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Izvleček
Knjižnica v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici je nastala sredi 17.
stoletja, vendar hrani tudi inkunabule in tiske 16. stoletja. V prispevku je predstavljen
popis starejših knjig, ki ga uporabljamo ob konservatorsko-restavratorskem posegu, in
predlog popisa starejših knjižnih vezav za bibliotekarje. Sledi razčlenitev in opis
poškodb, zaščita knjig in priporočljiva hramba starejših knjig. Dodana je tudi dokumentacija, ki sledi vsakemu popisu.
Ključne besede: Frančiškanski samostan Kostanjevica, inkunabule, tiski, 16. stoletje,
dokumentacija, popis, poškodbe, pogoji hrambe
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Abstract
The beginnings of the library of the Franciscan monastery of Kostanjevica in Nova Gorica
date back to the middle of the 17th century, but in its collection one can also find incunabula and prints from the 16th century. The paper presents a survey form for older books,
which is regulary used in the conservation-restoration treatment, and a suggested method of describing older bookbindings for librarians. An analyisis and damage descrip-
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tion, as well as information on the protection and recommended storage of older books
are also included. The documentation pertaining to each item is added.
Key words: Franciscan monestery Kostanjevica, incunabula, prints, 16th century, documentation, census, damages, storage conditions

1

Uvod

Raziskava, ki je potekala od junija 2001 do februarja 2002, je bila opravljena v
Arhivu Republike Slovenije, kjer smo imeli v konservatorsko-restavratorskem
postopku 23 knjig iz Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici.
V omenjeni skupini knjig so inkunabule in tiski zgodnjega 16. stoletja. Na
knjigah so nas zanimali predvsem strukturni elementi. Za raziskavo smo
pripravili popisni obrazec s parametri, ki omogočajo enotno metodologijo
obravnave. Poleg vsake tabele s strukturnimi elementi je dodana slikovna
dokumentacija, izrisani so vodni znaki in grafitni odtisi.
Namen raziskave je dobiti popise knjig in njihovih strukturnih elementov, ki nam
ponudijo vpogled v stanje določene vezave ali v stanje določenih zbirk, obenem
pa postavijo knjižno vezavo v določeno zgodovinsko obdobje. Ob konservatorsko-restavratorskem posegu je nujen podroben popis. Popisovanje starejših
knjižnih vezav bi bilo potrebno uskladiti in mu določiti enotne parametre, tako
za konservatorsko-restavratorske kot tudi za bibliotekarske popise.
Knjige in njihova napisana, narisana ali tiskana vsebina so neprecenljiva dediščina človeštva, ki se že stoletja nadgrajuje v neslutene širine in smeri. Včasih so te
tako majhne, vendar obenem prevelike, da bi razumeli vse, kar skrivajo. Ne le zapisi
kot taki, tudi njihova sestava priča o določenem zgodovinskem obdobju.
Nas, ki jih konserviramo ali restavriramo, zanimajo predvsem vezava, strukturni elementi in materiali, ki jih sestavljajo. Starejše kot so, bolj so zanimive.
Zadnja leta tako v svetu kot tudi pri nas zagovarjamo čim manjše posege na
tako imenovanih starejših vezavah. Vzrok ne tiči le v drastičnem pomanjkanju kvalitetnih materialov, ki bi nadomestili originalne, ampak tudi v posegu
kot takem, saj se v še tako strokovnem delu pokaže, da so določene sledi na
vezavi zabrisane. Prav to nas je vodilo k temu, da smo se odločili za popis inkunabul in zgodnjih tiskov 16. stoletja, ki jih hranijo v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. V konservatorsko-restavratorski delavnici Arhiva Republike Slovenije smo jim v drugi polovici leta 2001 izdelali zaščitne
škatle. Pred vsakim posegom pa izdelamo podroben popis objekta, ki ga bomo
konservirali ali restavrirali. Nemalokrat je prav ta popis ključnega pomena za
kvalitetno opravljeno delo. Zato smo na osnovi razpoložljive literature, neka-
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terih že izdelanih predlogov in lastnih izkušenj poizkušali izdelati obrazec, ki
bi lahko prispeval k lažjemu popisovanju starejših knjig. Temu popisu je dodan predlog, ki bi bil lahko uporaben za knjižnice, ki hranijo starejše knjige.
Delo je potekalo na 23 knjigah, ki imajo različne poškodbe. Zato smo poškodbe
razdelili na štiri različne stopnje; poznavanje različnih poškodb je namreč
pomembno predvsem pri odbiranju gradiva za konserviranje ali restavriranje.
Napomembnejši del raziskave je bil predvsem natančen popis knjig, sledijo
vodni znaki, ki jih omenjamo le površinsko (čeprav bi omenili, da nam prav ti
lahko nudijo veliko informacij o nastanku knjige oziroma papirja) ter fotografije
in grafitni odtisi, ki so sestavni del vsake dokumentacije.

2

Stopnje poškodb

Najrazličnejše poškodbe na pregledanih knjigah bi sicer zahtevale razvrstitev
v več kot le štiri različne stopnje poškodb. Vendar menimo, da potem ne bi bile
obvladljive v želeni meri, zato smo jih razdelili le na štiri stopnje. Vodilo pri
razdelitvi so bili glavni strukturni elementi na knjigah, to so: pisna podlaga,
povezovalni elementi, oporni elementi in prevlečni materiali. Glede na njihovo
poškodovanost smo formirali stopnje poškodb.
-

Zelo dobra ohranjenost
To so tiste vezave, kjer so pisna podlaga, povezovalni elementi, oporni elementi in prevlečni materiali dobro ohranjeni. Dovoljena je uporaba v čitalnici, seveda pod določenimi pogoji, ki se zahtevajo za prvotiske.
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-

Dobra ohranjenost
Tiste vezave, kjer so manjše poškodbe na pisni podlagi, ali pa so povezovalni
elementi deloma poškodovani (vendar še vedno opravljajo svojo nalogo).
Prevlečni materiali imajo lahko manjše raztrganine ali odrgnine, medtem
ko oporni elementi nimajo večjih poškodb. Še vedno je dovoljena uporaba
ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.

-

Slaba ohranjenost
Tiste vezave, kjer je pisna podlaga poškodovana, povezovalni elementi so
potrgani ali izgubljeni in ne opravljajo več svoje naloge. Tudi oporni in prevlečni elementi imajo poškodbe. V tem primeru je uporaba dovoljena le
knjižničarju ali arhivistu.
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3

Zelo slaba ohranjenost
Tiste vezave, kjer so pisna podlaga, povezovalni, oporni elementi in prevlečni materiali zelo poškodovani, včasih manjkajo. Uporaba ni dovoljena
nikomur. Tako poškodovana knjiga sme le še v konservatorsko-restavratorski oddelek.

Najpogostejše vrste poškodb

V strokovni literaturi lahko zasledimo mnoge opise poškodb, ki se pojavljajo
na različnih knjižnih vezavah. Natančneje bomo opisali tiste, ki se pojavljajo
največkrat, in so ključnega pomena pri varovanju knjig.
-

Vlaga
Vlaga sodi med najtežje obvladljive poškodbe, saj z drugimi atmosferskimi vplivi povzroča nagle spremembe in propadanje pisnih ali likovnih
spomenikov. Ne glede na kakovost papirja - stari papirji imajo na primer
boljše mehanske in kemične lastnosti - vlaga pusti manjše ali večje sledove.
Prizadeti deli po robovih navadno potemnijo, navlažena področja se nagubajo in prav tako potemnijo. Ker vlaga prodira v notranjost knjige postopoma, je lahko zunanji del zelo poškodovan, medtem ko je knjižni blok v
notranjosti zdrav. Na starem papirju lahko ostane poškodba omejena, in
jedro knjige ohrani svojo prvotno kemijsko strukturo in mehanske lastnosti,
medtem ko bi mlajše gradivo (20. stol.) v enakih razmerah in pogojih že takoj
propadlo.
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-

-

-

-

1

Plesen
Plesen je vzporedni pojav vlage. Plesen je opozorilo, ki ga opazimo s prostim očesom, saj naša čutila predhodnih procesov v gradivu enostavno ne
zaznajo. Naravna lepila splesnijo prej kot sintetična, čeprav so se mikroorganizmi že prilagodili tudi umetnim snovem. Plesen se lahko pojavi zelo
zgodaj po premestitvi knjig v neprimerno okolje, navadno že po dveh tednih, čeprav se kemijski procesi takrat še ne začnejo. Plesen se pojavi najpogosteje na tistih delih, ki vsebujejo največ lepila. Plesni ne moremo
dokončno zatreti oziroma izkoreniniti; po čiščenju je edini varovalni ukrep,
da gradivo hranimo v suhem in čistem okolju.
Insekti
Insekti se največkrat zadržujejo v nevzdrževanih skladiščih, še posebej na
področjih, kjer gradivo že dolgo ni bilo pregledano. Škoda, ki jo povzročijo, je navadno zelo velika, saj se hranijo s samim gradivom. Poznamo lesne
črve, ki poleg lesenih platnic nemalokrat preluknjajo tudi kartonske platnice, pergament in papirne knjižne bloke. Posebej nevarne so pražuželke
in srebrne ribice, ki se zaredijo povsod, kjer je dovolj vlage; papirja ne
preluknjajo, temveč se hranijo s površinskimi premazi.
Pri okuženem gradivu je potrebno ukrepati takoj, saj se insekti zelo hitro
razselijo. Najbolje je gradivo zapreti v karanteno. Tako okuženo gradivo je
zelo težko reševati; močna kemijska sredstva in prežarčenje z gama žarki
(kar opravljajo le posebni strokovnjaki) so uporabni v omejenem obsegu.
Kemični strupi pa škodujejo tako gradivu kot tudi ljudem.
Pogosta uporaba
Skorajda za vse poškodbe je posredno ali neposredno kriv človeški dejavnik.
Jasno je, da se pogosto uporabljene knjige obrabijo, žal pa smo mnogokrat
priča nemarni in nespoštljivi uporabi, ki je največkrat vzrok velikih mehanskih poškodb (raztrganine, zatrganine). Zanemariti ne moremo tudi
poškodb, ki se zgodijo iz malomarnosti (polito gradivo, mastni madeži). Kot
poškodbo pri pogosti uporabi bi lahko šteli tudi madeže, ki jih povzročijo
prsti pri listanju, saj vsaka koža vsebuje maščobo.
Tem poškodbam se lahko izognemo le s strožjimi ukrepi in z osveščanjem
ljudi oziroma uporabnikov gradiva.
Slaba kakovost nosilcev
Pred kratkim smo bili priče1 tragičnim ugotovitvam, ki se nanašajo na obstojnost papirja iz 19. in 20. stoletja. Pergamentne in usnjene nosilce zapiV konservtorsko-restavratorsko delavnico smo npr. dobili v restavriranje rojstno matično knjigo, ki
je bila v katastrofalnem stanju. Knjiga bo v dnevni uporabi vsaj še 30 let. Po tehtnem premisleku
smo izdelali kopijo z dodatnimi praznimi listi in jo zvezali na sistem vzmetnega hrbta. Original je še
vedno v restavriranju, saj je delo prav zaradi izjemno krhkega in nekvalitetnega papirja izredno zahtevno.
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4

sov, starejše vrste papirja, pa tudi voščene in kovinske nosilce znamo reševati, ker so izdelani iz kakovostnih primarnih surovin in po postopkih, ki
ne spreminjajo narave nosilcev. Ko pa se je v papirništvu razvil papir, ki
vsebuje nečiste in kisle surovinske osnove (predvsem v zadnjih 150 letih),
se je proces staranja in propadanja nesluteno pospešil. Tega papirja dolgoročno še ne znamo rešiti. Rešitev situacije je trenutno le v tem, da bi ločili
zapise, ki imajo vrednost kulturne dediščine in naj bi bili zapisani na kvalitetnejšem trajnoobstojnem papirju, in tiste, ki to niso, in so tiskani oziroma zapisani na recikliranem papirju.
Vezave
Nič manj zaskrbljujoče niso ugotovitve pri današnjih vezavah. Vsi tako zelo
cenjeni strukturni elementi so se izgubili, nadomestili so jih novi poenostavljeni elementi, ki nikakor ne dosegajo kakovostne ravni. Današnja lepila so sintetična in jih pri restavriranju in konserviranju ne moremo odstraniti
tako kot organska. Lege so v knjižni blok povezane le s tanko nitjo. Povezovalni elementi med knjižnim blokom in platnico so se omejili na najnujnejše (gaza, spojni list). Tako izdelane vezave ne morejo prenesti množične
uporabe.
Slabe vezave so pereč problem vseh, ki se ukvarjamo s knjigo. Trenutno je
situacija praktično nerešljiva, saj so vsi trendi usmerjeni v zmanjšanje stroškov in večjo proizvodnjo, s čimer je tesno povezana kakovost oziroma
netrpežnost vezav.

Zaščita knjig

Ker želimo knjige, ki veljajo za našo kulturno dediščino, trajno hraniti, jih navadno razvrstimo v dve skupini: na tiste, ki jih predstavljamo le občasno kot
muzejske eksponate, in na tiste, ki še vedno opravljajo svojo funkcijo. Restavratorske posege danes izvajamo le na najnujnejših primerih. Največkrat so to
posegi, ki utrjujejo le najbolj poškodovane dele, kar pomeni, da knjižnemu
bloku, v katerem je zapisano sporočilo, in knjižni vezavi ohranimo delovanje
in življenjsko dobo.
Pri knjigah, ki smo jih pregledali in popisali, smo se enotno odločili, da spadajo v skupino muzejskih eksponatov2 . Za vsako izmed njih smo izdelali prilagojeno zaščitno škatlo. Škatle imajo velik pomen pri hranjenju knjig, ki spadajo
v našo kulturno dediščino, saj jih ščitijo pred prahom, nezaželeno svetlobo,

2

Res je, da bi nekatere potrebovale tudi restavratorsko-konservatorski poseg, vendar jih zaradi finančnih
razlogov nismo mogli opraviti, zato smo jim tako kot vsem ostalim izdelali zaščitno škatlo.
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mehanskimi poškodbami, dajejo jim strukturno oporo, uporabniku pa spoštovanje do njene vsebine.
Zaščitne škatle, ki smo jih izdelali za omenjene knjige, so izdelane iz lepenke
(uporabljenih je bilo več debelin) in treh vrst platna (za ojačitev na pregibnih
delih, za prevleko podstavkov in za prevleko celotne škatle). Sestavljene so iz
treh različnih elementov: iz tako imenovanih podstavkov3 (ti omogočajo dviganje originala iz same škatle), osnovnih delov, ki imajo izrezane stranice (izrezi so prilagojeni izrezom na podstavkih, kar nam omogoča lažje rokovanje z
originalom), in zadnjih delov, ki jih lahko imenujemo platnice (z njihovo pomočjo se škatla zapre, pokrovi nudijo originalom rahlo obtežitev). Izdelane
zaščitne škatle smo opremili tudi z napisi, ki nam povedo vsebino škatle.

5

Popisi 23 knjig: inkunabule in tiski zgodnjega 16.
stoletja

Iz Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici smo dobili v konservatorsko-restavratorski postopek 23 knjig, ki bi potrebovale konservatorsko-restavratorski poseg. Po pregledu fonda in preučitvi stanja, smo se po tehtnem premisleku odločili za izdelavo zaščitnih škatel, ki jih običajno namenimo najdragocenejšim fondom. Vsaka knjiga je dobila po meri narejeno zašči3

S podstavkom originale (listine, knjige, pečate...) primerno umestimo. Kadar je original zelo krhek,
nam podstavek omogoči varnejše rokovanje.
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to. Enaki osnovni zasnovi smo prilagajali določene elemente predvsem v
notranjosti zaščitnih škatel. Ob izdelavi vsake zaščitne škatle vedno upoštevamo njeno poznejšo uporabnost. Bo služila le varni zaščiti dokumenta za primerno namestitev na knjižnično polico, ali pa bo morda, tako kot v našem primeru,
postala njena stalna zunanja »obleka«? Škatle so izdelane tako, da so lahko ob
pregledovanju in na morebitnih razstavah ali predstavitvah razstavljene skupaj
s knjigo.
Po natančnem pregledu in popisu, ki sledi, smo ugotovili, da je od 23 prvotiskov, ki smo jih dobili, 14 inkunabul (do leta 1500 oziroma 1501). Od tega jih
Gspan omenja 12: št. 6, št. 33, št. 130, vezane v eno knjigo (št. 277, št. 498, št.
192, št. 231, št. 679 ), vezani v eno knjigo (št. 209 in št. 591), št. 279, št. 318, št.
368, vezani v eno knjigo (št. 392 in št. 378), vezani v eno knjigo (št. 379 in št.
600 ), št. 558, št. 586. Le dve inkunabuli sta se našli kasneje (št. 13 in št. 15).
Medtem ko so po Gspanovem popisu ostale v Kostanjevici še naslednje: št. 5,
št. 33, št. 88, št. 154, št. 346, št. 373, št. 393, št. 410, št. 450, št. 525, št. 591, št.
616 in št. 699. To pomeni 13 inkunabul. Če torej seštejemo vse skupaj, ima
samostan Kostanjevica 27 inkunabul, kar ni skromno število.
Po pregledu smo knjige razvrstili v naslednje skupine:
- Sočasne vezave
Ker smo knjige pregledovali predvsem s knjigoveškega in obenem konservatorskega vidika, nas je najprej zanimalo, katere izmed 23 obravnavanih
imajo sočasno vezavo. Med te smo uvrstili tiste, ki imajo značilnosti poznogotske vezave in razen manjših popravil na njih ni večjih posegov.
- Vezava sočasna, platnice samo dodane
Naslednja razvrstitev so bili tiste knjige, kjer je vezava oziroma izdelava
knjižnega bloka sočasna, platnice so le dodane iz drugih knjig. Take so tri.
Poškodovanost knjižnih blokov je na četrti stopnji, kar pomeni, da so v tako
slabem stanju, da njihova uporaba ni dovoljena.
- Prevezave (razvrščene po izgledu prevleke na platnici)
Marmorirano usnje z ravnimi linijami
Tako imenovano marmorirano usnje z ravnimi linijami nam oblikuje naslednjo skupino knjig, ki so prevezane in imajo na žalost tudi obrezane knjižne
bloke. Marmorirano usnje zato, ker je usnje obdelano tako, da na njegovi
površini ostanejo manjše pege, ki spominjajo na marmor.
Rjavo usnje s slepimi odtisi
Skupina vezav v rjavo usnje s slepimi odtisi sestavlja skupino knjig, pri katerih lahko opazimo osupljivo podobnost. Ne mislimo le na vezave iz materialov, ki se pojavljajo na knjigi, temveč tudi dekoracijo na platnicah.
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Trda pergamentna vezava
Knjige, ki so vezane v cel pergament, so zahtevale razvrstitev v svojo skupino. Pergament je kot prevlečni material zelo obstojen. Pergamentne vezave
so se navadno namenjale funkcionalnim knjigam, ki so se veliko uporabljale.
Vezava v pergament in papir
V skupino pergament in papir smo uvrstili knjige, ki so vezane v polpergament s papirjem, ali celo vezave, ki so vezane v papir oziroma tanjši karton.

6

Ugotovitve

Kot smo že omenili, je bila raziskava opravljena na 23 knjigah Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici. V tej skupini knjig je 14 inkunabul,
ostalo pa so tiski zgodnjega 16. stoletja, Gspan omenja 12 inkunabul, dve sta
se našli kasneje.
Najprej smo razmišljali o njihovi razporeditvi kronološko - na podlagi strukturnih prvin. Taka razporeditev se je že zelo kmalu izkazala za neuspešno, ker
je bila večina knjig že prevezanih. Po opravljenem natančnem pregledu smo
se odločili, da bomo pri razvrstitvi v skupine upoštevali dva elementa, to so
strukturne prvine in zunanje podobe knjig. Tako smo po pregledu vseh knjig
najprej izločili tiste, ki so po našem mnenju bile sočasne vezave. Na to so nas
navedli njihovi strukturni elementi, ki so značilni za poznogotsko vezavo. V
to skupino smo sprva dodali tudi tiste, ki imajo sočasno šivanje, platnice pa so
dodane, s tem, da se fizično ne držijo knjižnega bloka. Te smo kasneje ločili,
ker jim je manjkal pomemben strukturni element - platnice, zato smo jih razvrstili v samostojno skupino. Vse ostale knjige kažejo na delne ali popolne
prevezave. Pri oblikovanju skupin smo se odločali predvsem na podlagi zunanje
podobe knjige. Pri oblikovanju tretje skupine smo upoštevali predvsem podobnosti dekoracije prevlek (marmorirano usnje s slepimi linijskimi odtisi). V
naslednjo skupino smo uvrstili knjige, vezane v rjavo usnje z bogatejšo dekoracijo. Zadnji dve skupini sta zaradi pergamentnih prevlek ali kombinacije
pergamenta in papirja drugačni od vseh ostalih, zato smo se odločili, da jih na
osnovi izgleda platnice razvrstimo v dve samostojni skupini.
Na podlagi dokumentacije, ki smo jo pridobili s pomočjo popisov, izrisov vodnih znakov, grafitnih odtisov in barvnih fotografij, smo naredili analizo. Na podlagi le-te smo prišli do zaključkov in povezav med podatki, ki potrjujejo pravilnost naše odločitve pri izdelavi obravnavanih skupin.
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- SOČASNE VEZAVE (knjige št. 24, 39, 43, 2)
V tej skupini sta dve inkunabuli. Knjige, ki sem jih razvrstila v skupino, imenovano sočasne vezave, imajo strukturne elemente, ki so značilni za obdobje
pozne gotike. Tako imajo tri knjige B tip vbodnih mest (to so št. 24, 43 in 2),
knjiga št. 39 ima A tip vbodov. Spojni listi so različno izdelani, v dveh primerih sta zašita na knjižni blok, enkrat je list nalepljen in v enem primeru kot del
prve oziroma zadnje pole. Pri vezicah prevladuje dvojna galunska vezica. Kapitali so vezani skupaj s knjižnim blokom ali dodatno našiti na knjižni blok.
Za oporo v platnicah služi bukov les, le v enem primeru je uporabljena lepenka. Pri lesenih oporah so vezice prepeljane v platnice, pri lepenki pa so nalepljene na notranjo stran platnic. Prevleke so iz celega usnja v treh primerih, kjer
je uporabljeno kozje usnje, pri četrti knjigi pa pol-usnje - uporabljena je goveja koža. Zavihki kar pri treh knjigah niso ravno odrezani. Bolj ali manj ohranjena zapirala imajo vse štiri knjige, nobena pa nima dekorirane obreze. Papir
v dveh knjigah ima po dva različna vodna znaka, knjiga št. 43 ima kar 12 različnih vodnih znakov, četrta knjiga pa ima 6 različnih vodnih znakov.
Splošna ohranjenost knjig je dobra.
- VEZAVA SOČASNA, PLATNICE SAMO DODANE (knjige št. 12, 3, 34)
Ta skupina knjig ima eno inkunabulo. Pozornost sem namenila predvsem
knjižnim blokom, to pa zato, ker platnice ne spadajo h knjižnim blokom kot
njihov strukturni element, ampak so kasneje dodane. Platnice niso bile nikoli
del knjige, ampak so bile dodane zgolj kot zaščita. Vse tri knjige imajo A tip
vbodnih mest. Vsem manjkajo spojni foliji in prvotne platnice. Dve sta vezani
na lanene vezice, ena na galunske. Na dveh je kapital ohranjen in je našit na
knjižni blok, pri eni knjigi manjka. Platnice so izdelane iz lepenke, za prevleko imata dve knjigi kombinacijo usnja in papirja, ena pa celo usnje. Zavihki
so dvakrat ravno odrezani, enkrat ne. Platnice nimajo zapiral. Knjižni bloki
nimajo dekoriranih obrez. Z vodnimi znaki so zelo bogate, saj ima knjiga št.
12 kar 10 različnih vodnih znakov, št. 3, osem in št. 34 pa štiri različne vodne
znake.
Splošna ohranjenost knjig je zelo slaba.
-

MARMORIRANO USNJE Z RAVNIMI LINIJAMI (knjige št. 33, 14, 41, (26,
17), 36, 38, 35, 5, 42)
Skupina ima kar štiri inkunabule. Knjige, ki so iz te skupine, so vezane v usnje. Prevleke so dekorirane z slepimi odtisi ravnih linij. Vse - razen knjige št.
5 - imajo A tip vbodnih mest. Prevladuje zašit spojni folij, le v enem primeru je
samo nalepljen ter le v enem primeru zašit in prilepljen. Knjige so kar v petih
primerih zašite na 5 enojnih vezic, v treh na 4 enojne vezice in le ena knjiga je
zašita na 3 enojne vezice. Povezava vezic s platnicami je na notranjo stran, le
pri knjigi št. 42 so vezice na zunanji strani platnic. Kapital je pri knjigah št.
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(26, 17) in št. 5 izgubljen, pri knjigi št. 42 našit na knjižni blok, pri vseh ostalih
primerih so kapitali našiti na pergamentno osnovo in nalepljeni na knjižni blok.
Platnice so izdelane iz lepenke, za prevleko je brez izjeme uporabljeno kozje
usnje. Zavihki so ravno odrezani le pri knjigi št. 35. Nobena knjiga nima zapiral. Barvna obreza ne krasi le knjige št. 42. Kar tri knjige št. 33, 38, in 5 imajo
po 8 različnih vodnih znakov, knjiga št. (26,17) sedem različnih vodnih znakov, knjiga št. 36 ima 6 različnih vodnih znakov, knjiga št. 14 ima 4 različne
vodne znake, knjigi št. 35, 42 po 3 različne vodne znake in knjiga št. 41 eden
vodni znak.
Po mojem mnenju so vse knjige prevezane. Njihova splošna ohranjenost je dobra.
- RJAVO USNJE S SLEPIMI ODTISI (knjige št. 23, (18, 16), (44, 45))
V tej skupini so le tri knjige, od tega dve inkunabuli. Vse so okrašene z bogatejšimi slepimi odtisi. Imajo A tip vbodnih mest. Spojni foliji so zašiti na knjižne
bloke. Knjiga št. (44, 45) je vezana na 5 dvojnih vezic, ostali dve pa na 5 enojnih vezic. V dveh primerih je povezava vezic s platnicami na notranjo stran
platnic, le knjiga št. (44, 45 ima vezice prepletene v platnico. Kapitala pri knjigi št. (18, 16) sta našita na pergamentno osnovo, ki je nalepljena na knjižni blok,
knjiga št. (44, 45) ima kapitala našita na knjižni blok, v tretjem primeru pa sta
kapitala izgubljena. Platnice so v dveh primerih izdelane iz lepenke, pri knjigi
št. (44, 45) pa iz bukovega lesa. Prevleke so v vseh treh primerih prevlečene v
celo goveje usnje, zavihki pri usnju niso ravno odrezani. Zapirala ima le knjiga št. (44, 45). Kar dve knjigi imata po 10 različnih vodnih znakov, le knjiga št.
(44, 45) ima le tri različne vodne znake.
Vse tri knjige so bile prevezane, prav tako vse tri krasi tudi barvna obreza. Njihova splošna ohranjenost je dobra.
- TRDA PERGAMENTNA VEZAVA (knjige št. 11, (8, 40))
Knjigi sta inkunabuli in sta vezani v pergament, obe imata A tip vbodnih mest.
Spojni foliji so pri obeh zašiti na knjižni blok. Knjiga št. 11 je zašita na 3 dvojne vezice, druga pa na 3 enojne vezice. Povezava vezic s platnicama pri knjigi
št. 11 se ne vidi, druga pa ima vezice napeljane na notranjo stran. Kapitala sta
v enem primeru našita na knjižni blok, v drugem pa našita na tkanino, ki je
nalepljena na knjižni blok. Platnice so izdelane iz lepenke in prevlečene v cel
pergament. Zavihki so povsod ravno odrezani. Imata po tri različne vodne
znake. Knjiga št. 11 ima zapirala in nima barvne obreze, druga knjiga pa nima
zapiral in ima barvno obrezo.
Po mojem mnenju sta bili obe prevezani. Njuna splošna ohranjenost je dobra.
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-

KNJIGE, VEZANE V PERGAMENT IN PAPIR (knjigi št. 37, (10, 22, 7, 9,
28))
V tej zadnji skupini sta dve knjigi, št. (10, 22, 7, 9, 28) ima uvezanih šest različnih zvezkov od katerih štiri uvrščamo med inkunabule. Druga knjiga št. 37
ni inkunabula. Za prevleko imata obe knjigi kombinacijo pergamenta in papirja. Medtem, ko ima knjiga št. 37 B tip, ima druga A tip vbodnih mest. Spojni foliji pri knjigi št. 37 manjkajo, pri drugi knjigi so nalepljeni na knjižni blok.
Knjiga št. 37 je šivana na 3 dvojne vezice, druga pa na 2 dvojni vezici. Povezava vezic s platnicama je vidna le pri knjigi št. 37, usmerjena je na zunanjo stran
platnic. Kapitala sta pri knjigi št. 37 našita na tkanino, pri drugi pa našita na
knjižni blok. Platnice so izdelane iz lepenke in prevlečene v pergament in papir,
zavihki so ravno odrezani. Nobena nima zapiral. Obe pa sta prevezani in pri
obeh najdemo tudi barvno obrezo. Knjiga št. 37 ima le tri različne vodne znake,
druga knjiga pa jih ima kar 27.
Njuna splošna ohranjenost je dobra.

7

Zaključek

Nepoškodovane knjige potrebujejo le dobro in redno vzdrževanje, ustrezno
hranjenje in pazljive uporabnike. Poškodovane pa potrebujejo tudi določene
konservatorsko-restavratorske posege, s katerimi se ohranijo zapisana sporočila
in knjižna vezava. S tem knjigi podaljšamo življenjsko dobo. Čeprav se današnja osnovna konservatorsko-restavratorska misel nagiba k preventivnim ukrepom, k pravilni hrambi in primerni uporabi, so pri določenih primerih posegi
še vedno potrebni, in takrat je nujna natančna analiza knjige.
Opravljeno delo je namenjeno predvsem popisom starejših knjižnih vezav. Tak
podroben popis nastane navadno pred oziroma med konservatorsko-restavratorskim posegom. V nekoliko okrnjeni obliki pa je potreben tudi pri popisova-nju vezanega arhivskega ali knjižničnega gradiva v ustanovah. S popisi knjig
dobimo določeno sliko strukturnih elementov na knjigah, ki nam povedo, v
katerem obdobju je knjiga nastala, obenem pa nudijo tudi pregled poškodb,
ki jih je gradivo utrpelo v obdobju svojega življenja. S tem dobimo pregled nad
stanjem uporabnosti knjižničnega fonda. Na podlagi teh popisov se lažje odločimo za izbor gradiva, ki nujno potrebuje zaščito ali restavratorsko-konservatorski
poseg.
Ker sem izdelala podroben popis knjig, ki je primeren predvsem za konservatorje, naj predstavim še svoj predlog, ki bi ga lahko uporabljali knjižničarji ali
arhivisti pri popisih knjig v ustanovah, kjer se hrani starejše gradivo.
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PREDLOG ZA POPIS STAREJŠIH KNJIŽNIH VEZAV
TIP VEZAVE
- trda
- mehka
KNJIŽNI BLOK
- enopolni
- večpolni (zašiti ali lepljeni)
DIMENZIJE KNJIGE
- višina
- širina
- debelina
STRUKTURNI ELEMENTI
- št. listov, leg
- vrsta vezice4 (vrvice: enojne, dvojne; trakovi: usnjeni, platneni, tkanina)
- kapital5 (kot strukturni element ali kot dekorativni trak)
- platnice (opora: les, lepenka) / tip prevleke (material: usnje, pergament, platno, papir, tkanina)
- razpiranje, oblika hrbta (raven, okroglen)
- obreza (gladka, ornamentirana, barvana)
- posebnosti
VRSTE POŠKODBE
- vlaga
- insekti

4

Vezice - splošen izraz za prečne opore, ki so lahko vrvice ali trakovi. Vrvica je lahko konopljena ali
lanena, trak pa usnjen, pergamenten ali iz tkanine. Vezice so hkrati opora šivanju, dodatna povezava
in okrepitev knjižnega bloka. Značilne so zgolj za kodekse evropske provenience. Prvič se pojavijo
pri karolinških vezavah. V srednjem veku so uporabljali galunske trakove in jermene ali konopljeno
vrv, pergamentne trakove zasledimo kasneje. (Vodopivec, J.: Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Ljubljana 2000, str. 527.)

5

Kapital je zaključek ob zgornjem (glavi) in spodnjem robu (peta) knjige. Srednjeveški kapital je vedno tudi ojačitveni element. Sestavlja ga kapitalska vezica, ki je s primarnim obšivom všita v knjižni
blok. Preko primarnega obšiva je lahko sekundarno vezen, obšit, opleten, prekrit in prešit s prevleko
ali zaščiten z jezikastim podaljškom prevleke. Ločimo sočasno, naknadno in ločeno šivane kapitale.
(Vodopivec, Vezave srednjeveških rokopisov..., str. 527-537.)
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-

pogosta uporaba - mehanske poškodbe
slaba kakovost materialov
slaba vezava

STOPNJA POŠKODBE
- zelo dobra ohranjenost
- dobra ohranjenost
- slaba ohranjenost
- zelo slaba ohranjenost

PRIMER POPISA ZA KONSERVATORJE - RESTAVRATORJE
NASLOV

DIM. OBJEKTA
DIM. KNJ. BLOKA
[T. LISTOV
[T. LEG
[T. LISTOV V LEGI
TALONI
VBODNA MESTA
SPOJNA FOLIJA

PETRUS APONENSIS: CONCILIATOR... VENETIIS 1526 (44)
THOMAS DE BARBO: SUMMA MEDICINALIS... VENETIIS
1531 (45)
321 x 232 x 68 mm.
310 x 211 x 50 mm.
387
46
8x kvinternij,10x seksternij, 10x kvaternij, 3x ternij, 11x binij, 3x
bifolij, 3x 14 listov v legi.
/
A
SP. Lepo ohranjen, pri{it na knji`ni blok in nalepljen na platnico.
ZD. Delno ohranjen, pri{it na knji`ni blok in nalepljen na
platnico.

VEZICE [T./TIP
MATERIAL
BARVA
[IR./DEB.
RAZDALJA MED VBODI
[IVANJE OB[IV

5x dvojna vezica.
Galunsko usnje.
Umazano rumena.
9 mm.
G___43___52___60____56____52___47___P
G___________________________________P
Se ne vidi..

SUKANEC/MATERIAL
DEBELINA

Lan.
1 mm.

KAPITAL/
OHRANJENOST

ZG.: Zelo dobra, kapital na{it na knji`ni blok, vezica prepeljana
na platnico. Nit modro pobarvana. SP.: Zelo dobra, kapital na{it
na knji`ni blok, vezica prepeljana na platnico. Nit modro
pobarvana.
Galunsko usnje.
3 mm.

VEZICA
DEBELINA
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NASLOV

PETRUS APONENSIS: CONCILIATOR... VENETIIS 1526 (44)
THOMAS DE BARBO: SUMMA MEDICINALIS... VENETIIS
1531 (45)
PLATNICE
Les.
VELIKOST
320 x 215 x 5 mm.
ROBOVI
Ravni so na sprednjem robu, medtem ko so na zgornjem in
hrbtnem robu po{evno odrezani.
ZAPIRALA
ZG. So ohranjeni.
SP. Manjkajo.
GL. VEZICE - POVEZAVA Po kanalu na zunanji strani platnice skozi navpi~ni tunel na
notranjo stran, po notranjem kanalu in ponovno skozi navpi~ni
tunel na zunanjo stran. Pritrjen z leseno zagozdo.
KAPITAL -POVEZAVA
Povezan s platnico na isti na~in kot glavne vezice, le da je na
platnici pod kotom 45 stopinj.
PREVLEKA – TIP
BARVA
MATERIAL

Celo usnje.
Temno rjava.
Goveje usnje.

ZAVIHKI / GLOBINA
ODREZANOST
VOG. SPOJI

5-24 mm.
Ne.
Zarobljeni stikoma.

HRBET-RAZPIRANJE
OBLIKA
VEZICE

Tog hrbet, razpiranje pod rahlim pritiskom.
Okroglen.
Poudarjene.

OBREZA

Temno modra, ista kot kapital.

POSEBNOSTI

Na hrbtnem delu spodaj je dodano usnje v {irini 19 mm in
dol`ini 58 mm. Gibljiva dela zapiral manjkata, zgornja, toga
dela, sta ohranjena.
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PRIMER POPISA ZA KNJIŽNIČARJE
NASLOV
DIMENZIJA KNJIGE
TIP VEZAVE

PETRUS APONENSIS: CONCILIATOR... VENETIIS
1526 (44) THOMAS DE BARBO: SUMMA
MEDICINALIS... VENETIIS 1531 (45)
V= 321 Š=232 D=68
TRDA 
MEHKA

KNJI@NI BLOK
ENOPOLNI
VE^POLNI 
ZA[IT 
LEPLJEN
[T. LISTOV
[T. LEG

387
46

VEZICE
[T. VEZIC 5x DVOJNA VEZICA
MATERIAL GALUNSKO USNJE
KAPITAL
KOT STRUKTURNI

ELEMENT
DEKORATIVNI TRAK
PLATNICE
LES 
LEPENKA
PREVLEKA
USNJE 
PERGAMENT
PLATNO
PAPIR
TKANINA
HRBET
RAVEN
OKROGLEN 
RAZPIRANJE
OBREZA
GLADKA 
ORNAMENTIRANA
BARVANA 
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NASLOV

PETRUS APONENSIS: CONCILIATOR... VENETIIS
1526 (44) THOMAS DE BARBO: SUMMA
MEDICINALIS... VENETIIS 1531 (45)

POŠKODBE
VLAGA INSEKTI
POGOSTA UPORABA 
MEHANSKE PO[KODBE
SLABA KAKOVOST
MATERIALOV
SLABA VEZAVA
STOPNJA PO[KODBE
ZELO DOBRA

OHRANJENOST
DOBRA
SLABA
ZELO SLABA
POSEBNOSTI
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Priloga 1: Vodni znaki, KNJIGA ŠT. (44, 45)
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Priloga 2: Grafitni odtis, KNJIGA ŠT. (44, 45)
SPREDNJA PLATNICA

ZADNJA PLATNICA
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