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ARCHEOLOGISCHE ENSEMBLES, GEGENEREERD DOOR
DERDEN

In het geval van een tijdelijke of een permanente aanvaarding van een archeologisch ensemble voorziet
SOLVA steeds minstens een standaardregistratie in de databank. Dit is naar onze begrippen een minimale
import in de databank van een archief op het niveau van de collectie in zijn totaliteit. Dit omvat voor de SOLVAdatabank onder meer:
-

Aanmaak van een project in de databank
Administratieve info (projectcode, uitvoerder opgravingen, kadaster, …)
Definiëren van keywords of trefwoorden voor dit project
Definiëren van de diverse materiaalcategorieën in de collectie
Opladen in de databank van het opgravingsarchief (zie aanvaardingsvoorwaarden):
o de opgravingsdocumentatie zoals opgesomd in de minimumnormen
o dagrapporten
o basisrapport en lijsten overdrachtsdossier
o alle andere analoge (maar ingescande) of digitale documentatie (plannen, foto’s op
projectniveau, …)
Op deze wijze is een volledige opname van het ensemble op collectieniveau mogelijk, en kan een
breed scala aan zoekacties verricht worden (bijvoorbeeld op keywords, themata, …)

In overleg met het opdrachtgevend bestuur dat een archeologisch ensemble, opgegraven door derden, in
eigendom heeft verworven, kan steeds besloten worden tot een uitgebreide registratie in de databank (zie:
registratiesjabloon). Hierbij wordt het totale aangeleverde ensemble omgezet naar een digitaal archief in de
databank van SOLVA.
-

-

Importeren of aanmaken van lijsten van sporen, contexten, structuren
Relaties leggen tussen sporen, contexten, structuren
Importeren of opladen van de basisregistratie verbonden aan de sporen:
o plannen/tekeningen
o foto’s (foto’s worden dan aan het individuele spoor gekoppeld)
Importeren van de lijsten uit het overdrachtdossier en koppelen aan individuele sporenfiches, m.a.w.
een registratie op het niveau van de vondst/staal
Integreren van het uitgevoerde en het potentieel voor natuurwetenschappelijk- en ander onderzoek
Op deze wijze is een volledige opname van het ensemble op collectieniveau mogelijk, en kan een
exhaustieve bevraging tot het kleinste niveau verwezenlijkt worden, wat tevens impliceert dat de
gegevens ook mee betrokken kunnen worden bij algemene bevragingen van de databank
(bevragingen op data, over alle projecten heen).
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ARCHEOLOGISCHE ARCHIEVEN EN ARTEFACTEN

Archeologische archieven en artefacten kunnen worden opgenomen indien er voldoende significante
contextuele gegevens zijn, of wanneer ze een voldoende wetenschappelijke / cultuurhistorische waarde
hebben. Dit wordt in overleg besproken.
De wijze van registratie wordt in overleg bepaald, en volgt de hierboven beschreven scenario’s.

