DOKUMENTACIO
Sorczárn:7898
M e gr endelő gy űjternény

:

MNL

Z ala Me gye i Lev éltá r, Zalae gen s ze g

Leltári szárn: n.a.
Szetző, cím: Index et Elenchus Causarum Ma5istratualium et Criminalium
Kiadás helye, éve: 1813-1826.
szélesség:23 cm
vastagság:5,5 cm
Méretadatok: magasság: 36,8 cm
Digitális f otódokumentáció.
A mú állapotának leírása:
Mútárgy típusa: oklevél, irat, könyv
kötés: félvászon + festett papfu borítás
Sérülések:

Előzéktípusa: Eléíűzöft, a tiikör savas papírból készült.
Sérülések, hiányok:
Fűzés technikája: 4 db valódi zsinegbordátaíűzött
Állapota: töményen enyvezett
Könyvtest: Erósen szúr ágta a gerincnéI 2 crn mélységbe n, ezétt v asta gon leenyv ezték,
hogy arágásnyomokba is kerüljön ragasztőanyag. A vas-gallusz tinta néhol
átmaródott, berepedt a papfu .

42 munkaóra

Iavasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció készítésea restaurálás előtti állapotról. A lapszárnozás
ellenőrzése és a kotet portalanítása, szátaz tisztítása és szétszedése. A vas-gallusz
tinta miatt mosás és savtalanítás majd szükség szerint utánenyvezés,Kézíjavítás, Az
előzékek elkészítésemerített papítbőLFűzés az eredeti technika szerint, de szalagra a
jobb nyithatóság érdekében. Vékony íélbőr kötés készítésebőr sarkokkal és kornak
megfelelő színes papírborítással. A táblfua és a gerincre címke készítése.
Fotódokumentáció készítésea restaurálás utáni állapotról.

Felhasznált anyagok: víz,káIciurn-hidroxid, Evex, japánpapír, merített papír,
glutofix,enyv, keményítő, festett bőr, kasírozott triplex, nyomtatott színes papírborító

A munka átvételének ideje:2013.05.29. Restaurátor: Székely Noémi
A munka elkésztilt;2013.07.30.

Szakmai vezető:

f1ttl-ú-r. U{-^nr.1

DOKUMENTÁCIÓ
Sorszárn:7899
Me grendelő gyűj temény : MNL Zala Me gyei Lev éltá t, Zalae geí sze g
Leltári szám: n.a.

Szerző, cím: Series Causarum Magistratualium Nobilis Legitimator ...
Kiadás helye, éve: 1,825-1832.
Méretadatok: magasság: 35,8 cm szélesség: 23,5 ctn vastagság;2crn
Digitális f otódokumentáció.
A mű állapotának leírása:
Mútárg,v típusa: oklevél, irat, könyv
Kötés: festett egészpapír borítás, címkével,megkötővel
Sérülések:a bofitópapír nagyon kopott, címke is kopott, szakadt
Előzék típusa: elévarrott
Sérülések,hiányok: elől ttikrön írás látható, az előzék rovarrágott, poros, piszkos
Fűzés technikája : beíűr észelt, vékony bordára íűzött
Á[apota: szakadt
Oromszegő: nincs
Könyvtest: eleje- utolsó ív a könyvtesttől szétesett

28 munkaóra

Tavasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció készítésea restaurálás előtti állapotról. A lapszárnozás
ellenőrzése után száraz tisztítás és az elsó-utolsó ívek leválasztása. A leválasztott
ívek külön mosása, savtalanítása majd javítás után visszaíűzésa megtoldott és
megerősített bindekre. A kotet egyébként egyben marad, nem indokolt a szétszedése,
de az áfrizsgáIás szükséges, hogy az esetleges helyben savtalanítást és javítást a
tászoruló lapokon elvégezzik. Betáblázás és a kötés rekonstruálása az eredeti
kötésbofitó felhasználásával. A kötők és a címke tisztítás után kerüljön vissza az
eredeti helyére, Fotódokumentáció készítésea restaurálás utáni állapotról.

Felhasznált anyagok:
-japán papír a javításho z, í'úzőcérna
-új könyvtábla, merített papír
-új, kék borítópapír

A munka átvételének ideje: 2013.06.'1.4. Restaurátor: H. Lukács Judit
A munka elkészült: 201g,06.30.

Szakmai vezető: /l"ilÁo't'-.L P.*.rl,u.._

ll

DOKUMENTACIO
Sorszám:7900
Megrendelő gyújtemény: MNL Zala Megyei Levéltát, Zalaegerczeg
Leltári szám: n.a.
Szetző, cím: Laistroma a polgári pöröknelg ...
Kiadás helye, éve: 1831-1834.
Méretadatok: magasság: 40,2 crn szélesség:27,7 crn vastagság: ].,Scm
Di gitális f otódokumentáció.
A mű állapotának leírása:
Mútár&v típusa: oklevél, irat, kön}zv
kötés: íélbőr+ festett papír borítás + megkötő szalaggal
Sérülések:gerincbőr megsérült, szúrágott, egy elöl bőrsarok maradt meg, dupla
festett, 2féle mintázatűbofitó kopott,, hiányos, szakadt
Előzék típusa : elévarrott, tiikör egybe a betáblázó csíkkal
Sérülések, hiányok: piszkos, poros/ szakadt
Fűzés technikája: 4 vékony spárgára íűzött, váltva
Áilapota: szakadt
Oromszegő: nincs
Könyvtest: szétesett
A lapjai nagyon porosak, piszkosak. Javított,,kis kockák" papírlai gyengék,
gyúröttek, vékonyak.

32 munkaóra
Tavasolt restaurálási munka:

Fotódokumentáció készítésea restaurálás előtti állapotról. A lapszárnozás
ellenőrzése után szátaz tisztítás és a kötet szétszedése. A lapok mosása, savtalanítása
és szükség szerint utánenyvezése. Kézi javítás. A megerósített előzékekkel íűzésaz
eredeti technika szerint 4 vékony bordára. Betáblázás és a kötés rekonstruáIása új
íélbőríelhúzásával és a sarkok pótlásával. Az eredeti kötésbórök kerüljenek vissza a
megfelelő helyekre. A borítópapír pőtlása a töredékek alapján, A megtisztított kötők
visszahelyezése. A címkékkiegészités után kerüljenek vissza a táblan. A bór

konzerválása. Fotódokumentá ció készitésea restaurálás utáni állapotról.
Megjeg}zzések:

Az

első és hátsó ttikör részen 4-4 ponton piros viasz nyom látható.

Felhasznált anyagok:
japán papfu , merített papír,
spárga, íűzőcérna
új könyvt ábIa, új gerincbőr sarokkal
új, festett borítópapír

A munka átvételének ideje: 201,3.03.02 Restaurátor: H. Lukács Judit

A munka elkészült2013.

06.

Szakmai vezető:

§lLtr<,--

y',,-___{,^\

A restaurált műtárgyak újbóli elhelyezéséről készült fotók

A szakmai beszámoló és a fotók internetes elérése:
http://www.zml.hu/kozerdeku.adatok/nka.3511.3672.beszamolo.pdf

