
KKnniižžnnáá  vvääzzbbaa  ––  aakkoo  jjeeddeenn  zz  pprrvvkkoovv  oocchhrraannyy  ddookkuummeennttoovv  

AAnnnnaa  BBooďďoovváá  

  

HHllaavvnnoouu  úúlloohhoouu  kknniižžnneejj  vvääzzbbyy  jjee  oocchhrraannaa  kknniižžnnééhhoo  bbllookkuu..  HHiissttoorriicckkéé  ttllaaččee  pprreežžiillii  ssttáárrooččiiaa  vvďďaakkaa  

ddôômmyysseellnnee  zzhhoottoovveenneejj  kknniižžnneejj  vvääzzbbee..    

KKnniihhaa  vvzznniikkaallaa  ssppooččiiaattkkuu  ssppáájjaanníímm  hhlliinneennýýcchh,,  vvoosskkoovvýýcchh  ttaabbuulliieekk,,  nneesskkôôrr  ssppáájjaanniiee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  

ppeerrggaammeennoovvýýcchh  aa  ppaappiieerroovvýýcchh  zzlloožžiieekk  ddoo  cceellkkuu..  VVzznniikkooll  kknniižžnnýý  kkoorrppuuss,,  nnaa  kkttoorrýý  bboolloo  ppoottrreebbnnéé  

zzhhoottoovviiťť  oocchhrraannnnýý  oobbaall..  PPoouužžíívvaallii  ssaa  rrôôzznnee  mmaatteerriiáállyy  oodd  ddrreevvaa,,  kkoožžee,,  ppeerrggaammeennuu  aažž  ppoo  vvrreeccoovviinnuu..  

KKnniižžnnáá  vvääzzbbaa  mmaallaa  ssvvoojjuu  tteecchhnnoollóóggiiuu  vvýýrroobbyy,,  kkttoorráá  ssaa  ppoossttuuppnnee  vvyyvvííjjaallaa  oodd  mmaassíívvnnyycchh  vvääzziieebb  aažž  

ppoo  ľľaahhkkéé  mmooddeerrnnéé  vvääzzbbyy.. 

História je spoločné dedičstvo všetkých národov a je na každom z nás, hlavne tých, ktorí môžu 

pracovať s takto vzácnym historickým materiálom ako sú knihy, aby sme pristupovali k jeho 

záchrane maximálne zodpovedne.  

Odbornou ochranou zbierkových fondov sa zaoberajú domáce a medzinárodné organizácie, ktoré 

vypracovali príručky preventívnej starostlivosti o zbierkové predmety.   

Alarmujúci stav historických pamiatok sa vyskytuje vo všetkých kultúrnych inštitúciách. 

V mnohých prípadoch sa podceňuje najmä preventívny spôsob ochrany. Keď sa zamýšľame nad 

preventívnou ochranou je v mnohých prípadoch veľkým problémom samotná budova v ktorej sú 

uložené zbierkové predmety. Práve uloženie v nevhodných skladových priestoroch spôsobuje 

pomalé ale účinné poškodzovanie historického materiálu. Zvyčajne návrhy a požiadavky na 

riešenie vzniknutých problémov padajú na financiách. Dokumenty v depozitoch sú prevažne 

organického pôvodu.  

Dôležité je oboznámiť sa s prostredím a podmienkami ako sú zbierky uložené zistiť druh 

dokumentov či sú to knihy, rukopisy, fotografie, ďalej  počet dokumentov v zbierkach, pohyb 

dokumentov, zistiť fyzický stav dokumentov, zaznamenať počet zbierok, ktoré sú už v kritickom 

stave a vyžadujú okamžité riešenie. Kultúrne inštitúcie v rámci svojich finančných možností sa 

snažia pre svoje zbierky zabezpečiť vhodné podmienky uloženia, ktoré predĺžia ich životnosť. 

Treba si uvedomiť, že vynaložené finančné prostriedky  na prevenciu sú ďaleko nižšie ako 

prostriedky na samotnú záchranu dokumentov.  

Pretrvávajúcim problémom v oblasti zabezpečenia kvalitného ošetrenia zbierok je nedostačujúci 

počet odborných pracovníkov. Je to vleklý a dlhotrvajúci problém. Starostlivosť o zbierky je 

nepretržitý proces, ktorý po určitej dobe je nutné opakovať. 

Častou príčinou poškodení býva nevhodné uloženie, pôsobenie vlhkosti plesne, manipulácia pri 

premiestňovaní a podobne. Významným prostriedkom ochrany historických písomných 

a tlačených pamiatok je nahradenie originálov kópiami (faksimile), digitalizáciou, mikrofilmom 

a podobne. 

Pred začatím konzervovania a reštaurovania je potrebné zhotoviť archívnu farebnú a čiernobielu 

fotodokumentáciu na základe, ktorej možné porovnať stav dokumentov pred a po reštaurovaní. 



Vypracovať podrobný reštaurátorský zámer, kde sú dohodnuté presné pravidlá, čo sa z danou 

knihou bude robiť. Pre informáciu sa vypracuje záznam v identifikačnej karte (je vložená 

v knihe)  akým zásahom dokument prešiel. 

Pri výbere materiálu na digitalizáciu je potrebné zabezpečiť, aby dokument počas digitalizácie 

nebol poškodený. Je potrebná konzultácia pred digitalizáciou s pracovníkom (prípadne 

s reštaurátorom, kurátorom), ktorý zodpovedá za konkrétne dokumenty. Dohodnutý postup 

a voľba správneho postupu by mal byť zaznamenaný v protokole a preštudovaný ešte pred 

samotnou digitalizáciu. Problémy vznikajú hlavne pri digitalizácii historických tlačí, ktoré 

v mnohých prípadoch majú problematický poťahový materiál, hrubá a krehká koža, pergamen, 

drevené knižné dosky rôznej hrúbky, ďalej je to technológia väzby, tzv. šitie na pravé väzy. 

Samotný knižný blok v mnohých prípadoch je poškodený vonkajšími vplyvmi uloženia 

v depozitoch – teplota, vlhkosť, plesne a iné činitele. Pri historických tlačiach sa dá využiť 

moment bezpečnej digitalizácie, a to v prípade kedy je kniha určená na komplexné reštaurovanie. 

Vtedy knižný blok sa rozoberá na jednotlivé časti- oddelenie knižných dosiek od samotného 

bloku, rozoberanie knihy na jednotlivé listy. Pokiaľ sa oddelia knižné dosky od bloku pri 

reparácii už samotný blok je menej problematický. Takýto postup je vhodné riešiť so správcom 

historického fondu pri výbere kníh na reštaurovanie a v protokole uvádzať požiadavku na 

digitalizáciu.  

Problém s knižnou väzbou pri digitalizácii je nielen pri historických knižných väzbách, ale aj pri 

súčasnej produkcii kníh. V mnohých prípadoch je nevhodne riešená technológia väzby, najmä 

lepené brožované väzby, kde hrozí rozpadnutie celej väzby. Úspešnejšie je to pri šitých väzbách 

na šijacích strojoch, prípadne väzby, kde je zvolená technológia zavesenia do knižných dosiek na 

dutinku, alebo samotné väzby typu V8.       

       

 

 



Historické väzby (pri digitalizácii môžu vzniknúť problémy) 

 

 

 

  

Lepená väzba ( pri digitalizácii je veľká pravdepodobnosť poškodenia lepenej časti.) 

 

 

 

  

Šitá väzba (pri digitalizácii je  

malá pravdepodobnosť poškodenia)  
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