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Od listopada 2012 do października 2013 roku 
prowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie 
nad starodrukiem Constitutiones Synodales Dioecesis
Varmiensis - Statuty Synodalne Diecezji Warmińskiej,
wydanie pierwsze, oficyna Georgium Schönfels, 
Braniewo 1612.



Omawiany starodruk jest kodeksem 
o wymiarach 18 x 16 x 4 cm, 
oprawionym w pergamin





Okładziny tworzy kilka zadrukowanych 
i sklejonych ze sobą kart z papieru czerpanego.



Blok kodeksu liczy 190 kart ręcznie czerpanych,
ułożonych w 48 składek. Tekst ujęty jest w jedną kolumnę, 
drukowany czarną farbą drukarską.



Starodruk ze względu na zły stan zachowania wymagał przeprowadzenia pełnych 
prac konserwatorskich.



Infekcja mikrobiologiczna rozprzestrzeniła się w głąb papierowego bloku doprowadzając 
do znacznego obniżenia właściwości wytrzymałościowych i estetycznych kart papierowych.



Rozległe ugrowo - brązowe zacieki pokrywały ok. 60% powierzchni kart. 
Na kilkunastu ostatnich kartach ślady zalania obejmowały 100% powierzchni kart. 



Papierowe wyklejki oraz karty tworzące blok były silnie zabrudzone.
Występowały na nich rozległe ubytki, przedarcia, zagniecenia i zaplamienia.





Na skutek niekontrolowanego procesu wysychania pergamin uległ skurczeniu. 
W miejscu tym karty w bloku wyraźnie wystawały poza oprawę.



Na podstawie stanu zachowania obiektu opracowano indywidualny program prac 
konserwatorsko-restauratorskich, które należało przeprowadzić, 
aby zatrzymać postępujący proces degradacji.



Starodruk wstępnie oczyszczano używając odkurzacza wyposażonego 
w filtr HEPA oraz płynną regulację mocy, a następnie przystąpiono do demontażu. 





Papierowe karty oczyszczano 
mechanicznie gumami o różnej 
twardości.



Silniejsze zabrudzenia oczyszczano 
na mokro żelem. 



Po zabiegach oczyszczania wszystkie karty 
poddawano ciepłej kąpieli wodnej. 



Ubytki papieru uzupełniano odpowiednio dobraną masą papierową. 
Przedarcia i mniejsze ubytki uzupełniano bibułkami japońskimi. 



Blok ponownie ułożono w składki 
i zszyto z wykorzystaniem 
oryginalnej nici oraz nowej - lnianej. 



Karty okładziny przedniej delikatnie podważano szpatułką 
i rozdzielano na poszczególne arkusze.



Bardzo zły stan zachowania kart okładziny tylnej, 
wymusił opracowanie indywidualnej metody 
rozdzielania kart poprzez kontrolowane 
nawilżanie kart żelem.



Po rozwarstwieniu wszystkich, 
karty ułożone między włókninami, 
poddawano ciepłej kąpieli wodnej.



Ubytki uzupełniano odpowiednio 
dobranym papierem japońskim. 

Wszystkie karty stanowiące 
okładziny wzmocniono dublując na 

cienką bibułkę japońską. Ułożone 
między włókninami 

i tekturami prostowano.



Awers i rewers pergaminu oraz kapitałki 
oczyszczano mechanicznie, 

a następnie uelastyczniano.



Po wykonaniu wszystkich prac przystąpiono 
do montażu starodruku.



W celu ochrony obiektu przed ponowną 
deformacją wykonano rekonstrukcję 
sznurków spełniających funkcję zamknięcia. 



Do przechowywania starodruku 
po konserwacji wykonano pudło ochronne.
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