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Inkunabu∏ Omnia opera przed konserwacjà i po konserwacji

KONSERWACJA 
ZABYTKÓW 

PIÂMIENNICTWA 
w Bilbliotece Narodowej

W
dzia∏alnoÊci na rzecz
ochrony zbiorów bi-
bliotecznych zasadnicze
znaczenie majà zabiegi
profilaktyczne, skon-

centrowane na przewidywaniu zagro˝eƒ i za-
pobieganiu ró˝norodnym czynnikom powo-
dujàcym degradacj´ materia∏ów. W ostatnich
latach powstajà programy rzàdowe i mi´dzy-
narodowe strategie, tzw. kompleksowej kon-
serwacji zapobiegawczej, w których uczestni-
czà coraz szersze kr´gi osób odpowiedzialnych
za stan zachowania dóbr kultury gromadzo-
nych w muzeach, bibliotekach i archiwach.

Dzia∏ania te zwane sà tak˝e konserwacjà
pasywnà, gdy˝ skierowane sà na otoczenie zbio-
rów i majà na celu zapewnienie im bezpieczeƒ-
stwa i jak najlepszych warunków przechowy-
wania oraz trwania w przysz∏oÊci. 

W przeciwieƒstwie do dzia∏aƒ zapobie-
gawczych tzw. aktywna konserwacja dotyczy
bezpoÊredniej ingerencji w struktur´ poszcze-
gólnych obiektów i jest jednym z koƒcowych
elementów ca∏ego systemu opieki konserwa-
torskiej nad zbiorami, cz´sto przyrównywa-
nym z intensywnym leczeniem czy nawet re-
animacjà. Prace te majà charakter twórczy
i realizowane sà po wnikliwej analizie zabyt-
ku, popartej wynikami wielu specjalistycz-
nych badaƒ, szerokà wiedzà z dziedziny hi-
storii kultury i sztuki oraz dawnych technik
i technologii. W Zak∏adzie Konserwacji
Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodo-
wej ka˝dego roku przeprowadzane sà ró˝ne-
go rodzaju prace konserwatorskie przy oko∏o
1200 obiektach. Sà wÊród nich zabytkowe
r´kopisy, kodeksy, stare druki, kolekcje ry-
sunków, grafiki, zbiory kartograficzne, druki
i r´kopisy muzyczne, plakaty, dokumenty ̋ y-
cia spo∏ecznego i inne. Przy wyjàtkowo cen-
nych, bardzo zniszczonych czy nietypowych
obiektach, wa˝niejsze decyzje dotyczàce za-
kresu ingerencji konserwatorskiej podejmo-
wane sà komisyjnie, przy wspó∏udziale bez-
poÊrednich opiekunów zbiorów, historyków,
mikrobiologów i chemików. Narady poprze-
dzane sà wykonaniem niezb´dnych badaƒ,
wnikliwà analizà stanu zachowania materia-
∏ów i przyczyn destrukcji poszczególnych ele-
mentów zabytku. Na tej podstawie, indywi-
dualnie dla ka˝dego obiektu, podejmowane
sà dalsze decyzje dotyczàce wyboru odpo-
wiedniej metody post´powania. 

17



18

Celem dzia∏aƒ konserwatorsko-restaura-
torskich jest przede wszystkim ustabilizowa-
nie i wzmocnienie zdegradowanych w proce-
sie starzeniowym materia∏ów, ale tak˝e przy-
wrócenie zniszczonym obiektom funkcji
u˝ytkowych i estetyki, zbli˝onej w miar´
mo˝liwoÊci do pierwotnego stanu. 

Obecnie coraz cz´Êciej preferowana jest
tzw. restauracja zachowawcza, eksponujàca

autentyczne walory zabytków kultury. Zgod-
nie z tymi tendencjami w Zak∏adzie Konser-
wacji, poza pe∏nà konserwacjà, wykonywane
sà tak˝e zabiegi traktujàce zachowawczo za-
bytkowà materi´. Wybór w∏aÊciwego rozwià-
zania jest zawsze bardzo trudny. W niektó-
rych przypadkach zadowalajàce efekty mo˝-
na osiàgnàç ograniczajàc ingerencj´ konser-
watorskà do niezb´dnego minimum, w in-

nych muszà byç podejmowane bardziej dra-
styczne dzia∏ania, adekwatne do potrzeb
u˝ytkowych, dydaktycznych czy estetycz-
nych zabytkowego dzie∏a. Wa˝ne jest, aby
wszelkie zmiany wprowadzane w struktur´
zabytku podczas prac restauratorskich by∏y
uzasadnione, rzetelnie udokumentowane
i poparte badaniami. Podejmowane podczas
prac decyzje o usuwaniu zdegradowanych,
oryginalnych elementów, rekonstrukcji ubyt-
ków lub pozostawieniu póêniejszych przeró-
bek majà zasadniczy wp∏yw na ostateczny
wyglàd zabytkowego obiektu po restauracji,
cz´sto budzà tak˝e wiele kontrowersji. 

W ostatnich latach w Zak∏adzie Konser-
wacji wykonano konserwacj´ wielu bardzo
cennych r´kopisów na pergaminie ze zbiorów
Biblioteki Narodowej, m.in.: Testamentum No-
vum z IX w., Psa∏terz Wilanowski z XIII w.: Co-
smographiae Ptolomeusza – tom I i II z XV w.,
Msza∏ Erazma Cio∏ka z XVI w., Biblia vet. et
novi test... z XV w. Konserwowane by∏y rów-
nie˝ Êredniowieczne r´kopisy na papierze
czerpanym, m. in.: Msza∏ – Breviarum z XV w.
oraz Triod cvetnaja z koƒca XVI w., w j´zyku
cyrylickim; r´kopisy na po˝ó∏k∏ym „kwa-
Ênym papierze” ze spuÊcizny Cypriana Kami-
la Norwida, a wÊród nich Kleopatra i Cezar, Za
kulisami, Kartki z pami´tników, Listy i wiersze
oraz r´kopisy muzyczne Fryderyka Chopina
i Karola Szymanowskiego. 

SpoÊród konserwowanych w ostatnim
okresie druków wymieniç mo˝na kilka XV-
-wiecznych inkunabu∏ów w oryginalnych,
skórzanych oprawach: Vita Christi... z 1474 r.,
Elucidarius scripturarum... z 1476 r., Sermones
de sanctis... z 1478 r., Tudeschis Nicolaus...
z 1480 r. oraz stare druki: Psa∏terz Jana Kocha-
nowskiego z XVI w., Catalogus... z XVII w.;
wiele druków muzycznych i broszur wila-
nowskich, a tak˝e cenne dokumenty ˝ycia
spo∏ecznego z XIX i XX w. 

Z ró˝norodnych zbiorów ikonograficz-
nych trafi∏y do konserwacji cykle unikato-
wych rysunków C. K. Norwida, J. Matejki,
W. Smuglewicza; rysunki i grafiki z Kolekcji
Schaffgotschów i Krasiƒskich oraz albumy
z Kolekcji Wilanowskiej. Konserwacji podda-

Inkunabu∏ Biblia cum postillis przed konserwacjà (a, b). Ok∏adka przednia w zrekonstruowanej oprawie (c).

Biblia cum postillis, zniszczone karty druku (a) i karty druku po konserwacji (b)
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ny zosta∏ tak˝e zbiór XVI-wiecznych grafik
Jana Ziarnki, album Grottgera i dzie∏a innych
wspó∏czesnych artystów. Przeprowadzono
równie˝ prace przy bardzo zniszczonym 3-to-
mowym atlasie Nuovo Atlante Geografico Uni-
versale... G. M. Cassiniego, z 1788–1801 r.,
zawierajàcym ponad 200 kolorowanych r´cz-
nie map oraz przy wielu afiszach i plakatach
XIX–XX-wiecznych. 

Poza pracà na rzecz Biblioteki Narodo-
wej, konserwatorzy z ZKZB uczestniczà rów-
nie˝ w przedsi´wzi´ciach zwiàzanych z pomo-
cà innym bibliotekom w kraju i za granicà.
Wspó∏prac´ w tym zakresie podj´to z Biblio-
tekà Polskà w Pary˝u i w Londynie, z Mu-
zeum Ksi´˝y Marianów w Fawley Court pod
Londynem. Dzi´ki inicjatywie Ministerstwa
Kultury pomoc zaoferowano tak˝e zniszczo-
nej wojnà Chorwacji. W latach 1999–2005
do Zak∏adu Konserwacji przywiezione zosta∏y
trzy zniszczone druki z Dubrownika i Trogiru.

Ksià˝nica w Dubrowniku powierzy∏a
polskim konserwatorom inkunabu∏ Omnia
opera (I, II) Pica della Mirandoli, wydany
w Wenecji w 1498 r. ZawartoÊç druku stano-
wià teksty o tematyce teologiczno-filozoficz-
nej, pisane w j´zyku ∏aciƒskim przez w∏oskie-
go filologa i humanist´, ˝yjàcego w drugiej
po∏owie XV w. 

Wnikliwe ogl´dziny zabytkowego dru-
ku umo˝liwi∏y stwierdzenie, ˝e ksi´ga ta, mi-
mo du˝ych zniszczeƒ, nie by∏a nigdy prze-
oprawiana czy reperowana. Przetrwa∏a do na-
szych czasów w swej pierwotnej formie i mia-
∏a cechy charakterystyczne dla ksiàg powsta-
∏ych w Wenecji na prze∏omie XV i XVI w.
Wydrukowano jà na 262 kartach (131 arku-
szach) papieru czerpanego, o wymiarach
31,2 x 21,5 cm. Blok z∏o˝ony w 45 sk∏adek
uszyty zosta∏ lnianymi niçmi, przy zastosowa-
niu trzech podwójnych zwi´zów rzemiennych
i oprawiony w tzw. mniszà (klasztornà) opra-
w´ z drewnianymi ok∏adkami spi´tymi klam-
rami. Ciemnobràzowa skóra pokrywajàca
grzbiet i partie ok∏adek ozdobiona zosta∏a
„Êlepymi” t∏oczeniami. 

Zniszczenia inkunabu∏u mia∏y ró˝norod-
ny charakter. Przede wszystkim zachowana
we fragmencie oryginalna oprawa uleg∏a licz-
nym, mechanicznym uszkodzeniom. Ca∏ko-
wicie oderwa∏a si´ od bloku na skutek p´k-
ni´cia wszystkich rzemiennych zwi´zów
w przegubach ok∏adek. Deski u˝yte na
ok∏adki pop´ka∏y, obszerne, zewn´trzne cz´-

Êci ok∏adek wraz z klamrami zosta∏y od∏ama-
ne i zagin´∏y. Natomiast na kartach ksi´gi wi-
doczne by∏y zmiany chemiczne w papierze
(brunatne przebarwienia) oraz daleko posu-
ni´ta destrukcja w licznych zapiskach na
marginesach kart, spowodowana w˝erami
atramentowymi. 

Po przeanalizowaniu rozmiaru zniszczeƒ,
zaproponowane zosta∏o wykonanie pe∏nej
konserwacji wszystkich kart inkunabu∏u
w celu powstrzymania degradacji papieru,
a tak˝e odtworzenie oryginalnej, mniszej
oprawy, ∏àcznie z rekonstrukcjà brakujàcych
fragmentów drewnianych ok∏adek i ca∏kowi-
cie zniszczonych metalowych zapi´ç. Propo-
nujàc taki tok post´powania, zamierzaliÊmy
przywróciç drukowi jego pierwotne walory
u˝ytkowe i estetyczne, zachowujàc wszystkie
niepowtarzalne cechy stylowe oraz warszta-
towe okresu i kr´gu, w którym ksi´ga po-
wsta∏a. Program uzyska∏ akceptacj´ Dyrekcji
Ksià˝nicy w Dubrowniku.

Prace restauratorskie poprzedzone zosta-
∏y wykonaniem dokumentacji opisowej i foto-
graficznej oraz przeprowadzeniem badaƒ mi-
krobiologicznych; fizykochemicznych papieru
i u˝ytych materia∏ów; okreÊlajàcych stan za-
chowania skóry oraz drewna zastosowanego
na ok∏adki w oprawie inkunabu∏u. Tego typu
badania sà nieodzownym elementem profe-
sjonalnej konserwacji. Umo˝liwiajà poznanie
techniki wykonania obiektu i ustalenie przy-
czyn destrukcji materia∏ów, a tym samym u∏a-
twiajà dobór odpowiednich metod i technik
konserwatorskich, dostosowywanych zawsze
indywidualnie do ka˝dego zabytku. 

Konserwacja kart zosta∏a rozpocz´ta od
roz∏o˝enia bloku na poszczególne arkusze
i wykonania prób umo˝liwiajàcych przepro-
wadzenie kàpieli. W wyniku prób wszystkie
zapiski atramentowe zabezpieczono dziesi´-
cioprocentowym klejem „Klucel G” w roz-
tworze alkoholu. Dopiero po tym zabiegu
mo˝na by∏o wykàpaç dwukrotnie karty w od-
˝elazionej wodzie o temperaturze ok. 600 C.
Konieczne by∏o tak˝e odkwaszenie papieru.
Na wszystkie karty naniesiony zosta∏ roztwór
wodorotlenku wapnia Ca(OH)2. Wyniki
przeprowadzonych pomiarów podnios∏y si´
z poziomu pH 5,5-6,7 (przed konserwacjà)
do pH 7,1-7,4, czyli zbli˝one by∏y do odczy-
nu oboj´tnego. W celu wzmocnienia struk-
tury papieru, odkwaszone karty przeklejono
dwuprocentowym roztworem wodnym me-

Karty inkunabu∏u podczas uzupe∏niania ubytków

Szycie bloku z zachowaniem cech pierwotnej konstrukcji

Polàczenie bloku z drewnianymi ok∏adkami
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tylocelulozy „Methocel MC”. Nast´pnie
drobne ubytki w kartach uzupe∏niono papie-
rem japoƒskim – wi´ksze masà papierowà,
przedarcia i zapiski, w których wyst´powa∏y
w˝ery atramentowe podklejono cienkà bibu∏à
japoƒskà. Do klejenia stosowano klajster
z krochmalu pszennego z dodatkiem Asepti-
ny M. Po tych zabiegach wszystkie karty
umieszczone zosta∏y w prasie i po oko∏o 2 ty-
godniach stabilizacji mo˝na je by∏o z∏o˝yç
w blok, zachowujàc pierwotny uk∏ad i budo-
w´ sk∏adek. Zgodnie z przyj´tym progra-
mem, zak∏adajàcym odtworzenie charaktery-
stycznych cech konstrukcyjnych inkunabu∏u,
ksià˝ka zosta∏a zszyta lnianymi niçmi na
3 rzemienie rozstawione na grzbiecie, dok∏ad-
nie w miejscach oryginalnych zwi´zów. 

Kolejnym etapem prac by∏a rekonstruk-
cja zniszczonej oprawy. Przeprowadzona ana-
liza zachowanych fragmentów drewnianych
ok∏adek wykaza∏a, ˝e oryginalne deski zosta∏y
wyci´te z drewna bukowego, ze sfery pnia
w pobli˝u s´ka, charakteryzujàcej si´ s∏abszà
strukturà i nieregularnym przebiegiem w∏ó-
kien. Przypuszczalnie ta wada by∏a przyczynà
p´kni´ç i od∏amania du˝ych fragmentów

ok∏adek. W zwiàzku z tym zmieniona zosta∏a
pierwotna koncepcja, w której mia∏y byç wy-
korzystane do rekonstrukcji oryginalne frag-
menty ok∏adek i podj´to decyzj´ o wykonaniu
nowych, stabilnych ok∏adek z drewna buko-
wego. Na podstawie Êladów po klamrach spi-
najàcych opraw´, widocznych na fragmen-
tach zachowanych ok∏adek, odtworzono ich
kszta∏t i wielkoÊç. Przed wykonaniem ok∏a-
dek i klamer wszystkie szczegó∏y dotyczàce
rekonstrukcji oprawy zosta∏y skonsultowane
z ekspertami z Ksià˝nicy w Dubrowniku
i uzyska∏y ich akceptacj´.

W zrekonstruowanej oprawie inkunabu∏u
odtworzony zosta∏ sposób ∏àczenia ok∏adek
z blokiem oraz kapita∏ki wyszywane zielonà
i czerwonà nicià jedwabnà. Oryginalna skóra
zdobiona t∏oczeniami, po wykonaniu niezb´d-
nych zabiegów konserwatorskich, zosta∏a po-
nownie naklejona na grzbiet i powierzchni´
ok∏adek. Opraw´ spi´∏y trzy mosi´˝ne klamry
zamontowane przy górnej, dolnej i bocznej kra-
w´dzi ok∏adek, z zachowanym, charakterystycz-
nym dla opraw weneckich, odwrotnym uk∏a-
dem zapi´ç. Po konserwacji inkunabu∏ umiesz-
czony zosta∏ w pudle ochronnym z wysuwanà

szufladkà przeznaczonà na przechowywanie ory-
ginalnych fragmentów desek i wi´zów oddzielo-
nych podczas prac restauratorskich. 

Oficjalne przekazanie ksi´gi wraz z doku-
mentacjà konserwatorskà odby∏o si´ 28
czerwca 2000 r., w Pa∏acu Prezydenckim
w Warszawie, w obecnoÊci prezydentów:
Chorwacji, Stepe Mesiça i Rzeczypospolitej
Polskiej, Aleksandra KwaÊniewskiego oraz
ministra spraw zagranicznych prof. Bronis∏a-
wa Geremka. Przedsi´wzi´cie to zyska∏o
wówczas du˝e uznanie, by∏o tak˝e okazjà do
zaprezentowania osiàgni´ç polskich konser-
watorów na forum mi´dzynarodowym. 

Kolejnym, cennym zabytkiem piÊmien-
nictwa, przywiezionym do Biblioteki Naro-
dowej z Chorwacji we wrzeÊniu 2003 r., by∏
tak˝e inkunabu∏ Biblia cum postillis Nicolai de
Lyra, P. II, wydany w Wenecji w 1481 r.
Obiekt nale˝a∏ do zbiorów Biblioteki im. Ga-
ragnin-Fanfogna Muzeum Miasta Trogir. Bi-
blia zosta∏a wydrukowana czarnà farbà na
260 kartach papieru czerpanego, o wymia-
rach 31,5 x 22,2 cm. Druk o uk∏adzie typo-
graficznym modus modernus, z tekstem komen-
towanym, ozdobiono inicja∏ami r´cznie malo-
wanymi w kolorze czerwonym i niebieskim.
Inkunabu∏ mia∏ oryginalnà XV-wiecznà skó-
rzanà opraw´ z drewnianymi ok∏adkami. 

Ksi´ga by∏a bardzo zniszczona, nosi∏a Êla-
dy ˝erowania owadów i brunatne zacieki po
zalaniu, lecz mimo z∏ego stanu zachowania,
blok druku przetrwa∏ do naszych czasów
w ca∏oÊci, natomiast w reperowanej w póê-
niejszym okresie oprawie nie zachowa∏y si´:
oryginalny skórzany grzbiet, szyte kapita∏ki
i cztery zapi´cia w ok∏adkach. Tak˝e na sku-
tek p´kni´cia rzemiennych zwi´zów w prze-
gubach ok∏adek zniszczona zosta∏a konstruk-
cja po∏àczenia bloku z oprawà.

Po przeanalizowaniu stanu zachowania
inkunabu∏u, tak jak w przypadku obiektu
z Dubrownika, przyj´to koncepcj´ przepro-
wadzenia pe∏nej konserwacji wszystkich kart
bloku oraz rekonstrukcji oprawy, z zachowa-
niem w miar´ mo˝liwoÊci oryginalnych ele-
mentów XV-wiecznej oprawy. 

Prace restauratorskie poprzedzone zosta∏y
przeprowadzeniem niezb´dnych badaƒ mikro-
biologicznych i fizykochemicznych. Karty
poddano kàpielom wodnym i odkwaszajàcym
oraz dalszym zabiegom majàcym na celu
wzmocnienie papieru i uzupe∏nienie ubytków.
Z∏o˝one po konserwacji sk∏adki uszyto lniany-

Druk kartograficzny. Mapa przed i po konserwacji



mi niçmi na 4 podwójne zwi´zy rzemienne,
odwzorowujàc dok∏adnie pierwotnà technik´
szycia. W zrekonstruowanej oprawie wyko-
rzystano oryginalne deski oraz fragmenty za-
chowanej, zdobionej t∏oczeniami skóry na po-
wierzchni obu ok∏adek, odtworzono tak˝e
szyte kapita∏ki. Wtórny, pochodzàcy z póê-
niejszego okresu grzbiet oprawy zastàpiono
nowà skórà, z której wykonano tak˝e lamów-
ki przy brzegach ok∏adek. Opracowujàc za∏o-
˝enia konserwatorskie, planowano zrekon-
struowanie zapinek w oprawie. Jednak brak
jakichkolwiek Êladów przy kraw´dziach tylnej
ok∏adki (odcisków i przebarwieƒ w skórze,
Êladów po gwoêdziach lub metalowych bol-
cach) uniemo˝liwia∏ odwzorowanie ich pier-
wotnej formy. W dost´pnej literaturze doty-
czàcej zabytkowych opraw ksià˝kowych rów-
nie˝ nie znaleziono przyk∏adu kompletnej za-
pinki, na podstawie której mo˝na by∏oby do-
konaç rekonstrukcji. Zadecydowano wówczas
o pozostawieniu w oprawie resztek zapinek
w postaci, w jakiej dotrwa∏y do naszych cza-
sów, bez odtwarzania brakujàcych elementów.
Po konserwacji obiekt zosta∏ zabezpieczony
pud∏em ochronnym, w którym przechowy-
wane sà tak˝e oddzielone podczas prac ele-
menty: wtórny skórzany grzbiet, oryginalne
zwi´zy i karteczki z zapiskami, odnalezione
mi´dzy kartami inkunabu∏u.

Dok∏adny opis przeprowadzonych zabie-

gów zawarty zosta∏ w do∏àczonej do obiektu
dokumentacji konserwatorskiej (opisowej
i fotograficznej), prace zosta∏y zakoƒczone
w grudniu 2004 r. 

Trzecim, ciekawym zabytkiem dostar-
czonym do Biblioteki Narodowej z Chorwa-
cji w paêdzierniku 2004 roku, by∏ druk kar-
tograficzny zatytu∏owany Descrizione istorico-
-politico-geografica della provincie..., wydany
w Wenecji w 1770 r. i przechowywany w Bi-
bliotece Muzeum Miasta Trogir.

Obiekt o wymiarach 27,5 x 20 cm za-
wiera∏ 42 karty z papieru czerpanego zadru-
kowane tekstem oraz 4 mapy o wymiarach
ok. 60 x 76 cm, z∏o˝one do formatu zbli˝one-
go do wielkoÊci kart. Druk posiada∏ oryginal-
nà kartonowà opraw´, po∏àczonà z blokiem
rzemiennymi zwi´zami.

Ogólnie obiekt zachowany by∏ doÊç do-
brze. W rozk∏adanych mapach widoczne by-
∏y drobne reperacje i podklejone przedarcia
oraz uszkodzenia konstrukcji szycia bloku. 

Poza tym wyst´pujàce w obiekcie znisz-
czenia mia∏y charakter mechaniczny oraz
chemiczny: przedarcia i ubytki papieru spo-
wodowane ˝erowaniem owadów, liczne bru-
natne plamki i zbràzowienia papieru. 

Bioràc pod uwag´ stan zachowania oraz
indywidualny charakter oprawy druku, podj´-
to decyzj´ o wykonaniu konserwacji zacho-
wawczej, której celem by∏o zabezpieczenie ist-

niejàcych uszkodzeƒ przed post´pujàcà degra-
dacjà, z zachowaniem wszystkich oryginal-
nych elementów i autentycznej formy obiektu.

Oprawa, karty druku i mapy zosta∏y
oczyszczone, zbrunatnia∏e podklejenia uszko-
dzeƒ usuni´te, drobne ubytki przy kraw´-
dziach kart oraz przedarcia map podklejono
bibu∏ami japoƒskimi. Blok ponownie uszyto
i po∏àczono z oprawà, odtwarzajàc pierwotnà
konstrukcj´ i sposób szycia sk∏adek. Wymie-
nione zosta∏y jedynie oryginalne, os∏abione
rzemienne zwi´zy, które zastàpiono nowymi,
wykonanymi z mocnej skóry. Po konserwacji
druk zabezpieczono pud∏em ochronnym.
Wszystkie przeprowadzone zabiegi zosta∏y
dok∏adnie opisane w dokumentacji konser-
watorskiej, do∏àczonej do obiektu. Prace zo-
sta∏y ukoƒczone w czerwcu 2005 r. 

Udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu mo˝liwy
by∏ dzi´ki zaanga˝owaniu Dyrekcji Biblioteki
Narodowej oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które w znacznej
cz´Êci finansowa∏o ca∏à akcj´ pomocy ratowa-
nia zagro˝onych degradacjà zabytków Chor-
wacji. Prace restauratorskie, dokumentacyjne
i badawcze wykonywa∏ dziesi´cioosobowy ze-
spó∏ pracowników Zak∏adu Konserwacji
Zbiorów Bibliotecznych BN. Szlachetny cel
akcji dostarczy∏ nam wiele osobistej satysfak-
cji, ale mo˝na mieç nadziej´, ˝e tak˝e umoc-
ni∏ presti˝ Narodowej Ksià˝nicy. 
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Biblia cum postillis po konserwacji, w pudle ochronnym z do∏àczonymi fragmentami oryginalnych zwi´zów i skórzanego, wtórnego grzbietu oprawy


