
 

Društvo restavratorjev Slovenije  
organizira delavnico 

 

IDENTIFIKACIJA DRAGIH IN OKRASNIH KAMNOV KOT 
POMOČ PRI OPREDELITVI PREDMETOV KULTURNE 

DEDIŠČINE 
 

Delavnica bo pod vodstvom dr. Mihe Jerška potekala 26. in 27. novembra 2013 
v Ljubljani, v Multimedijski predavalnici na Metelkovi–Maistrova 1  

(nova stavba Narodnega muzeja Slovenije) 
 
Namen delavnice  
Spoznati fizikalno kemijske lastnosti dragih in okrasnih kamnov, ki odločilno vplivajo na 
posege v restavratorstvu. 
 
Cilj  
Vsak udeleženec bo znal ob pomoči gemologa določiti dve osnovni značilnosti kamnov 
(lomni količnik, gostoto) s pomočjo naprav gemološkega laboratorija. 
 
Potek delavnice 
 
1. Dan od 9h do14h (predavanja) 
V prvem dnevu bomo v okviru predavanj spoznali raznovrstnost kamnov iz sveta dragih in 
okrasnih kamnov, ki so najpogostejši v predmetih kulturne dediščine Slovenije ali pa so že 
sami po sebi muzealije. Poudarek bo na njihovih fizikalno kemijskih značilnostih. Drugi del bo 
namenjen praktičnemu delu. Spoznali bomo gemološki laboratorij (1 šolska ura) in naprave 
kot so refraktometer, westphalova tehtnica, polariskop, gemološki mikroskop, barvni filter, 
ultravijoličasta svetilka. 
 
2. Dan od 9h do 13h (praktično delo) 
V drugem dnevu bo sledil gemološki praktikum v okviru katerega bo vsak udeleženec prejel 
tri kamne in jih bo s predstavljenimi metodami lahko določil. Predmete za preiskave lahko 
udeleženci prinesejo tudi s seboj. Če so kamni vdelani v nakit ali druge predmete, je v 
gemološki praksi omejitev uporabe preiskovalnih metod. V tem primeru se predvideva 
dodatna šolska ura s poudarki na metodah, ki nam pomagajo določitev kamna v takšnih 
primerih. 
 
Kotizacija 
Kotizacijo ali članarino je potrebno poravnati ob prijavi.  
Za člane DRS s poravnano članarino : 55 eur 
Za člane DRS z neporavnano članarino: 75 eur 
Rok za prijavo je najkasneje do 15.11.2013  



Izpolnjene prijavnice pošljite na el. naslov: info@slodrs.si ali na naslov: Društvo 
restavratorjev Slovenije, Poljanska c. 40, 1000 Ljubljana. 
 
Na podlagi prijavnice in plačane kotizacije vam bomo poslali vse nadaljnje informacije. 
Udeležence bomo sprejeli na delavnico glede na vrstni red prejetih veljavnih prijav. 
 
Za vse informacije v zvezi s plačilom in prijavo se prosim obrnite na: info@slodrs.si 
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