Reštaurovanie starých tlačí 16. storočia v Stredoslovenskom múzeu
V roku 2018 Stredoslovenské múzeum úspešne vyhlásilo Historický knižničný fond, rozhodnutím
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, č. MK-3584/2018-222/8306, do ktorého je zaradených 683
titulov starých tlačí. Patria sem tlače prevažne s náboženskou tematikou a množstvo drobných tlačí
z banskobystrickej kníhtlačiarne rodiny Macholdovcov. Zaraďujeme sem aj tlače 16. storočia, ktoré
patria medzi najvzácnejšie vo fonde. Súčasťou fondu sú aj tlače Biblia – Itinerárium z roku 1592
a vzácny titul Herbarz aneb bylinář od A. P. Mattioliho, z roku 1562. Z hľadiska zachovania ich
historickej a kultúrnej hodnoty bolo nevyhnutné ich reštaurovanie. Vďaka úspešnému projektu sa nám
podarilo získať potrebné finančné zdroje, kompletné reštaurovanie oboch titulov z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Reštaurovaním bol poverený Mgr. Art. Štefan Kocka – dipl. reštaurátor, člen Komory reštaurátorov na
Slovensku.
Cieľom projektu bolo zachovanie vzácnych historických tlačí, ktoré sú vyhlásené za kultúrnu pamiatku
a ich sprístupnenie pre bádateľov na vedecké a študijné účely.
U oboch kníh bola poškodená väzba, poškodená a roztrhaná značná časť listov tlače. Akákoľvek
manipulácia s uvedenými zbierkovými predmetmi niesla veľké riziko ich ďalšej degradácie. Pre
zachovanie historickej a kultúrnej hodnoty bolo nevyhnuté ich komplexné reštaurovanie.
Po úspešnej realizácii projektu bolo hlavným zámerom sprístupniť staré tlače bádateľom na vedecké a
študijné účely, sekundárne na dočasné sprístupnenie pri príležitostných výstavách a prezentáciách
Stredoslovenského múzea. Historickú tlač Herbarz sa podarilo prostredníctvom Digitalizačného centra
v Banskej Bystrici po reštauračných zásahoch zdigitalizovať a bude prístupná aj v elektronickej forme
bádateľom historického fondu a návštevníkom knižnice.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Obrázok 1 Biblia H-11982 stav pred reštaurovaním

Obrázok 2 Biblia H-11982 stav po reštaurovaní

Obrázok 3 Herbarz aneb bylinář H-24879 stav pred reštaurovaním

Obrázok 4 Herbarz aneb bylinář H-24879 stav pred reštaurovaním

Obrázok 5 Herbarz aneb bylinář H-24879 stav po reštaurovaní

Obrázok 6 Hebrarz aneb bylinář H-24879 stav po reštaurovaní

