razumevanje nastanka, izvora in konteksta; ovrednotenje materialne sestave;
ovrednotenje in napovedovanje kemijskih, fizikalnih in bioloških procesov razgradnje; razvoj
novih metod konserviranja, karakterizacije in oslikovanja (angl. imaging); kot tudi razumevanje
dediščine kot družbenega procesa; razumevanje procesov trajnostne rabe in turizma. Vse več
raziskav obravnava interaktivno predstavitev dediščine z uporabo mobilnih aplikacij ali s
tehnologijami navidezne in razširjene resničnosti. S sodobno tehnologijo se lahko uporabnik
aktivno vključi v raziskave kulturne dediščine, kot pričajo projekti s področja občanske znanosti
(angl. citizen science).15
Dediščinska znanost tako predstavlja skupek znanstvenih pristopov osredotočenih na
razumevanje dediščine, pa naj gre za snovno (premično in nepremično), nesnovno ali digitalno
dediščino. Osrednjo zbirko podatkov o dediščini v Sloveniji predstavlja Register kulturne
dediščine16, načine varstva kulturne dediščine pa opredeljuje Zakon o varstvu kulturne
dediščine17.
Z instrumentalnega stališča obravnava vzorcev kulturne dediščine ni preprosta, saj je dediščina
po svoji sestavi in izvoru raznolika, vzorci pa so pogosto izjemno heterogeni. Tekom desetletij,
stoletij ali tisočletij je podvržena vplivom človeka in okolja. Te vplive težko opredelimo, vodijo pa
do sprememb v fizikalnih in kemijskih lastnostih, ki se odražajo v sestavi, videzu ipd. Zaradi
vrednot, ki jih pripisujemo kulturni dediščini, njeno integriteto skrbno ohranjamo, znanstveni
pristop pa mora biti skrbno osnovan in etično upravičen (poglavje 5.3). V to morajo biti vključeni
izbor vzorčenja in analitskega postopka, kot tudi ocena tveganja uničenja ali izrabe vzorca.
V dediščinsko znanost so vključeni strokovnjaki iz različnih okolij: znanstvenih ustanov,
raziskovalnih skupin, posameznikov v različnih ustanovah in organizacijah na področju dediščine,
kot so muzeji, galerije, arhivi, knjižnice, kot tudi arheološka najdišča ipd.

Prim. tematska številka Heritage Science znanstvene revije Angewandte Chemie:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1521-3773.HeritageScience
15 Brigham, R., Grau-Bové, J., Rudnicka, A., Cassar, M. & Strlič, M. Crowdsourcing as an Analytical Method:
Metrology of Smartphone Measurements in Heritage Science. Angew. Chemie - Int. Ed. 57, 7423–7427 (2018).
16 https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/
17 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144
14
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Temelj delovanja E-RIHS.si je zato interdisciplinarnost in sodelovanje strokovnjakov
različnih področij, kar povzemamo v osnutku strategije znanstvene odličnosti (poglavje
2.2). K vodilni vlogi evropske dediščinske znanosti slovenska skupnost odločilno prispeva, kot
smo povzeli v poglavju 1.3, in E-RIHS.si si bo prizadevala, da se ta vloga še ojača.

2.2 Osnutek strategije znanstvene odličnosti E-RIHS.si
Infrastrukturna strategija E-RIHS.si temelji na naslednjih ciljih:
1. Krepitev vpetosti slovenske dediščinske znanosti v E-RIHS ERIC
Ustanovne Članice E-RIHS.si so prepoznane na področju raziskav makromolekulskih materialov
v kulturni dediščini, kar bo del infrastrukturne ponudbe v okviru EU projekta IPERION HS
(Integrirane platforme za evropsko raziskovalno infrastrukturo dediščinske znanosti). Primarni cilj
vlaganj v infrastrukturo E-RIHS.si bo nadaljnje zagotavljanje odličnosti mednarodno priznanih
laboratorijev, kot je Laboratorij za makromolekule v kulturni dediščini. Ta cilj je skladen s
Slovensko Strategijo Pametne Specializacije.
2. Spodbujanje razvoja inovativne infrastrukturne ponudbe
E-RIHS.si bo opravila analizo obstoječih in prihodnjih infrastrukturnih potreb na področju
dediščinske znanosti v Sloveniji in EU ter ciljno vlagala v področja razvoja, kjer bo preboj hiter in
potreba po dostopu velika. To bomo dosegli v posvetu s Svetovalnim odborom E-RIHS.si ter z ERIHS ERIC in s tem zagotovili atraktivno, edinstveno in inovativno ponudbo in preboj večjega
števila slovenskih laboratorijev v krog ponudnikov E-RIHS ERIC.
3. Razvoj raziskovalne infrastrukture za E-RIHS.si
Poleg ponudbe v okviru E-RIHS ERIC, bo E-RIHS.si poskrbela, da bo imela raziskovalna
skupnost v Sloveniji na voljo ključne raziskovalne infrastrukture za pokrivanje lastnih potreb.
Marsikaterih predmetov ne moremo transportirati do evropskih raziskovalnih infrastruktur in
pogosto so raziskovalni okvirji časovno omejeni, tako da ne vzdržijo dolgotrajnih postopkov ERIHS ERIC. V sodelovanju s slovensko raziskovalno skupnostjo bomo razvili katalog nujne
infrastrukturne ponudbe v Sloveniji.
4. Podpora programskemu financiranju na področju dediščinske znanosti v
Sloveniji
Slovenija je ena izmed redkih držav med potencialnimi ustanovnimi članicami E-RIHS ERIC brez
trajnega programskega financiranja dediščinske znanosti. To kaže na veliko prilagodljivost in
inovativnost sektorja, za sodelovanje v E-RIHS ERIC pa bo slovenska raziskovalna skupnost
nujno potrebovala stabilno financiranje za infrastrukturni dostop in za razvoj odličnosti. To je
možno le s financiranjem v okviru raziskovalnega programa na področju dediščinske znanosti in
ne le z infrastrukturnim financiranjem.
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5. Intenzivno in odprto sodelovanje s slovensko raziskovalno skupnostjo
E-RIHS.si si prizadeva za intenziven razvoj sodelovanja s strokami, kot so muzeologija,
arheologija, konservatorstvo-restavratorstvo, umetnostna zgodovina, zgodovina, arhitektura ipd.
Aktivno bo spodbujala interdisciplinarne raziskave v povezavi z raznolikimi disciplinami z
namenom, da se podpira razumevanje in trajnostno upravljanje z dediščino. E-RIHS.si bo aktivno
podpirala slovenske deležnike pri prijavah za dostop v okviru E-RIHS ERIC, kot tudi pri prijavah
na nacionalne in evropske razpise. Raziskave E-RIHS.si so odprte narave in prizadevali si bomo,
da bodo tako objave kot podatki v odprtem dostopu.
Na gornje načine bo E-RIHS.si konzorcij podprl nadaljnji razvoj odličnosti na področju
dediščinske znanosti v Sloveniji. Pri tem bomo upoštevali načela E-RIHS ERIC:
Kompetence - Enakovredna vpetost vseh pomembnih in relevantnih deležnikov v
interdisciplinarne raziskave na področju dediščinske znanosti, uporabnikov in ponudnikov
dostopa, z
zagotovljeno podporo
SYDDARTA sistem za digitalizacijo in diagnozo za uporabo v umetnosti
od ideje do zaključka
V Evropskem projektu SYDDARTA (7. OP) smo razvijali nov instrument za
raziskave. Kontinuirno
hiperspektralno slikanje predmetov kulturne dediščine. Slovenski znanstveniki
usposabljanje
smo sodelovali pri načrtovanju izgradnje inštrumenta in pri oceni zmogljivosti
ponudnikov dostopa,
izdelanega prototipa in sicer s posebej izdelanimi modelnimi vzorci barvnih
uporabnikov in
slojev, ki smo jih pripravili na osnovi baročne slikarske tehnologije. Pri tem
smo uporabljali že uveljavljene metode kot so ramanska, FTIR-mikroskopija,
upravljavcev je velik
ELISA in LC MS/MS. Preiskovali smo referenčne modelne vzorce, vzorce
del uspeha.
Interdisciplinarnost - izpostavljene UV-svetlobi, temperaturi, relativni vlagi in zunanjim onesnažilom.
Ob tem smo pridobili nova znanja o preverjanju obstojnosti baročnih
Optimizacija
materialov z različnimi analitskimi tehnikami. Ramanska, FTIR-mikroskopija in
komplementarnih
ELISA pa so postale ene izmed ključnih metod dostopa do raziskav tudi v
raziskovalnih kultur in
okviru Laboratorija za makromolekule v kulturni dediščini E-RIHS.si.
praks. Okoljski,
zgodovinski in
družbeni kontekst
dediščine zahteva
sodelovanje strok v
vseh fazah
raziskovalnega
procesa, kulturo
izmenjave in
sodelovanja.
Interdisciplinarnost
vodi do inovacij v
povezanih disciplinah;
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npr. razvoj instrumentacije, računalništva ali razvoj novih materialov.
Soustvarjanje - Prepoznavanje prispevka vsakega udeleženca. Binarnost odnosa ponudnik uporabnik je umetna, namesto nje negujemo kulturo izmenjave in sodelovanja. Raziskovalne
skupnosti, kot tudi laične skupnosti, ki so soudeležene v raziskavah, imajo ključno vlogo pri
spodbujanju nenehnih izboljšav in inovacij na opremi, ki bo na voljo.
Vključenost – Spodbujanje vključevanja javnih ustanov kulturne dediščine. Dediščina pripada
družbi, za njo najpogosteje skrbijo javne institucije, kot so muzeji, galerije, knjižnice, arhivi,
arheološka nahajališča, občinske in pokrajinske uprave. Dediščinska znanost prispeva k uporabi
raziskav v javnih institucijah in s tem neposredno vpliva na družbo in posameznika.
Odličnost - Podpora izjemnim projektom. Odličnost je možna s podporo in kontinuiteto izjemnih
raziskav, obsežnih in dolgoročnih projektov, ki zahtevajo več dostopov do iste opreme ali do
različne opreme iz iste platforme ali do različnih platform. Ravnotežje raziskovalnih,
srednjeročnih in dolgoročnih projektov bo omogočilo razvoj znanja o dediščinskih materialih in
podatkih ter metodoloških inovacijah.
Interoperabilnost - Povezovanje znanja. Interoperabilnost sistemov in instrumentov pomeni
skladnost instrumentalnih pristopov, shranjevanje podatkov, zmogljivost prenosa, preglednost in
kakovost podatkov. Le z interoperabilnostjo lahko v celoti izkoristimo zmogljivosti raziskovalne
infrastrukture in ustrežemo potrebam raziskovalne skupnosti. Odprta znanost je ključnega
pomena za interoperabilnost.
Inovacije - Razvoj E-RIHS in razvoj dediščinske znanosti. Razvoj in uveljavljanje novih
raziskovalnih metodologij, novih instrumentov in digitalnih orodij, bosta močno vplivala na
raziskave dediščine in omogočala njeno boljše razumevanje. Digitalne tehnologije potrebujejo
posebno pozornost, kot tudi hibridizacija in multimodalni pristopi, sklopljene tehnike in fuzija
podatkov.
Internacionalizacija - Sodelovanje na globalni ravni. Izzivi raziskovalnih projektov na temo
dediščine in vodilna vloga, ki jo imata Slovenija in EU na tem področju, je zaenkrat osnovana na
nestabilni kombinaciji nacionalnih in evropskih projektov, kar zahteva skupno in odločno
ukrepanje. Preboj zahteva tudi sodelovanje mednarodnih deležnikov kot so ICCROM, Unesco,
IIC ali ICOM.

2.3 Smernice dostopa
Dostop do E-RIHS.si platform sledi različnim načelom, odvisno od platforme in prijavitelja.
Dostop do treh fizičnih platform (E-RIHS.si ARCHLAB, E-RIHS.si FIXLAB in E-RIHS.si MOLAB)
temelji na odličnosti, kar pomeni, da je dostop izključno odvisen od kakovosti prijavljenega
projekta, pri čemer tehnično izvedljivost predloga dodatno oceni ponudnik dostopa. Dostop je za
uporabnika brezplačen in ni omejen na Članice E-RIHS.si.
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E-RIHS.si DIGILAB sledi politiki odprtega dostopa, razen kadar je dostop lahko omejen zaradi
avtorskih pravic ali varstva podatkov in zaradi zaščite pravic intelektualne lastnine, kadar je to
upravičeno.
E-RIHS.si spoštuje »Listino o ponovni uporabi dediščinskih podatkov« konzorcija DARIAH18.
Dokument, ki spremlja podatke in zagotavlja njihovo ponovno uporabo, povzema tudi omejitve
take uporabe, in je na voljo v podatkovnem skladišču E-RIHS ERIC.
Dostop do E-RIHS.si za slovenske uporabnike je nadalje opredeljen v dokumentu E-RIHS.si
Smernice dostopa.

2.4 E-RIHS platforme dostopa
E-RIHS.si omogoča dostop do raziskovalnih infrastruktur v okviru naslednjih platform:
(i) E-RIHS.si ARCHLAB: Enota ali sklop enot z dostopom do materialnih in digitalnih zbirk
(kot so predmeti, slikovno gradivo, vzorci in referenčni materiali, analizni podatki in
konservatorska dokumentacija, hranjeni v muzejih, galerijah, spomeniških zgradbah,
spomeniškovarstvenih in raziskovalnih institucijah) ter z njimi povezanih strokovnih znanj.
(ii) E-RIHS.si DIGILAB: Enota ali sklop enot z dostopom do digitalnih orodij, digitalnih
raziskovalnih virov in strokovnih znanj, povezanih z dediščino in podatki, s ciljem, da
podatki dediščinske znanosti temeljijo na načelih FAIR (da so najdljivi (angl. Findable), da
so dostopni (angl. Accessible), interoperabilni (angl. Interoperable) in da so ponovno
uporabljivi (angl. Re-usable)19). Storitev vključuje in omogoča dostop do iskalnih registrov
podatkovnih nizov, referenčnih zbirk, tezavrov, ontologij itd., hkrati pa podpira
interoperabilnost podatkov z oblikovanjem organizacijskih sistemov skupne baze znanja.
(iii) E-RIHS.si FIXLAB: Enota ali sklop enot, ki razpolagajo s stacionarno raziskovalno
opremo in/ali raziskovalnim znanjem, ki so na voljo za dostop v okviru E-RIHS.
(iv) E-RIHS.si MOLAB: Enota ali sklop enot, ki razpolagajo s prenosno raziskovalno opremo
in/ali raziskovalnim znanjem, ki so na voljo za dostop v okviru E-RIHS.

18
19

https://www.dariah.eu/tools-services/data-re-use/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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3 E-RIHS.si struktura in delovanje
3.1 Splošna struktura
E-RIHS.SI je razpršena raziskovalna infrastruktura in je konzorcij ustanov (ali drugih
pravnih oseb, npr. združenj), ki izkazujejo raziskovalno odličnost na področju dediščinske
znanosti. Članice konzorcija so lahko izključno pravne osebe s sedežem v Sloveniji.
Konzorcij E-RIHS.si ima dvojen namen:
(i)

(ii)

Predstavlja Slovensko raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost in
nudi dostop do raziskovalnih infrastruktur ustanov s sedežem na področju
Slovenije. Delovanje ni geografsko omejeno. Projektni predlogi se oddajajo in
ocenijo v okviru E-RIHS.si.
Predstavlja Nacionalno vozlišče E-RIHS ERIC ter s tem sooblikuje Evropsko
raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost in zastopa slovenske interese.
Ustanove, ki nudijo dostop do svojih raziskovalnih infrastruktur v okviru E-RIHS
ERIC, so izbrane v okviru in na način, kot to predpisuje E-RIHS ERIC. Projektni
predlogi se oddajajo in ocenijo v okviru E-RIHS ERIC Centralnega vozlišča.

Ustanovni Članici sta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Raziskovalni inštitut in
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Glavni sedež E-RIHS.si je v
Ljubljani, dislocirani sedež je na Ptuju.

3.2 Članstvo E-RIHS.si
Članice E-RIHS.si so lahko organizacije, ki nudijo dostop do raziskovalnih infrastruktur v okviru
ene ali več E-RIHS platform. Za to so potrebni naslednji pogoji:
1. Odličnost in edinstvenost infrastrukture
2. Odličnost raziskovalcev na področju dediščinske znanosti
3. Strukturno financiranje za raziskovalce najmanj v številu raziskovalnih ur, ki so
na voljo za dostop (npr. programsko financiranje, financiranje v okviru infrastrukturnih
centrov ali drugih infrastrukturnih projektov, financiranje s sredstvi Ministrstva za kulturo
ali drugih ministrstev ipd.)
4. Raziskovalno financiranje za razvoj znanstvene odličnosti v številu raziskovalnih
ur najmanj v istem obsegu kot v prejšnji točki in se lahko financira tudi iz sredstev
projektov ARRS, Obzorje Evropa idr.
5. Potreba po dostopu.
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Članice E-RIHS.si Programskemu odboru E-RIHS.si ali E-RIHS ERIC delegirajo presojo o porabi
raziskovalnih ur za dostop do raziskovalnih infrastruktur. V kolikor delegirane ure v tekočem letu
niso porabljene (t.j. ni potrebe po dostopu), članica porabi te ure po lastni presoji.
Članice E-RIHS.si se zavezujejo, da bodo delovale v okviru kakovostnih kriterijev, ki jih oblikuje
E-RIHS ERIC. Prednosti članstva v E-RIHS.si so naslednje:









Sodelovanje v odličnih projektih na področju interdisciplinarne dediščinske znanosti na
področju Slovenije in v svetu
Promocija v Sloveniji kot tudi v EU in v svetu
Prioritetno sodelovanje pri raziskovalnih razpisih v Sloveniji in EU
Sodelovanje pri odločanju o infrastrukturnih investicijah
Oblikovanje infrastrukturnih strategij za področje dediščinske znanosti
Sodelovanje z uporabniki in promocija dostopa
Sodelovanje pri izobraževanju
Uporaba E-RIHS ERIC oznake

Prednosti članstva v E-RIHS ERIC so dodatno:







Neposreden dostop do ekspertize v okviru E-RIHS ERIC
Dostop do raziskovalnih infrastruktur E-RIHS ERIC
Službe, ki omogočajo skupen razvoj raziskovalnih programov in projektnih predlogov,
izobraževalnih tečajev in dogodkov
Dostop do konzorcijev, ki se javljajo na razpise kot E-RIHS ERIC
Možnost nudenja izobraževalnih tečajev v okviru E-RIHS ERIC Akademije
Razvoj mednarodnih standardov in dobrih praks

3.3 Organi E-RIHS.si
Članice nominirajo člane Programskega odbora (PO) E-RIHS.si, ki iz svoje sredine izvolijo
Predsednika PO.
Članice, ki nudijo dostop v okviru E-RIHS ERIC, nominirajo v PO vsaka še dodatnega člana z
glasovalno utežjo 1. Izmed teh dodatnih članov zadevne Članice nominirajo Nacionalnega
koordinatorja E-RIHS.si in Namestnika nacionalnega koordinatorja E-RIHS.si. Ti dve funkciji
koordinirata in usklajujeta delo E-RIHS.si v sodelovanju z E-RIHS ERIC. Nacionalni koordinator
E-RIHS.si je hkrati nacionalni koordinator za potrebe E-RIHS ERIC. PO praviloma imenuje
Svetovalni odbor (SO) E-RIHS.si, katerega člani nudijo strokovne nasvete Programskemu
odboru, in izvajajo nepristransko ocenjevanje dela E-RIHS.si, pri čemer ne smejo zastopati
interesov Članic. Člani SO so lahko mednarodni ter imajo lahko različne funkcije: (i) strateške in
politične; (ii) strokovne in znanstvene; (iii) etične narave.
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Natančnejša pravila so določena v Pravilniku E-RIHS.si, ki ga potrdijo vse Članice konzorcija s
pristopom k Sporazumu o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.si.

Slika 1. Arhitektura strukture E-RIHS.si. P1, P2 itd. predstavljajo Članice E-RIHS.si.

Medtem ko ima PO E-RIHS.si upravno funkcijo, ima Nacionalni koordinator E-RIHS.si izvršno
funkcijo.
E-RIHS.si si prizadeva za tesno sodelovanje z zunanjimi raziskovalci, vključujoč konservatorjerestavratorje, kustose, umetnostne zgodovinarje, muzeologe, arheologe, arhitekte ter druge.
Uporabniki uresničujejo interese skozi svoje ustanove, v kolikor so te tudi Članice E-RIHS.si,
skozi društva in skupnosti, ali skozi Svetovalni odbor E-RIHS.si.

3.4 Koordinacija dela
Zadostovanje kakovostnim merilom E-RIHS ERIC je ključni element koordinacije dela ERIHS.si. Članice E-RIHS.si s pristopom h Sporazumu o ustanovitvi konzorcija E-RIHS.si
potrjujejo, da bodo spoštovale ta merila. V kolikor PO ugotovi nasprotno, se članico izključi iz ERIHS.si.
Članice E-RIHS.si so periodično pozvane, da pripravijo ponudbo za dostop do svojih
raziskovalnih infrastruktur v okviru E-RIHS ERIC. Merila za to pripravi E-RIHS ERIC, ki tudi vodi
postopek. Običajno le majhen del članic E-RIHS.si nudi dostop tudi v okviru E-RIHS ERIC,
seveda pa je strategija E-RIHS.si, da bi bil ta delež čim večji.
E-RIHS.si letno pripravi infrastrukturni katalog, ki predstavlja ponudbo v okviru štirih platform
dostopa: ARCHLAB, DIGILAB, FIXLAB, MOLAB. Katalog pripravi Nacionalni koordinator ERIHS.si (na osnovi ponudbe, ki jo pripravijo Članice) in potrdi PO.
Razpise pripravljata in koordinirata Nacionalni koordinator E-RIHS.si in Namestnik nacionalnega
koordinatorja E-RIHS.si, z administrativno pomočjo pisarne E-RIHS.si.
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4 Finančni model
Finančni model je osnovan na naslednjih osnovnih načelih:




E-RIHS ERIC je pravna oseba in je s tem lahko neposredni prejemnik financiranja.
Članice, ki nudijo dostop do svojih infrastruktur E-RIHS ERIC v naravi, stroške dobijo
povrnjene z investicijami s strani ARRS, MIZŠ, MK ali drugih strukturnih virov
financiranja. Če teh virov ni, Članice financirajo stroške dostopa iz lastnih (notranjih)
virov.
E-RIHS.si ni pravna oseba, zato ni neposredni prejemnik financiranja. E-RIHS.si
razpolaga s prispevki posameznih Članic v naravi, s Sporazumom o ustanovitvi
konzorcija E-RIHS.si in Pravilnikom pa določi načela sodelovanja pri razpisih, v okviru
katerih sodelujejo Članice ali skupina Članic v imenu E-RIHS.si.

Finančni model delovanja E-RIHS.si je osnovan na naslednjih virih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članarina v E-RIHS ERIC
Neposredne investicije v infrastrukturo E-RIHS.si
Projektno financiranje (ARRS, EU programi ipd.)
Prispevki v naravi v okviru E-RIHS ERIC
Prispevki v naravi v okviru E-RIHS.si
Drugi prihodki

Slika 2. Viri financiranja E-RIHS ERIC in E-RIHS.si.

Sledi podrobna analiza finančnih tokov v okviru E-RIHS ERIC in E-RIHS.si.
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4.1 E-RIHS ERIC članarina
Ob podpisu pogodbe o ustanovitvi European Research Infrastructure Consortium (ERIC) se
Vlada Republike Slovenije zaveže k plačevanju letne članarine neposredno E-RIHS ERIC. Višina
članarine je stvar pogajanj med pristojnim Ministrstvom (MIZŠ) ter E-RIHS ERIC.
S članarino se financira delovanje in aktivnosti Centralnega vozlišča s sedežem v Firencah.
Članice E-RIHS.si imajo iz tega naslova koristi, kot so opisane v poglavju 3.2.

4.2 Neposredne investicije v infrastrukturo E-RIHS.si
Infrastruktura E-RIHS.si so tiste infrastrukture (ali deleži uporabnega časa infrastruktur), ki jih
uporabnikom E-RIHS.si nudijo Članice v okviru štirih platform: ARCHLAB, DIGILAB, FIXLAB,
MOLAB.
E-RIHS.si oblikuje skupno strategijo investicij v razvoj infrastrukture na osnovi poglavja 2.2 ter v
dogovoru s pristojnim Ministrstvom informira Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture20. Za
uresničevanje tega Programa E-RIHS.si skrbi za pogoje, ki omogočajo črpanje sredstev in
pripravi skupne prijave na investicijske razpise.
Investicija v infrastrukturo za potrebe dostopa v okviru E-RIHS ERIC ali E-RIHS.si se iz tega
naslova praviloma lahko krije največ do deleža, ki je predviden za tak dostop.
Drugi viri investicij v infrastrukturo so bodisi nacionalni, npr. ARRS, Ministrstvo za kulturo ipd.,
bodisi mednarodni. V kolikor se Članice prijavljajo na javne razpise z namenom, da je
infrastruktura na voljo E-RIHS.si ali E-RIHS ERIC, se o tem nujno posvetuje z obema telesoma in
po možnosti koordinira razpis z drugimi Članicami z namenom, da so razpisne prijave v imenu ERIHS usklajene.
E-RIHS.si obvešča Članice o načrtovanih prijavah v okviru E-RIHS ERIC in s tem pospešuje
sodelovanje slovenskih ustanov pri evropskih razpisih.
V stroške infrastrukture spadajo tudi stroški vzdrževanja ter osebja, ki se jih tipično krije iz
infrastrukturnih programov ARRS. E-RIHS.si se financira kot Enota za dediščinsko znanost
Infrastrukturnega Centra Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je del Infrastrukturnega
Programa Univerze v Ljubljani.

20https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/Nacrt-razvoja-raziskovalnih-

infrastruktur-2011-2020-Revizija-2016-SLO.pdf
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4.3 Projektno financiranje
V okviru projektnega financiranja Članice razvijajo prototipe infrastruktur, nove metode in tehnike
dostopa, analize, interpretacije, vizualizacije in drugih metod dela s podatki. Projektno
financiranje je zato ključno za stalno vzpodbujanje odličnosti na področju dediščinske znanosti in
se lahko uresničuje skozi namensko financiranje raziskav (raziskovalni projekti) ali strukturno
financiranje (raziskovalni programi ali drugi načini pasovnega financiranja).
E-RIHS.si si
prizadeva za
vzpostavitev
programskega
financiranja
dediščinske
znanosti, saj bo le
tako rešeno
vprašanje tipično
kratkotrajnega
financiranja, ki ni
primerno za
vzdrževanje
odličnosti
interdisciplinarnih
infrastruktur in
raziskav. Nudenje
dostopa in
interpretacija
rezultatov na tem
področju namreč
pogosto zahteva
vpletenost ne le
infrastrukturnih
tehnikov temveč
tudi izkušenih
raziskovalcev
(poglavje 2.2).

Razvoj aktivnih materialov za trajnostno hrambo predmetov kulturne
dediščine
V okviru evropskega projekta APACHE Obzorja 2020 slovenski strokovnjaki
razvijamo metode za določanje atmosferskih onesnažil v neposredni okolici
predmetov, kot tudi metode za modeliranje njihove absorpcije in desorpcije. Na tej
osnovi bo možno opredeliti potek razgradnje materialov in hkrati predlagati
postopke za preventivno oziroma intervencijsko konserviranje-restavriranje. Te
metode bodo v okviru E-RIHS.si dostopne tudi slovenskim ustanovam.
Med cilji projekta so študije vpliva temperature, vlage in hlapnih onesnažil na
razgradnjo sodobnih materialov kulturne dediščine (akrilne barve, izbrane
plastične mase), računalniško modeliranje lastnosti materialov za embalažo,
razvoj absorbentov, ki bodo zmanjševali koncentracije onesnaževal v ovojih,
izdelava materialov, ki bodo zmanjšali nihanja temperature, vlage in posledično
preprečili razvoj plesni na predmetih ter izdelali senzorje, ki bodo zaznavali hlapna
onesnaževala in podatke pošiljali skrbnikom preko brezžičnega omrežja ali
Bluetooth tehnologije. V sodelovanju z industrijskimi partnerji bomo izdelali
prototipe, ki jih bomo testirali v vodilnih evropskih muzejih in galerijah (Narodni
Muzej Slovenije v Ljubljani, Peggy Guggenheim v Benetkah, Center Pompidou v
Parizu in drugih), ki so predvidoma tudi končni uporabniki izdelanih produktov.

Članice E-RIHS.si
si vzajemno
prizadevajo za
intenzivno

20

sodelovanje pri prijavah na raziskovalne razpise ARRS, EU programov in drugih razpisov za
raziskovalno financiranje.
E-RIHS.si obvešča Članice o načrtovanih prijavah na področju dediščinske znanosti v okviru ERIHS ERIC in s tem pospešuje sodelovanje slovenskih ustanov pri evropskih razpisih.

4.4 Prispevki v naravi v okviru E-RIHS ERIC
Dostop do infrastruktur Članic v okviru projektov E-RIHS ERIC je reguliran s Statutom in
povezanimi pravilniki te organizacije. Članice lahko posamič ali v skupinah kandidirajo kot
ponudniki dostopa v okviru E-RIHS ERIC, ki kandidature tudi oceni v skladu z objavljenimi
kakovostnimi in kvantitativnimi kriteriji.
Nacionalni koordinator E-RIHS.si deluje kot posrednik med Članicami in E-RIHS ERIC.
Članice nudijo dostop kot storitev v naravi. Raziskovalne ure, ki so za to potrebne, morajo biti
zato pasovno financirane skozi ARRS infrastrukturne ali raziskovalne programe ipd. V
nasprotnem primeru Članice krijejo stroške dostopa iz lastnega proračuna.
Drugi prispevki v naravi v okviru E-RIHS ERIC lahko zajemajo raziskovalne usluge,
izobraževanje, digitalne storitve ali kakršnekoli druge na letni ravni vnaprej dogovorjene storitve,
v skladu s Statuti E-RIHS ERIC.

4.5 Prispevki v naravi v okviru E-RIHS.si
Dostop do infrastruktur Članic E-RIHS.si v okviru projektov E-RIHS.si je reguliran s
Pravilnikom. Članice lahko posamič ali v skupinah kandidirajo kot ponudniki dostopa v okviru ERIHS.si, ki kandidature s pomočjo Svetovalnega odbora oceni v skladu z objavljenimi
kakovostnimi in kvantitativnimi kriteriji.
Ponudba dostopa v okviru E-RIHS.si je tipičen predpogoj za članstvo ustanove v E-RIHS.si.
Članice nudijo dostop v obliki obratovalnih ur kot storitev v naravi. Raziskovalne ure, ki so
za to potrebne, morajo biti zato pasovno financirane skozi ARRS infrastrukturne ali raziskovalne
programe ipd. V nasprotnem primeru Članice krijejo stroške dostopa iz lastnih proračunov.
Drugi prispevki v naravi v okviru E-RIHS.si lahko zajemajo raziskovalne usluge, izobraževanje,
digitalne storitve ali kakršnekoli druge dogovorjene storitve, v skladu s Pravilnikom E-RIHS.si.

4.6 Drugi prihodki
Konzorcij E-RIHS.si nima lastnih prihodkov, se pa lahko skupine individualnih Članic potegujejo
za financiranje aktivnosti E-RIHS.si, ki niso nujno raziskovalne narave. Gre zlasti za sredstva
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potrebna za:






Administracijo E-RIHS.si
Nudenje ekspertiz
Izobraževanje in vse aktivnosti povezane z E-RIHS ERIC Akademijo
Organizacijo dogodkov, promocijo in obveščanje javnosti
Organizacijo uporabnikov E-RIHS ERIC in E-RIHS.si

Članice lahko v okviru E-RIHS.si nudijo storitve tudi na trgu pod naslednjimi pogoji:




Da brezpogojno upoštevajo etična načela E-RIHS.si in E-RIHS ERIC
Da v okviru take dejavnosti upoštevajo vse kakovostne kriterije E-RIHS.si in E-RIHS
ERIC
Da tako tržno dejavnost predhodno odobri Programski odbor E-RIHS.si

Le če so gornji trije pogoji zadoščeni, lahko Članica tržnemu delu doda oznako E-RIHS.si.

4.7 Načrtovanje in poročanje
Proračun konzorcija sestoji pretežno iz prispevkov v naravi in se načrtuje letno, odobri pa ga
Programski odbor E-RIHS.si. Narava in obseg prispevkov se oblikujeta na osnovi:
1. Potrebe po dostopu v predhodnem letu
2. Zmožnosti financiranja dostopa v okviru Članice E-RIHS.si
3. Predvidenih virov mednarodnega financiranja za potrebe dostopa do infrastruktur
Odvisno od tipa dostopa, Članice E-RIHS.si poročajo E-RIHS.si ali E-RIHS.ERIC. Nacionalni
koordinator E-RIHS.si na letni ravni zbere poročila Članic E-RIHS.si in pripravi zbirno poročilo o
delu E-RIHS.si. Poročilo oceni Svetovalni odbor E-RIHS.si.
Letna poročila obsegajo naslednje točke:







Pregled načrtovanih in izvedenih raziskav
Pregled izvedenih dogodkov, promocije, izobraževanj in drugih aktivnosti
Načrtovan in izveden proračun
Načrtovan in izveden dostop
Načrtovano in izvedeno zunanje financiranje
Zadoščanje ključnim kazalnikom uspešnosti
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5 Kakovost in etika
5.1 Kakovost
Kakovost je osrednji steber uspeha E-RIHS ERIC. Vse standarde kakovosti morajo izpolnjevati
vse organizacije, ki uporabljajo oznako ERIC E-RIHS, in s tem vse Članice E-RIHS.si. Za
zagotovitev odličnosti E-RIHS ERIC so vzpostavljeni postopki ocenjevanja kakovosti. Postopki
vključujejo ponudnike storitev in kandidate za ponudnike ter vključujejo ne le dostop do
infrastrukture ali storitev, temveč tudi usposabljanje, razširjanje znanja in vse druge dejavnosti, ki
jih izvajajo organizacije in za katere se zahteva odobritev ERIC E-RIHS.
Postopki in merila za ocenjevanje kakovosti so prilagodljivi glede na raznolikost organizacij, ki
sodelujejo z E-RIHS ERIC, in glede na spreminjajoče se raziskovalno in politično okolje.
Ocenjevanje izvajajo področni strokovnjaki, člani Svetovalnega odbora E-RIHS ERIC ali člani
Svetovalnega odbora E-RIHS.si.
Postopki so modularni in obravnavajo (i) notranje procese partnerja (ali kandidata); (ii)
znanstveno odličnost; in (iii) storitev dostopa (ali druge dejavnosti).
Ocena kakovosti vključuje (i) analizo javno dostopnih informacij, npr. izjave, smernice in
strategije in druga dokumentacija; (ii) obisk v organizaciji; in (iii) posvet.

5.2 Ključni kazalniki uspeha
Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) temeljijo na naslednjem:
–
–
–
–
–
–
–

KPI povratnih informacij, zbranih s strani uporabnikov po zaključku dostopa
KPI povpraševanja, glede na potrebe po dostopu
KPI obsega uporabe, glede na obseg uporabe storitve
KPI produktivnosti, na podlagi ciljev, določenih za posebne dejavnosti, npr. število
publikacij, objav v medijih in dogodkov, usposabljanj itd., za projekt dostopa
KPI širjenja informacij, glede na rezultate raziskav objavljene v znanstvenih, strokovnih ali
drugih publikacijah in medijih
KPI učinka, glede na učinke raziskav na področju upravljanja s kulturno dediščino
KPI izobraževanja, glede na število udeležencev na izobraževalnih dogodkih

Kazalnike uspeha predlaga Nacionalni koordinator E-RIHS.si in odobri Programski odbor ERIHS.si. KPI so prilagodljivi odvisno od vrste dostopa ali storitve in se določijo pred začetkom
aktivnosti.
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5.3 Etična načela
E-RIHS.si dosledno zahteva individualno in kolektivno odgovornost do družbe, okolja in
dediščine. Upoštevanje etičnih načel se pričakuje s strani vseh Članic E-RIHS.si in vseh, ki
delujejo pod oznako E-RIHS.si. Vsak raziskovalec, ki dela na projektu E-RIHS.si, mora
dosledno upoštevati etična raziskovalna načela svojih organizacij ter financerjev raziskav.
Temeljni dokument, ki je podlaga vsemu delu E-RIHS.si, je European Code of Conduct for
Research Integrity21.
Ker je delovanje E-RIHS.si javno financirano, morajo biti vsi rezultati raziskav javno dostopni,
publikacije pa odprtega dostopa. Pri delu s podatki E-RIHS.si deluje po načelu FAIR – Findable,
Accessible, Interoperable, Re-usable19.
Dediščina je last družbe, zato E-RIHS.si posebej zahteva upoštevanje etičnih načel
muzeološke in restavratorske in konservatorske stroke. Pri vzorčenju upoštevamo ICON
Ethical Sampling Guidance22.
Pri delu z dediščino primarno upoštevamo etična merila skrbnika ali lastnika. Uveljavljena etična
načela pri delu z dediščino pojasnjujejo naslednji dokumenti:





Etika v konservatorstvu-restavratorstvu, 201423
ICOM kodeks muzejske etike, 200524
Etični kodeks, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003
Etični kodeks, Slovensko konservatorsko društvo, 200225

V skladu z gornjimi etičnimi načeli se E-RIHS.si neposredno ne ukvarja z avtentikacijo. Medtem
ko se znanstvene raziskave lahko uporabljajo pri preverjanju pristnosti, zagotavljanje
strokovnega znanja in izkušenj za avtentikacijo ni del znanstvenega poslanstva E-RIHS.si.
Kadar so ugotovljena nesoglasja, Programski odbor imenuje člane Svetovalnega odbora, ki
razsojajo v primeru etičnih vprašanj. Pri delu v okviru E-RIHS ERIC se o etičnih vprašanjih
odloča Svetovalni odbor Centralnega vozlišča v Firencah.

21https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf

https://icon.org.uk/system/files/documents/icon_hsg_ethical_sampling_guidance_-_jan_2019.pdf
http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/1_3%20Etika%20v%20konzervatorstvu-23-10-2014za%20objavo.pdf
24 http://www.pms-lj.si/si/files/default/Sodelujte/kodeks.pdf
25 http://www.s-kd.si/wp-content/uploads/2017/09/Kodeks.pdf
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6 Slovarček izrazov
ARCHLAB
Enota ali sklop enot z dostopom do
materialnih in digitalnih zbirk (kot
so predmeti, slikovno gradivo,
vzorci in referenčni materiali,
analizni podatki in konservatorska
dokumentacija, hranjeni v muzejih,
galerijah, spomeniških zgradbah,
spomeniškovarstvenih in
raziskovalnih institucijah) ter z njimi
povezanih strokovnih znanj.
DIGILAB
Enota ali sklop enot z dostopom do
digitalnih orodij, digitalnih
raziskovalnih virov in strokovnih
znanj, povezanih z dediščino in
podatki, s ciljem, da podatki
dediščinske znanosti temeljijo na
načelih FAIR (da so najdljivi (angl.
Findable), da so dostopni (angl.
Accessible), interoperabilni (angl.
Interoperable) in da so ponovno
uporabljivi (angl. Re-usable)).
Storitev vključuje in omogoča
dostop do iskalnih registrov
podatkovnih nizov, referenčnih
zbirk, tezavrov, ontologij itd., hkrati
pa podpira interoperabilnost
podatkov z oblikovanjem
organizacijskih sistemov skupne
baze znanja.

InnoRenev CoE Center odličnosti za raziskave in
inovacije na področju obnovljivih virov in zdravega
bivanjskega okolja
V InnoRenew Centru odličnosti (Evropski projekt, Obzorje
2020) slovenski znanstveniki sodelujemo na dveh nivojih.
Razvijamo raziskovalne kapacitete v okviru osnovnih in
zagonskih projektov Centra odličnosti ter vzpostavljamo
raziskovalno infrastrukturo, ki bo omogočala napredne
raziskave. Slednje delno sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Vzpostavili smo Laboratorij
za karakterizacijo in študij degradacije obdelanih lignoceluloznih materialov kulturne dediščine. Laboratorij smo
opremili z analiznimi instrumenti (ali sestoji), ki omogočajo
zaznavanje, ugotavljanje in opis elementne in molekulske
sestave materialov, ter spremljanje radikalskih procesov v
njih. Z novo opremo bodo bistveno izboljšane možnosti
raziskav razgradnih procesov v materialih, predmetih in
objektih kulturne dediščine. To bo odprlo novo področje
raziskav, ponudilo razvoj novih znanstvenih stikov na
mednarodni ravni in je že obogatilo tudi E-RIHS.si Laboratorij
za makromolekule v kulturni dediščini.

Dostop
Dostop se nanaša na odobren
fizičen, oddaljen ali virtualen način
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uporabe E-RIHS programov dostopa in raziskovalnih storitev. Obsega uporabo instrumentov,
računalniških virov, programske opreme, podatkovnih storitev, pripravo vzorcev, posvetovanja
povezana z arhivskimi in muzejskimi tematikami, pripravo in izvedbo znanstvenih eksperimentov,
analizne storitve in strokovno podporo.
Enota
Organizacijska enota, ki obsega raziskovalno osebje in/ali opremo, ki je omogoča dostopanje do
raziskovalnih zmogljivosti (npr. znanstveni laboratorij, konservatorsko-restavratorska delavnica,
oddelek za zgodovinske študije itd.).
ERIC
Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) je posebna pravna oblika, ki omogoča
ustanovitev in delovanje raziskovalne infrastrukture v skupnem evropskem interesu. Določen je z
Uredbo Sveta (ES) št. 1261/2013 z dne 2. decembra 2013, ki spreminja Uredbo (ES) št.
723/2009.
FIXLAB
Enota ali sklop enot, ki razpolagajo s stacionarno raziskovalno opremo in/ali raziskovalnim
znanjem, ki so na voljo za dostop v okviru E-RIHS.
MOLAB
Enota ali sklop enot, ki razpolagajo s prenosno raziskovalno opremo in/ali raziskovalnim
znanjem, ki so na voljo za dostop v okviru E-RIHS.
Ponudnik dostopa
Raziskovalna organizacija, ki ponuja dostop do ene ali več enot. Ponudniki E-RIHS dostopa so
organizacije, ki zagotavljajo dostop v okviru infrastrukture E-RIHS.
Raziskovalna infrastruktura
Raziskovalne enote, viri in storitve, ki jih raziskovalna skupnost uporablja za raziskave in
spodbujanje inovacij. Raziskovalna infrastruktura vključuje: poglavitno znanstveno opremo (ali
sklop znanstvenih instrumentov), na znanju temelječe vire, kot so zbirke, arhivi, znanstveni
podatki, e-infrastrukture (npr. podatkovni in računalniški sistemi in komunikacijska omrežja), in
vsa ostala orodja ključnega pomena za doseganje odličnosti v raziskavah in inovacijah.
Znanstveni instrument
Znanstveni instrument je naprava ali orodje, ki se uporablja v znanstvenih raziskavah in je
namenjen tako preučevanju naravnih pojavov kot tudi teoretičnim raziskavam. Kot deli
raziskovalnih enot so instrumenti dostopni v okviru infrastrukture E-RIHS.
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Zunanji raziskovalec (uporabnik)
Oseba ali skupina ljudi z dostopom do E-RIHS raziskovalnih enot. Uporabniki lahko prihajajo iz
akademskih inštitucij, raziskovalnih centrov, industrije in drugih zasebnih ter javnih ustanov, ki
delujejo na področju dediščinske znanosti. Vključeni so v načrtovanje ali oblikovanje novega
znanja, proizvodov, postopkov, metod in sistemov ali vodenje/upravljanje projektov. Skupine
uporabnikov lahko vključujejo raziskovalce, tehnično osebje ali študente, ki opravljajo
raziskovalne dejavnosti v okviru svojega raziskovalnega oz. študijskega področja. Strokovno
znanje tako zunanjih raziskovalcev, ki dostopajo do E-RIHS programov dostopa, kot internih
raziskovalcev, ki upravljajo z raziskovalnimi enotami, je ključnega pomena za uspešno
raziskovalno dejavnost. Uporabniške skupnosti uporabnikov imajo ključno vlogo pri spodbujanju
sodelovanja in stimulirajo nenehne izboljšave in inovacije v okviru raziskovalnih enot.
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