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Kniha milodarů je dobovým důkazem solidarity protestantských zemí v Evropě
s komunitou evangelíků v Kežmarku v době náboženských represí. V roce 1688 byli
vysláni dva měšťané na výpravu, za účelem vysbírat finanční obnos na stavbu
nových kostelů, fary a školy. Za částku pouhých274 uherských zlatých se však až
v roce 1717 nechal přestavět původní artikulární dřevěný kostel, který je dnes na
seznamu památek UNESCO.
Kniha milodarů byla reparována in-situ, byly opraveny mechanicky namáhané části
na potahu knihy a doplněny novou usní, restaurovala se první a poslední knižní
složka (japonský papír, rýžový škrob), kniha se celá nově klížila (kožní klíh) a na
závěr konzervovala (Britská tukovací pasta). Kovová schránka, v které byla kniha
uložena, vykazovala přítomnost korozních produktů železa a stopy povrchové
úpravy, která byla pomocí XRF spektroskopie identifikována jako cín. Celá schránka
se očistila měkkými štětci, v místě pantu se znovu víko připájelo na tělo schránky
(pájecí voda ZnCl2, Sn-Pb pájka) a následně se schránka tanátovala, po vyzrání
tanátu se konzervovala (Korex MB) a na závěr se na schránku připevnil
zrestaurovaný a zpevněný text i štítek se signaturou (restaurováno japonským
papírem a rýžovým škrobem, na schránku nalepeno Akrylepem 545).
Detail potahu a jeho dekorace
před restaurováním.

Původní stav knihy milodarů a její schránky.

STAV KNIHY MILODARŮ PŘED RESTAUROVÁNÍM

STAV KOVOVÉ SCHRÁNKY PŘED RESTAUROVÁNÍM
• Schránka tvořila ochranný obal;

• Celokožená vazba s třemi pravými vazy,
• na potahu knihy byl vytlačen, vymalován a vyzlacen erb
a ornament – zlacení jen ve fragmentech;

• víko a tělo schránky byly v pantu oddělené;
• na povrchu schránky byly fragmenty pokovení a hnědé
korozní produkty kovu, který tvořil jádro schránky;

• v místech mechanického namáhání byl potah poškozen
nebo chyběl;

• uvnitř schránky byla textilní výstelka značně degradovaná
a v podobě fragmentu (jen na dvou stranách schránky a na
třetí straně byla jen částečně dochovaná);

• zlacená ořízka;
• na prvních stranách vymalovaný erb a florální
ornamenty vodorozpustnými barvami;

• na vnějším povrchu schránky byl nalepen text s
podmínkami sbírky psaný železo-duběnkovým inkoustem a
muzejní štítek se signaturou dokumentu;
• Analýza XRF kovové schránky (analyzátor Niton XL3
GOLDD - Thermo Scientific, podmínky měření – kovy; 8mm;
11,3 s) prokázala, že se jedná o cínovanou železnou
schránku.

• knižní složky z ručního papíru se stopami mastnoty a
nečistot způsobených listováním,
• přední přídeští a předsádky vylepené mramorovaným
papírem po zadním vylepení zbyly jen fragmenty;
• text psaný železo-duběnkovým inkoustem.
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Korozní produkty železa na spodní straně
štítku s textem v klihovém lepidle.

Odstranění zatepla muzejního štítku
se signaturou dokumentu.

Tanátování kovové schránky.
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Textilní výstelka – a původní, b nová,
c nová dobarvená.

Upevnění nové textilní výstelky
na místo.

ZÁVĚR
Cílem restaurování knihy milodarů bylo zlepšení celkového stavu
dokumentu, který v roce 2017 bude vystaven u příležitosti 500. výročí
Reformace v Lyceální knihovně v Kežmarku. Konzervovaní kovové schránky
a stabilizace korozních produktů tanátováním zvýšila její odolnost vůči
vnějším vlivům prostředí v depozitu. Preventivně byl na knihu milodarů
vyroben ochranný obal archivní kvality a kniha byla tak uložená v kovové
schránce i s celou dokumentací. Podmínky uložení jsme navrhli teplota
18±2°C a RV 40-55 %.

Kovová schránka po konzervování.

Kovová schránka po konzervování.
Kniha milodarů po restaurování.

