
  

Příprava knih před výstavou
z pohledu restaurátora

Markéta Kropáčková – restaurátorka papíru
www.atypickeobaly.cz



  

Pro kvalitní ošetření knihy před výstavou je důležitý čas na
přípravu exponátu. Čím dřív kurátor výstavy připraví
restaurátorovi vystavované exponáty, tím lépe. Mnohdy se
zdá,že se bude jednat jen o drobné zásahy na vazbě a
skutečnou dobu ukáže až detailnější prohlídka exponátu. 



  

Prohlídka a popis stavu knihy

-fotodokumentace před 
vystavením pro protokol 
 o stavu knihy( Condition 
report)
- informace o délce trvání 
výstavy, klimat. a 
světel.podm. vystavení
 -forma vystavení:vazba-
titul-rozevření v místě 
přílohy atd



  

Restaurátorské zásahy před 
vystavením

  
-mechanické čištění
     Je nutné očistit knihu v celém 

bloku od prachu a nečistot. 
Kniha bude po dobu výstavy 
uzavřená ve vitríně a mohlo by 
dojít k růstu plísní a 
případnému napadení 
okolních exponátů ve 
společné vitríně.



  

Sejmutí lepících pásek z 
předchozích zásahů

    

    V místech opravených lepícími 
páskami dochází k migraci 
lepidla vrstvami papíru a 
způsobují degradaci papíru. 
Zahnědlé skvrny zhoršují 
čitelnost textu a kazí celkový 
estetický vzhled. Kniha musí 
být pro výstavu funkční a v 
dobré kondici,ale měla by 
působit esteticky dobře.



  

-oprava potrhaných částí knihy
pokud se kniha nemusí rozebírat,stačí spravit trhliny a doplnit chybějící 

části papíru japonským papírem shodného charakteru



  

-doplnění chybějících částí papíru 
papírovinou na dolévacím stroji

   Vpřípadě nutnosti rozebrání vazby a bloku knihy se jednotlivé listy po vykoupání 
doplnují papírovinou dolévacím strojem. Díky tomuto stroji je možnost doplnovat 
stovky listů knihy v kratším čase a hlavně mnohem kvalitnějším způsobem než lze 
dosáhnout při ručním dolévání.



  

-oprava pevnosti šití a hřbetu knihy
Kontrola pevnosti šití a případné zpevnění se provádí,aby nedošlo při výstavě 
ke ztrátám volných listů. Při dlouhodobém rozevření knihy na výstavě hrozí 
deformace až zlomení ve hřbetě, proto je nutné zpevnění v drážce knihy- je to 
velmi namáhaná část knihy. 



  

-částečné rozebrání knihy
V případě poškozených prvních a posledních složek knihy, včetně 

uvolněné desky, je možné provést pouze částečné čištění a doplnění 
nejvíce znečištěných a potrhaných listů. Po opravě složek je lze zpět 

přišít na zbytek bloku a nastavit potrhané vazy na hřbetě knihy. Za nově 
nastavené vazy se připevní uvolněná deska knihy.



  

Protokol o stavu díla- Condition report

Název díla: 

Inv. č.:                             

Datace:                                          
 

Druh:

Popis díla:

Rozměry:                               

Počet stran:

Výstava - název:                              

Místo konání výstavy:          

Termín:

Majitel díla:

Výpůjčitel díla:

Transport:

Forma transportu:

Obal :

Kurýr: ano - ne



  

Stav objektu                                                  Folio č./Nr.:  

1. kompletní-nekompletní/complete-uncomplete
2. zlomy/fractures (breaks)
3. bubliny/blisters
4. rozdělení v knižním bloku /spliting in block structure
5. povrchové znečištění/accretion
6. krakely/crackles 
7. sprašování/chalking
8. skvrny/stains
9. inkoust, vyblednutí /ink fading
10. změna barev/discoloration
11. úbytek barev/flaking paint
12. škrábance/scretches
13. ohyby, sklady/folds
14. chybějící části/missing parts
15. trhliny/cracks
16. znečištění povrchu/surface dirt
17. uvolněné listy/detached folios
18. pronikání barev/colour migration
19. poškození okrajů/damage on edges
20. stopy biologických poškození/ biological damage traces
21. restaurováno/ restored

Poznámka:  



  



  



  

Podmínky vystavení:
Relativní vlhkost: 50% +/-5%/24 h.

Teplota:            20ºC +/- 2ºC/24 h.

Osvětlení:

Vitrina:  do 50lux

Výstavní prostor:

Celkem: do  max. 100 lux

UV: bez UV

Podklad/Stojánek: ano

Vitrina: ano



  

Předávací protokol

• Předal
• Datum
• Místo
• Podpis

• Převzal
• Datum
• Místo
• Podpis



  

Výroba ochranného pouzdra podle 
přesné velikosti knihy

Pouzdro se vyrábí z kvalitní archivní lepenky, která ochrání 
pouzdro i při dlouhodobé archivaci v depozitáři. Restaurátor 
nejlépe navrhne konkrétní typ pouzdra pro zrestaurovanou 

knihu, protože zná všechny choulostivá místa a jak je ochránit. 
Špatně změřené a vyrobené pouzdro může naopak knihu 

poškodit. Knižní pouzdra se vyrábějí podle potřeby i s vnitřními 
klopnami pro větší zpevnění a fixaci knihy. Konečné zavírání je 

různé: na klopnu, tkanice, magnety, suchý zip. 



  

Výroba ochranného pouzdra
 -zavírání na magnety

.



  

Výroba ochranného pouzdra
 -zavírání na klopnu



  

Výroba ochranného pouzdra
 -s vnitřními klopnami



  

Přeprava v bezpečné klima bedně
  Důležitá je také ochrana při 

transportu- v ochranném pouzdře 
z archivní lepenky a klima bedně, 
ve které se musí exponát 
aklimatizovat. Doba záleží na 
vzdálenosti přepravy. Je 
rozdíl,když exponát putuje pouze 
do jiné budovy ve stejném městě 
a jiný přístup je k dlouhodobé 
cestě letadlem přes oceán. Klima 
bedna se přiveze den před 
transportem,aby se 
aklimatizovala. Druhý den se 
exponát přepraví na místo 
konané výstavy. Otevření a 
vybalení proběhne následující 
den za přítomnosti kurýra.



  

Přeprava v bezpečné klima bedně

Klima bedna chrání exponát jak 
před mechanickým 
poškozením,tak před 
působením  vnějšího 
klimatu. Klima bedna je 
vyrobená z topolové 
překližky. Povrch je 
uzavřen bezbarvým lakem. 
Uvnitř je bedna vylepená 
archivní lepenkou. Pro 
izolaci a lepší fixaci 
exponátu je vyplněná 
izolační pěnou z mirelonu.



  

Instalace knihy na stojánek
Restaurátor zajistí výrobu stojánku, který podepře knihu po celé 

ploše knihy,rozloží její váhu,aby nedošlo k deformaci při vystavení. 



  

Instalace knihy na stojánek
Ke stojánku lze nainstalovat měřící zařízení pro kontrolu klimatu. 

Stojánek se vyrábí z vlnité archivní lepenky přesně podle rozměrů a 
podle formy vystavení knihy.



  

Po ukončení výstavy kniha putuje zpět 
do depozitáře i v úložném pouzdře



  

Děkuji za pozornost
Více informací na stránkách:

marketa.kropackova@seznam.cz
WWW.atypickeobaly.cz

mailto:marketa.kropackova@seznam.cz
http://WWW.atypickeobaly.cz/
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