
program célja a nemzeti érdekű és nemzeti értéket képviselő dokumentum-anyag gyűjté
sének, őrzésének és feltárásának optimális körülmények között való biztosítása, több 
könyvtár együttműködése útján.

A  könyvtár nemzetközi kapcsolataiban a szocialista országok nemzeti és nagyobb 
tudományos könyvtáraival való szoros kapcsolattartás egyik megnyilvánulási formája a 
személycsere. Összehasonlítva az OSzK ilyen természetű kapcsolataival, a rendelkezésre 
álló keretek azonosak, az országok közti megoszlás azonban két ponton eltérő. Varsónak 
minimálisak a kapcsolatai Jugoszláviával, viszont nagyobbak a lehetőségei a Szovjetunió 
felé, az OSzK-ban az arány fordított. Varsó évi 10 napos egyoldalú küldési lehetőséggel 
rendelkezik a párizsi Bibliothèque Nationale-ba. Az egyéb ösztöndíjas kiküldetési lehető
ségek a két könyvtár között nagyjából azonosak.

A könyvtár dolgozóinak létszáma 620 fő. Igen nagylétszámú a könyvtár nyomdája, 
több mint 100 fő. Ők végzik a központi katalóguscédula ellátást. A  könyvtár jelenlegi 
szétszórt, defunkcionális elhelyezése, a zsúfoltság, a helyhiány, az olvasói férőhelyek 
rendkívül alacsony száma (könyv+folyóirat együttesen 64!) az intézet működését ma még 
igen megnehezíti. Ezen a helyzeten csak az új épület — reméljük, határidő szerinti — bir
tokbavétele fog változtatni.

SOMKUTI Gabriella

A  NARODNA BIBLIOTÉKA SRBUE (BELGRÁD)
RESTAURÁLÓ MŰHELYÉBEN

A MŰHELY ÉS A LABORATÓRIUM BERENDEZÉSE,
A MŰHELYBEN FOLYÓ G YYAKO RLATI MUNKA

A konzerváló és restauráló műhely (és a mellette lévő kutató laboratórium) az épü
let alagsorában van, de a helyiségek természetes világítása igen jó. A légcserét szellőzőbe
rendezés biztosítja. A legnagyobb helyiség a tíz munkaasztallal és gépekkel berendezett 
tulajdonképpeni műhely, amelyhez a restaurálás-konzerválás során alkalmazott vizes mű
veletek elvégzésére szolgáló kis műhely-rész, valamint a vezetői szoba és az ugyancsak kis
méretű kutató laboratórium csatlakozik.

A restauráló-konzerváló munka folyamatában az első lépés a fertőtlenítés, ezt szük
ség esetén az épületen kívül, központi fertőtlenítő állomáson végeztetik el. Az ezután kö
vetkező száraz tisztítást és a szerves oldószerekkel való folttisztításokat a laboratórium
ban lévő elszívó vegyi fülkében végzik. A szükségletek szerinti vizes kémiai eljárásokra há
rom nagy medence szolgál. A felhasználandó vizes oldatokat ugyanitt készítik el, és a me
dencék fölött elhelyezett tartályokból adagolják őket. A papír savtartalmát a kétlépcsős 
BuTow-eljárással közömbösítik (kalcium-hidroxid majd kalcium-karbonát oldatba való 
merítés). A papír kiázott enyvtartalmát zselatinoldatba való bemerítéssel pótolják. Va
lamennyi vizes kezelés során — ha a papír állapota megkívánja — műanyag szitára teszik a
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lapot, hogy a széteső darabokat együtt tartsák. A  vizes kezelések után a lapok szívópapír
ra téve ötletes (nagy rakfelületű, könnyen mozgatható) szárítórácsokra kerülnek, ahol 
szobahőmérsékleten, préselés nélkül száradnak meg.

A  száraz lapokat a munkaasztaloknál kijavítják. A  szakadások megragasztását és a 
hiányok pótlását keményítőből főzött ragasztóval végzik, egy hosszúrostú, sima felületű, 
átlátszó japán papírral, amely valamivel vastagabb, mint a Magyarországon használatos ja
pán „fátyol”  papír. Tapasztalatom szerint ennek a papírnak az alkalmazásával sokkal bő
kezűbben bánnak, mint mi. A  kijavított lapokat levegőn majdnem teljesen megszárítják, 
majd a szivópapírok és selyemrétegek közé rakva, deszkák között présbe kerülnek. A  ja
vítás és a szárítás után a papíranyag erősítése is szükséges lehet. Ez zselatinos utánenyve- 
zéssel, kasirozással vagy laminálással történik. A kasirozást kiterjedten alkalmazzák újság
papír erősítésére is, olyannyira, hogy készíttetnek egy berendezést is, amellyel a kasirozás 
gyorsabbá, egyenletesebbé és kényelmesebbé tehető. Laminátoruk hasonló az Országos 
Levéltárban és az OSZK-ban működő gépekhez, jugoszláv gyártmány. A  lamináláshoz po
lietilén vagy cellulóz-acetát fóliát használnak. A cellulózacetát fólia előnyének azt tekin
tik, hogy anyagában közelebb áll a papírhoz, és a bomlása során keletkező anyagok ke
vésbé veszélyesek a papírra nézve, mint a polietilén esetében. A  cellulózacetát olvadás
pontja 55 C fok körül van (a polietiléné 115 C fok körül), amely alacsony hőmérséklet 
kedvező a papír szempontjából. Acetonnal könnyebben eltávolítható mint a polietilén az 
oldószerével (dekáimnál). Mindezen tulajdonságokat figyelembe véve, kéziratokhoz, érté
kesebb nyomtatványokhoz — ha a laminálás elkerülhetetlen — cellulózacetátot használ
nak, de csak a lap bal oldalára kerül fólia, hogy a papír levegőzni tudjon. A  kijavított és 
megerősített lapok a külön helyiségben működő könyvkötészetbe kerülnek kötésre.

A  restauráló-konzerváló munkát könnyítő, gyorsító gépi eszközök tekintetében a 
belgrádi műhely még nem mondható jól felszereltnek. A  laminátoron és a kézi erővel mű
ködtethető préseken kívül más ilyen berendezés nincsen. A  készülő kasírozó gép mellett 
folyamatban van egy papíröntő gép elkészítése is (mindkettő csak kisipari úton állítható 
elő, akárcsak nálunk). Megrendeltek egy nagyméretű, fűthető hidraulikus prést is az 
NSZK-ból.

Az eljárások kiválasztásának eldöntésére, eredményességük vizsgálatára szolgáló ku
tató tevékenységhez a következő felszereléssel rendelkeznek: egy mesterséges öregítő kam
ra (NSZK-gyártmány), amelyben tetszés szerint beállítható a hőmérséklet, a levegő rela
tív nedvességtartalma és az UV-fény intenzitása. A  papír erősségének mérésére kettős haj
togató gép, szakítási szilárdságmérő és nyúlási szilárdság-mérő szolgál. A  laboratóriumban 
az egyszerűbb kémiai kísérletek, ellenőrző mérések elvégzéséhez szükséges felszerelés 
megtalálható, a speciális papírvizsgálati igények szerint összeválogatva (pl. mikroszkópok, 
sikfelületű elektróddal ellátott elektronikus pH-mérő). Komplikáltabb analitikai vizsgála
tok elvégzéséhez azonban nincs kellő műszerezettségük. Az elméleti-kutató tevékenységet 
segíti elő a 1 —200 kötetes szakirodalomi segédkönyvtár (elsősorban az általános kémia, a 
vonatkozó speciális kémiai kérdések és a nemzetközi restaurálási irodalom területéről).
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A  MŰHELY SZEMÉLYZETE, A  MUNKA SZERVEZÉSE 
ÉS A  KUTATÓ TEVÉKENYSÉG

A  restauráló-konzerváló műhelyben és laboratóriumban 12 fő dolgozik. A  vezető 
és 2 dolgozó rendelkezik vegyészmérnöki végzettséggel. Az ő megnevezésük „konzervá- 
tor” , szemben a nyolc középfokú vegyészeti szakképesítéssel rendelkező „előkészítő”  dol
gozóval. Valamennyien a műhelyben sajátították el a restaurálás-konzerválás gyakorlati 
tudnivalóit. Egy fő képzőművészeti végzettségű, aki a grafikai anyag konzerválásával és 
dekorációs feladatok megoldásával, kiállítások rendezésével foglalkozik.

Mivel a műhelyben mindenfajta könyvtári dokumentumot restaurálnak, a restaurá
lási dokumentációnak általánosnak, minden dokumentumtípusra alkalmazhatónak kell 
lennie. A  munkalap nagyon egyszerű, a dokumentum adatait, eredeti állapotának leírá
sát, az elvégzendő és a ténylegesen elvégzett restaurálási-konzerválási folyamatokat rög
zíti. Ezzel együtt aránylag sok az adminisztráció.

A  vezető és a két konzervátor kutató munkával is foglalkozik. A  témákban közösen 
állapodnak meg, ezeket a gyakorlat által felvetett megoldandó kérdések határozzák meg. 
Kutatásokkal az évnek egy bizonyos részét töltik, 3—6 hónapot, egyébként a bonyolul
tabb eljárásokat igénylő dokumentumok konzerválásával-restaurálásával foglalkoznak.

Az eddigi kutatások elsősorban a színezékek fixálásával összefüggő kérdésekre irá
nyultak. Ez a tevékenység a vezető vegyészmérnök doktori disszertációjának témájához 
kapcsolódott, mivel ez a munka a könyvtörténet évszázadai során előforduló színezékek 
elméletét összegezi. Ez a mű kísérleti résszel kiegészítve várhatóan 1978-ban megjelenik. 
Sok kisebb-nagyobb mérés, vizsgálat mellett az egyik konzervátornak újabb, nagy témája 
a fényképek restaurálási és konzerválási problémáinak vizsgálata, a lehetőségek keresése. 
Ez igen nehéz terület, merőben különbözik a papírral kapcsolatos kérdések megoldási le
hetőségeitől, így gyors eredmények nem várhatók. A  későbbiekben viszont hasznos ta
pasztalatokat vehetünk át saját fényképgyüjteményeink helyreállításához.

A  kutató tevékenységről csak a könyvtár saját kiadványában jelennek meg cikkek. 
Ezek megírását nehezíti, hogy a tudományos cikkek egzaktsága iránti követelmény nem
igen elégíthető ki, mivel a kísérletek során a mérések általában nem végezhetők el a maxi
mális pontossággal. Elsősorban a gyakorlati munkát teszi megbízhatóbbá az összehasonlí
tó mérések eredményeinek értékelése és a megfelelő követelmények levonása. A  külföldi 
fejlődés újdonságait, tapasztalatait ismerik, de szükségesnek tartják, hogy ezeket a saját 
körülményeikre alkalmazzák, s ennek során ellenőrizzék.

KASTALY Beatrix
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