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Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Σχεδιασµός και βήµατα
υποδοµής για τη διαχείριση και τεκµηρίωση των αρχαιολογικών
συλλογών.
Το παράδειγµα του διαχειριστικού συστήµατος των αποθηκών.

Ε. Papadopoulou1, D. Ballas2
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Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποτελεί ένα µεγάλο οργανισµό µε πλήθος
αρχαιολογικών συλλογών και τεράστιο αριθµό αντικειµένων, που καλείται να
διαχειριστεί πάσης φύσεως πληροφορίες και υλικό τεκµηρίωσης γύρω απ’ αυτά,
καθώς και να επιτελέσει µια µεγάλη ποικιλία λειτουργιών.
Η σπουδαιότητα και ο όγκος των συλλογών, των πληροφοριών και λειτουργιών, και η
κινητικότητα των αντικειµένων, παράλληλα µε την πρόσφατη στροφή προς τις νέες
τεχνολογίες και σύγχρονες µουσειολογικές αντιλήψεις, ανέδειξαν επιτακτική την
ανάγκη για ένα κεντρικό, ενιαίο σύστηµα διαχείρισης και τεκµηρίωσης του
Μουσείου.
Η ανάγκη αυτή οδήγησε σε δράση.
Καθώς το Β.Χ.Μ. δεν είναι ο πρώτος οργανισµός που αντιµετωπίζει παρόµοιες
ανάγκες, πρώτο, αυτονόητο βήµα ήταν η αναζήτηση προτύπων που έχουν αναπτυχθεί
από άλλους φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς και η προσαρµογή τους στις ιδιαίτερες
ανάγκες του Μουσείου.
Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε προσπάθεια τέτοιας έκτασης και
είδους εντοπίζονται στην αλλαγή σκεπτικού, στην αναθεώρηση διαφορετικών
επιµέρους προσεγγίσεων και στη σύνθεση µιας ενιαίας οπτικής.
Οι εµπλεκόµενοι επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, συντηρητές κλπ.,)
συνεργάστηκαν µε στόχο τη διαµόρφωση µιας ενιαίας αντίληψης περί διαχείρισης
συλλογών και τεκµηρίωσης, καθώς και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε
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γνωστικού πεδίου. Εργασίες αυτού του µεγέθους προϋποθέτουν διεπιστηµονική
συνεργασία σε ισότιµη βάση.
Με προϋπόθεση αυτή την ενιαία αντίληψη, έγινε δυνατό το πέρασµα στη φάση του
σχεδιασµού, που περιλαµβάνει τη στοχοθεσία, τα προσδοκώµενα οφέλη, την ανάθεση
αρµοδιοτήτων, την καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών του µουσείου, ιδίως δε τη
συµφωνία πάνω στη δοµή, το είδος και το βάθος των πληροφοριών που θα
καταγράφονται.
Αυτόµατα προέκυψε και η απαίτηση για κωδικοποίηση της πληροφορίας: οι
πληροφορίες πρέπει να µεταφέρονται κατά τρόπο πυκνό, περιεκτικό και ακριβή, ει
δυνατόν µονολεκτικά. Αυτό προϋποθέτει τη συνδιαµόρφωση και αποδοχή κοινής
ορολογίας.
Μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία, οι προδιαγραφές διαχείρισης και ο καθορισµός
των περιεχόµενων πεδίων ωρίµασαν µέσα από προσεκτική µελέτη των αναγκών του
µουσείου και των συλλογών, διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ του προσωπικού του
Μουσείου αλλά και στενή συνεργασία µε ειδήµονες από άλλους φορείς.
Η διαδικασία της τεκµηρίωσης στο Μουσείο εξελίσσεται προσαρµόζοντας τα διεθνή
και ελληνικά πρότυπα στις ιδιαίτερες ανάγκες του µουσείου. Για την αλλαγή του
µοντέλου αρχαιολογικής τεκµηρίωσης, κρίθηκε αναγκαία η καταγραφή όλων των
στοιχείων ταυτότητας των αντικειµένων σε µία βάση δεδοµένων µε την ταυτόχρονη
θέσπιση ενός νέου ενιαίου αριθµού καταγραφής των αντικειµένων. Ο αριθµός αυτός
αποτελείται από πέντε (5) ψηφία και το πρόθεµα ΒΧΜ (ΒΧΜ00000). Με τον τρόπο
αυτό αποφεύγονται λάθη και ελλείψεις στις καταχωρήσεις.
Παράλληλα αναπροσαρµόζονται και χρησιµοποιούνται πιλοτικά από τα επιµέρους
εργαστήρια τα νέα δελτία συντήρησης, τα οποία θα συγκροτήσουν στο µέλλον µία
ακόµη επιµέρους βάση του συστήµατος. Επίσης, συνεχίζεται η µελέτη και
επεξεργασία των πολύτιµων αρχείων συντήρησης του µουσείου, µε στόχο την
αποδελτίωση πληροφοριών για τις παλαιότερες επεµβάσεις ανά αντικείµενο, ανά
συντηρητή ή ανά χρονολογία, µε έµφαση στην παθολογία, τα υλικά και τις µεθόδους.
Εν τω µεταξύ, προέκυψε το ζήτηµα της µεταφοράς των αντικειµένων από τις παλαιές
στις νέες αποθήκες του Μουσείου. Εποµένως, η ανάγκη για µελέτη, σχεδιασµό και
υλοποίηση ενός διαχειριστικού συστήµατος των αποθηκών έγινε απόλυτη
προτεραιότητα.
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Το σύστηµα διαχείρισης των αποθηκών αποτελεί ένα από τα υποσύνολα του
µελλοντικού ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του µουσείου, και ρόλος
του είναι να διαχειρίζεται τα αντικείµενα που είναι αποθηκευµένα σε διαφορετικούς
χώρους αποθήκευσης.
Σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου µουσείου.
Προβλέφθηκε επίσης η δυνατότητα σύνδεσης µε εξειδικευµένες εφαρµογές, για να
εξυπηρετεί συγκεκριµένες, υφιστάµενες και µελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Το σύστηµα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
1. Στοιχεία ταυτότητας του αντικειµένου
2. Κίνηση του αντικειµένου
3. Αποθήκευση
4. Κατάσταση διατήρησης
Εκτός από το να δίνει την ακριβή εικόνα για το σύνολο των αντικειµένων των
αρχαιολογικών συλλογών του µουσείου, θα διευκολύνει την ταχύτερη λήψη
αποφάσεων και θα βελτιώσει τις διαδικασίες γενικής διαχείρισης, αξιοποιώντας
ταυτόχρονα καλύτερα το χώρο των αποθηκών.
Ο χρόνος που θα δαπανάται για την αναζήτηση αντικειµένων και δεδοµένων γύρω
από αυτά θα µειώνεται δραµατικά, και η όλη διαδικασία θα απεξαρτηθεί από
συγκεκριµένα πρόσωπα. Η χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων και η µετέπειτα
πληκτρολόγησή τους σε κεντρικό σύστηµα καταργείται, ενώ ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, όπως ξεχασµένα ή ακατάγραφα αντικείµενα, λάθος
µεταγραφές, κτλ.
Από την εφαρµογή «ζητήθηκε να γνωρίζει»:
το περιεχόµενο της κάθε αποθήκης και την ακριβή θέση του κάθε αντικειµένου
τις κινήσεις και χρεώσεις των αντικειµένων και το ιστορικό τους
την κατάσταση διατήρησης των αντικειµένων και το βαθµό αναγκαιότητας
επέµβασης
Επίσης, να πραγµατοποιεί:
αυτόµατη απογραφή των αντικειµένων ανά χώρο αποθήκευσης δίνοντας πλήρη
εικόνα της αποθήκης: ανά πάσα στιγµή να γίνεται γνωστός ο αριθµός των
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αντικειµένων που περιέχει η κάθε αποθήκη ή το κάθε συρτάρι ή ράφι µε βάση τις
εισαγωγές και τις µετακινήσεις.
ορισµό κωδικών ανά θέση αποθήκευσης
αυτόµατη ανάθεση αριθµού πρωτοκόλλου
απλή και σύνθετη αναζήτηση, βάσει πλήθους κριτηρίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση κοινής ορολογίας, τη µείωση του
υποκειµενικού παράγοντα, τη διασφάλιση από λάθη στη διάρκεια της καταγραφής
και τη διευκόλυνση στην εισαγωγή και ανάκληση δεδοµένων είναι η
παραµετροποίηση, ο ορισµός δηλαδή, για κάποια πεδία, προεπιλεγµένων τιµών
µεταξύ των οποίων ο χρήστης οφείλει να επιλέξει.
Όσον αφορά στη διασφάλιση των δεδοµένων, που σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από
τα δικαιώµατα πρόσβασης, οι χρήστες (µεµονωµένα πρόσωπα ή οµάδες)
κατηγοριοποιούνται (καµία πρόσβαση, µόνο ανάγνωση, µερική ή πλήρη πρόσβαση).
Το Γραφείο Τεκµηρίωσης του µουσείου εκτός από τον συντονισµό και την οργάνωση
του όλου εγχειρήµατος είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του συστήµατος και τις
τυχόν µεταβολές / τροποποιήσεις, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση αρµοδίους.
Η ενηµέρωση για τις κινήσεις των αντικειµένων, από και προς την αποθήκη, είναι
αρµοδιότητα του υπεύθυνου των αποθηκών.
Η υλοποίηση της εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε, µετά από ανάθεση, από τον Ν.
Τζιόρτζιο. Αναπτύχθηκε σε visual studio 2003 και λειτουργεί σε SQL server.

