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PRIPRAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DIGITALIZACIJO  
Primer propagandnega gradiva iz 2. svetovne vojne 

Izvleček: 

Digitalizacija predstavlja čedalje pogostejše dopolnilo klasičnim oblikam trajnega ohranjanja 
knjižničnega in arhivskega gradiva. Za pripravo kvalitetne digitalne kopije, s katero lahko preprečimo 
ponovne stroške za digitalizacijo ter obrabo in poškodbe izvirnika, je ključna priprava gradiva na 
digitalizacijo, ustrezno rokovanje z gradivom ter izbira primerne reprodukcijske opreme.  

Propagandno gradivo iz 2. svetovne vojne, ki ga hrani Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov Narodne 
in univerzitetne knjižnice (NUK), predstavljajo različni časopisi, glasila, letaki, trosilni listki in 
plakati. Posebnost časa in okoliščine, v katerem je gradivo nastajalo in bilo uporabljano, ter pogoji 
hranjenja se kažejo v nezavidljivem stanju dokumentov. Zaradi pomembnosti, stanja gradiva, nuje 
po ohranitvi in omogočanja dostopa je bilo gradivo uvrščeno na prednostni seznam za digitalizacijo. 

V prispevku so predstavljena priporočila za izbor gradiva in reprodukcijske opreme ter osnove 
priprave gradiva na digitalizacijo. Opisan je primer priprave propagandnega gradiva iz 2. svetovne 
vojne na digitalizacijo v NUK.   

Ključne besede:  

digitalizacija, propagandno gradivo, druga svetovna vojna, konzerviranje-restavriranje 

Abstract: 

PREPARATION OF LIBRARY MATERIALS FOR DIGITISATION 
The Case of the Second World War Propaganda Material  

Digitisation represents an increasingly important additional tool for long term preservation of library 
and archival materials. High quality reproduction of items is essential to avoid potential additional 
costs for digitisation and damages, such as wear and tear on items of historic value. In order to 
prevent damages during digitisation, certain precautions have to be taken into account, such as 
appropriate handling, selection of suitable digitisation equipment and preparation of documents. 

The Second World War propaganda material, stored in the Manuscript, Rare and Early Prints 
Collection of the National and University Library (NUL), includes newspapers, newsletters, flyers, 
sheets of papers and posters.    

The time of production and war circumstances in combination with inappropriate handling and 
storage facilities resulted in poor condition of items. Due to their importance, value, physical 
condition and the need for its preservation and access, this collection has been given priority for 
digitisation.      

The paper presents recommendations for handling, selection of documents and digitisation equipment 
as well as the basics of documents preparation. The example of propaganda material preparation for 
digitisation in the NUL is described. 
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1 UVOD 

Digitalizacija predstavlja čedalje pogostejše dopolnilo klasičnim oblikam 
trajnega ohranjanja knjižničnega in arhivskega gradiva. Omogoča boljšo dostopnost 
do dokumentov širokemu krogu uporabnikov. Z uporabo digitalne kopije 
preprečujemo obrabo in poškodbe izvirnikov, kar nam omogoča dostop do redkega, 
občutljivega ali poškodovanega gradiva. Z namenom trajnega ohranjanja 
informacije je priporočljivo digitalizirati tudi zelo poškodovano ali slabo obstojno 
knjižnično gradivo na tradicionalnih kot tudi modernih nosilcih zapisa. 

Skrb za ohranjanje izvirnikov je nujna tudi med samim procesom 
digitalizacije, saj se žal vse pogosteje srečujemo z nenamernimi ali celo namernimi 
poškodbami, ki so posledica vse večje nuje po dostopnosti in popularizaciji gradiva 
kulturne dediščine. To je še posebej pomembno v primerih, ko želimo digitalizirati 
redko, dragoceno, poškodovano gradivo in vse gradivo, ki sodi med kulturne 
spomenike  našega naroda (Zakon o knjižničarstvu, 2001). 

Za pripravo kvalitetne digitalne kopije, s katero lahko preprečimo ponovne 
stroške za digitalizacijo ter obrabo izvirnika, so ključnega pomena izbor gradiva in 
primerne opreme, priprava gradiva na digitalizacijo ter ustrezno rokovanje. 

 

2 PRIPOROČILA ZA VARNO DIGITALIZACIJO STAREJŠEGA, REDKEGA IN 
DRAGOCENEGA GRADIVA NA TRADICIONALNIH NOSILCIH INFORMACIJ 

Priporočila so sestavljena na podlagi literature (NARA, 2004; National 
Archives, 2015; IFLA, 2014; Library of congress, 2015; DFG, 2013; National Archives, 
2013; Republika Slovenija, 2013; Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010; British 
library, 2013) ter praktičnih izkušenj z zaščito knjižničnega gradiva NUK. 

 

2.1 Izbor gradiva pred postopkom digitalizacije: 

Pred postopkom digitalizacije: 

 opravimo pregled fizičnega stanja gradiva – gradivo izberemo za 
digitalizacijo le, če presodimo, da je v dovolj dobrem stanju za rokovanje 
in da izbrani/možni postopek digitalizacije ne bo povzročil poškodb 
izvirnika; 

 če imamo na voljo več kopij gradiva, izberemo najbolj ohranjeno; 

 v primeru, da je gradivo krhko, poškodovano ali zelo dragoceno, se pred 
digitalizacijo posvetujemo s konservatorjem-restavratorjem; 

 vedno digitaliziramo celoto, ne samo delov (cel dokument, ne le 
posameznih strani); 

 pri digitalizaciji redkega, unikatnega ali dragocenega gradiva in vezav je 
potrebno čim bolje reproducirati videz originalnega objekta; 
digitaliziramo celoten objekt: 

o vse liste z obeh strani in čez rob strani; 

o vezano gradivo od leve do desne platnice, vključno z spojnimi listi, 
predlisti, praznimi strani ter vezavo (leva, desna platnica, 
notranjost obeh platnic, hrbet knjige ter vse tri obreze); 
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o posebnosti, kot so npr. vodni znaki, običajno digitaliziramo s 
posebnimi pripomočki oziroma opremo in jih dodamo kot ločene 
datoteke. 

 

Glede na stanje gradiva in posledično primernost gradiva za digitalizacijo, 
ločimo: 

 gradivo, ki je primerno za digitalizacijo – gradivo v dobrem stanju, pri 
katerem ni nevarnosti povzročitve dodatnih poškodb med rokovanjem ali 
postopkom digitalizacije z izbrano opremo; sem sodi nevezano ali vezano 
gradivo brez poškodb z dobro vidno vsebino, ki se zlahka odpira (oziroma 
se odpira vsaj do kota, ki ga omogoča naprava za digitalizacijo); 

 gradivo, ki je pogojno primerno za digitalizacijo – to je gradivo, ki ga lahko 
digitaliziramo brez poškodb le ob predhodni pripravi ali po konservatorsko-
restavratorskih posegih; sem sodijo: 

o zgubani in nagrbančeni dokumenti, posebej tisti, ki so poškodovani 
na predelih teksta in jih je zato potrebno zravnati; 

o plesnivo, umazano, zlepljeno, krhko gradivo; 

o dokumenti s samolepilnimi trakovi in kovinskimi sponkami; 

o gradivo z večjimi zatrganinami/raztrganinami in zatrganinami, ki 
se med rokovanjem večajo;  

o knjige s poškodovanimi vitalnimi deli vezave (npr. razrahljan 
pregib, poškodovan hrbet vezave ...); 

o vezave, ki ne omogočajo odpiranja za več kot 90° (oziroma za kot,  
pod katerim je lahko podprto gradivo na opremi za digitalizacijo1); 

o gradivo z zaščitno opremo, potrebno zamenjave zaradi 
povzročanja poškodb (npr. likovna dela v paspartujih, ki razpadajo 
zaradi kemijske razgradnje); 

o nenavadne knjižne oblike (zvitki, zgibanke …) in gradivo večjih 
formatov (oziroma večjih, kot omogoča reprodukcijska oprema). 

V primerih, da želimo z namenom prezervacije digitalizirati zelo poškodovano 
gradivo, ki ga ni smiselno ali mogoče konzervirati-restavrirati, priporočamo, da 
poteka delo pod nadzorom ali v prisotnosti konservatorja-restavratorja (npr. če 
želimo digitalizirati zelo dragoceno in/ali zelo krhko gradivo). Čeprav se v teh 
primerih poškodbam zelo težko izognemo, nam lahko konservator-restavrator 
pomaga pri rokovanju s sprotnimi popravili gradiva, če je to potrebno za dobro 
kvaliteto kopije.    

  

                                                 
1  S tem ni mišljeno, da bi bilo potrebno vse knjige, ki jih želimo digitalizirati, zaradi reprodukcijske opreme, ki 

ne omogoča podpiranja pod enakim kotom, kot se odpira knjiga, restavrirati ali celo razdirati vezavo. To je 
bila sicer še pred leti žal celo neredka praksa, ki pa danes, tudi zaradi vse večje izbire in dostopnosti do 
primerne opreme, ni več sprejemljiva. Konzerviranje-restavriranje originalnih, nepoškodovanih vezav lahko 
upravičimo le v izjemnih primerih. 
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2.2 Oprema za digitalizacijo knjižničnega gradiva 

Za digitalizacijo lahko uporabljamo skenerje ali digitalno kamero. Poznamo 
(Intihar, 2003):   

 „Flatbed“ oz. ploskovne skenerje, 

 skenerje za preslikavo filmov ter 

 „Drum“ oz. bobnaste ali rotacijske skenerje. 

Za digitalizacijo vezanega gradiva uporabljamo knjižne skenerje, ki so 
običajno sestavljeni iz ene ali dveh kamer, vira svetlobe ter knjižnega naslonila. 
Knjižna naslonila so lahko ploska ali pa omogočajo podpiranje knjig pri različnih 
kotih odprtosti, najpogosteje pod kotom 120°. Za digitalizacijo dragocenega gradiva 
je pogosteje boljša možnost uporaba knjižnih naslonil, ki omogočajo različne 
nastavitve kota odprtosti knjige v kombinaciji z digitalno kamero.  

Priporočila za izbor opreme:  

 oprema z avtomatskim podajanjem ali listanjem ni primerna za 
digitalizacijo krhkega, dragocenega gradiva, umetniških del (risbe, 
rokopisi, časopisi fotografije …) ter gradiva, ki sodi med kulturne 
spomenike našega naroda; 

 za digitalizacijo ne uporabljamo bobnastih ali rotacijskih skenerjev ali 
drugih naprav, pri katerih gradivo potuje med valji ali se okoli njih ovije; 

 pritisk ali lepljenje gradiva okoli cilindrov ni sprejemljivo, kot tudi ne 
avtomatsko podajanje gradiva (sprejemljivo le v primeru mikrofilmov); 

 oprema mora omogočati, da je predmet podprt po njegovi celotni površini 
(prostor za gradivo naj bo večji od objekta);  

 oprema naj ima po višini dovolj prostora za rokovanje z gradivom;  

 oprema ne sme povzročati pritiska na površino predmeta; predmet ne sme 
biti pritrjen na podlago;  

 oprema ne sme priti v stik s predmetom kulturne dediščine tako, da 
povzroča trenje;  

 na predmete kulturne dediščine ne smemo pritrjevati lepilnih trakov ali 
drugih materialov za pritrditev; 

 svetlobni viri opreme ne smejo povzročati gretja površine predmetov;  

 svetlobni viri ne smejo oddajati ultravijolične svetlobe; 

 oprema mora ustrezati priporočenim svetlobnim parametrom skeniranja 
za določen objekt (intenziteta luči, vsebnost UV ter IR-svetlobe, trajanje 
skeniranja …).  
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Vse vezano gradivo digitaliziramo s knjižnimi skenerji ali s kamero v 
kombinaciji s knjižnimi naslonili. Na ploskovnem skenerju lahko skeniramo le:  

 dobro ohranjene fotografije;  

 nevezane dokumente iz papirja v dobrem stanju (izjeme so krhki 
dokumenti, dokumenti, porisani s pasteli, akvareli, dokumenti na 
pergamentu, dokumenti s pečati);  

 dokumente, ki so zaščiteni s poliestrskimi materiali (npr. Mylar), ker lahko 
z njimi varno rokujemo;  

 letake, brošure2 v dobrem stanju, ki se lahko odpirajo pod kotom 180°.  

 

S kamero ali knjižnimi skenerji digitaliziramo: 

 vse vezane knjige (naprava mora omogočati dobro podpiranje vezave); 

 fotografije, nalepljene na podlage iz kartona ali lepenke;  

 vse gradivo, ki ga ne moremo z licem pritisniti/nasloniti na ravno površino 
brez poškodb;  

 dokumente velikega formata (pri katerih je zaradi velikosti oteženo 
rokovanje);  

 vse gradivo, ki je večje od dimenzij ravnega skenerja.  

 

2.3 Priporočila za rokovanje in hranjenje gradiva med digitalizacijo 
dragocenega, redkega gradiva in kulturnih spomenikov 

Priporočljivo je naslednje: 

 kustosi zbirk morajo voditi evidenco o predmetih/gradivu, ki je namenjeno 
za digitalizacijo; 

 gradivo je potrebno ves čas hraniti in varovati na primeren način (v skladu 
z načeli IFLA (IFLA, 2005) in veljavnimi standardi (BS 5454, 2000; ISO 
11799, 2003; SIST ISO 11799, 2005));  

 pomembna je stalna kontrola klimatskih pogojev in varnosti med 
digitalizacijo in morebitnim transportom gradiva; 

 uporaba posebnih pripomočkov/priprav z namenom zmanjševanja poškodb 
na gradivu med procesom digitalizacije in transportom (knjižna naslonila, 
varovalna oprema …); 

 navodila za osebje, ki digitalizira (navodila za rokovanje, predvsem 
odpiranje in podpiranje knjig ter rokovanje s krhkimi dokumenti); 

 vrnitev gradiva v skladišča takoj, ko je to mogoče; po postopku 
digitalizacije ponovno opravimo  pregled stanja ter napišemo 
dokumentacijo; 

 izvajalec mora opozoriti na gradivo v slabem stanju in to sporočiti 
lastnikom/kustosom pred digitalizacijo. 

                                                 
2  Mišljene so tanke, mehke vezave, ki vsebujejo eno knjigoveško polo. 
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Rokovanje z gradivom med procesom digitalizacije: 

 osebje ali podjetje (v primeru digitalizacije pri zunanjih izvajalcih), 
zadolženo za digitalizacijo, naj bo podučeno o rokovanju z gradivom in 
opozorjeno v primerih rokovanja z gradivom, ki potrebuje posebno 
pozornost (npr. zaradi poškodb, dragocenosti …). Naročnik mora imeti tudi 
pravico kadarkoli in brez predhodne najave preveriti postopke 
digitalizacije pri izvajalcu; 

 prostor, kjer se gradivo digitalizira, mora biti čist, dovolj velik ter z dovolj 
velikimi površinami, da lahko varno rokujemo s predmeti; 

 pri delu z gradivom večjih formatov uporabljamo obe roki;  

 gradivo mora biti ves čas podprto;  

 vedno digitaliziramo samo en predmet naenkrat;  

 gradivo z visečimi pečati moramo takoj po uporabi shraniti v zaščitno 
embalažo (mape, tulce, škatle…): pečati morajo biti med digitalizacijo 
dobro podprti, prekrivanje pečatov ni dovoljeno; 

 na gradivo ne pritiskamo;  

 vezano gradivo se ne sme odpirati s silo, uporabljamo knjižna naslonila; 
vse vezano gradivo mora biti digitalizirano tako, da je obrnjeno z licem 
navzgor in podprto po celotni površini;  

 gradivo je potrebno po digitalizaciji pospraviti v enakem zaporedju v 
zaščitne ovoje; 

 pri rokovanju s krhkim gradivom je potrebno biti zelo previden; 

 gradiva ne prekrivamo s steklom ali pleksi steklom z namenom ravnanja; 
to velja, ko digitaliziramo umetniška dela, rokopise, fotografije in vse 
gradivo, pri katerem je večja nevarnost poškodb na površini dokumentov; 
zgibanih prilog iz knjig ne odstranjujemo, med digitalizacijo jih previdno 
razpremo in podpremo z lepenko; 

 gradivo listamo na vrhu lista (zgoraj desno), zavihane robove poravnamo; 

 gradiva ne označujemo s samolepilnimi listki (še posebej ne krhkega 
gradiva); 

 hrana, pijača, kajenje ni dovoljeno v prostorih z gradivom;  

 z gradivom ravnamo s čistimi (umitimi) rokami, brez uporabe krem, 
losjonov …; 

 pri rokovanju s fotografskim gradivom je potrebno uporabljati rokavice 
(bombažne lahko tudi otežujejo rokovanje). 
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3 PREGLED IN OPIS STANJA GRADIVA PRED KONSERVATORSKO-
RESTAVRATORSKIMI POSTOPKI 

Gradivo, shranjeno pod signaturnima oznakama P in B (Partizanika in 
Belogardistika), obsega več kot 30 map slovenskega periodičnega in neperiodičnega 
osvobodilnega ter belogardističnega tiska, nastalega med drugo svetovno vojno 
(časopisje, letaki, plakati, radijska poročila, trosilni listki, igre, pesmi ...). 
»Knjižnični delavci so v času italijanske zasedbe sistematično zbirali ilegalne 
publikacije. Sprva so zbirali le tiske, ki so jih po cestah trosili aktivisti, kasneje pa 
so začeli prevzemati tudi gradivo, ki ga posamezniki niso več želeli skrivati doma, 
saj bi jih lahko kompromitiralo. Nekaj ilegalnega tiska so pridobili tudi s strani 
sodnih oblasti, ki so imele to gradivo dodano k sodnim spisom kot corpus delicti. 
Veliko gradiva je knjižnica prejela s strani okupatorja, saj so ti v knjižnico prinašali 
zaplenjeno gradivo 'upornikov'. Tudi knjige, najdene med zaplenjenim 
premoženjem, so romale v NUK. Sprva so gradivo skrivali v ravnateljevi sobi, kasneje 
pa v časopisnem oddelku. Že leta 1942 je bila sprejeta odredba, da bo knjižnica 
prejemala po pet obveznih izvodov vsega, kar se bo tiskalo. NUK je bil tako med 
drugo svetovno vojno verjetno edina legalna institucija, ki je imela v okupirani 
Evropi organizirano »obvezno« dotekanje ilegalnih publikacij. Po požaru januarja 
leta 1944, ko je na NUK padlo letalo in uničilo Veliko čitalnico in vse kar je bilo nad 
in pod njo, se je ta dotok še povečal. Na iniciativo Leona Rupnika je bil ustanovljen 
Obnovitveni odbor oz. Odbor za obnovo. Obnovitvena komisija je izposlovala, da je 
univerzitetna knjižnica dobila vse v policijskih akcijah zaplenjene knjige in 
tiskovine, skratka nastala je zbirka ilegalne literature, del katere sta tudi 
partizanika in belogardistika.« (Gatalo, 2015, str. 28-29). 

 

3.1 Papirni nosilec 

Pisna osnova dokumentov so strojno izdelani papirji različnih dimenzij, 
debelin in kakovosti. Veliko publikacij je natisnjenih na zelo tankem, skoraj 
prosojnem papirju. Na splošno je papirni nosilec dokumentov iz zapuščine v precej 
slabem stanju. Gre za strojno izdelan papir iz surovin slabše kakovosti, klejen v 
kislem mediju. Obstojnost tovrstnega papirja je zaradi postopka izdelave, 
uporabljenih lesnih surovin in posledično nizke pH-vrednosti papirja precej slaba. 
Če je poleg tega papir še zelo tanek, je veliko bolj podvržen poškodbam, ki so vidne 
na stanju zapuščine.    

 

3.2 Zapis 

Dokumenti so večinoma natisnjeni in razmnoženi s pomočjo pisalnega stroja, 
šapirografa, opalografa, ciklostila in tiska (Udovič, 1945, str. 659-660). Pojavljajo 
se tudi železotaninsko črnilo, svinčnik, flomastri, barvice in različna črnila. Pri 
nekaterih dokumentih se na mestu, kjer je zapis, pojavljajo razpoke, zato obstaja 
nevarnost, da med rokovanjem iz njega izpadejo posamezne črke.  

 

3.3 Poškodbe na gradivu 

Papir, na katerem je natisnjeno medvojno propagandno gradivo, je skoraj 
brez izjeme porumenel, kar je posledica razgradnje papirja zaradi kislinske 
hidrolize in uporabe lesnih surovin. Na dokumentih so prisotne tako mehanske kot 
kemijske poškodbe zaradi uporabe kovinskih sponk, raztrganine, zmečkanine, 
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različni madeži in ponekod tudi lisičje pege. Mehanska jakost papirja variira, pri 
nekaterih dokumentih je relativno dobra, spet pri drugih je papir že precej krhek, 
tudi kot posledica kemijske razgradnje zaradi kislinske hidrolize. Največjo težavo 
predstavlja papir na robovih dokumentov, saj je skoraj brez izjeme krhek. 

Mehanske poškodbe na dokumentih so nastale predvsem zaradi neprimernega 
hranjenja in rokovanja z gradivom. Zaradi krhkosti in tankosti se papir, hranjen v 
neprimerni zaščitni opremi, še hitreje poškoduje. Gradivo je bilo pospravljeno v 
zaščitni opremi, ki dokumentom ni nudila zadostne mehanske zaščite. Papirni ovoji, 
v katerih so bili dokumenti shranjeni, so bili večinoma premajhni, zato so med 
hranjenjem nastale poškodbe, kot so raztrganine, zmečkanine, nacefrani robovi in 
zapognjeni robovi, manjkajoči deli papirnega nosilca, prah in umazanija. Večina 
dokumentov je bila speta s kovinskimi sponkami, ki so na gradivu povzročile 
mehanske poškodbe, kot so raztrganine, zmečkanine in odrgnine. Sponke so bile 
tudi močno zarjavele. Znano je, da železove soli (tudi rja) pospešujejo oksidativno 
razgradnjo (korozijo) papirja. Takšen papir je krhek, na njem so prisotni rjavi rjasti 
madeži, mestoma pa so deli tako poškodovanega papirja že odpadli.   

Prisotne so tudi kemijske poškodbe, ki so nastale zaradi uporabe slabih 
materialov pri izdelavi gradiva ter kot posledica hranjenja gradiva v materialih slabe 
kakovosti. Zaščitni ovoji so bili namreč izdelani iz za trajno hranjenje neustreznih 
materialov, kisline in ostali produkti razgradnje pa so z njih migrirali na dokumente. 

Poleg poškodb zaradi nepravilnega shranjevanja gradiva so mnoge mehanske 
poškodbe nastale tudi zaradi neustreznega rokovanja z dokumenti. 

 

 

Slika 1: Zaščitni ovoji z gradivom ob prihodu v Center za ohranjanje in varovanje knjižničnega 
gradiva NUK. Foto: Arhiv NUK 
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Slika 2: Gradivo gleda iz premajhnega zaščitnega ovoja, vidni so poškodovani robovi. Foto: 
Arhiv NUK 

4 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI PRIPRAVE GRADIVA NA 
DIGITALIZACIJO 

Zaposleni v Službi za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice so iz množice 
gradiva najprej izbrali dokumente, ki jih je bilo potrebno digitalizirati in pripraviti 
za razstavo Odloči se pravilno, kasneje pa so dodali še preostalo gradivo Partizanike 
in Belogardistike. Po pregledu gradiva smo ugotovili, da varno rokovanje z 
dokumenti ni več mogoče. Brez konservatorsko-restavratorskih posegov bi lahko na 
gradivu med procesom digitalizacije nastale nove poškodbe. Poleg tega 
digitalizacija nekaterih dokumentov ne bi bila smiselna ali mogoča, saj so bili 
posamezni listi speti, zlepljeni in zmečkani. Digitalne kopije bi bile nepopolne, saj 
je bil zaradi naštetega tekst velikokrat prekrit ali pa slabo berljiv. Nekateri 
dokumenti so pred digitalizacijo potrebovali le manjše posege in stabilizacijo, kot 
na primer razgrnitev zapognjenih delov, ki so prekrivali tekstovne površine, in 
popravilo raztrganin, spet pri drugih je bil potreben večji konservatorsko-
restavratorski poseg - odstranjevanje kovinskih sponk in zlepljenih delov 
dokumentov.  

  

4.1 Suho čiščenje dokumentov 

Prah in umazanija kvarno vplivata na gradivo na papirju. Poleg tega, da 
dokumente kazita z estetskega vidika, pospešujeta tudi razgradnjo papirnega 
nosilca. S suhim čiščenjem z dokumentov odstranimo površinske nečistoče, 
izboljšamo videz dokumentov in upočasnimo propadanje papirnega nosilca. Poleg 
tega preprečimo, da bi se med morebitnimi nadaljnjimi konservatorsko-
restavratorskimi postopki umazanija usidrala globlje v papirna vlakna. 

Dokumente smo po potrebi suho očistili. Pri čiščenju smo uporabljali različne 
radirke (Staedtler Mars Plastic, Milan 1012) in mehko ščetko. Pri radiranju smo bili 
izredno previdni, da ne bi poškodovali papirja, ki je bil predvsem na robovih, kjer 
je bilo tudi največ umazanije, že zelo krhek. Pri tem je bila v veliko pomoč 
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električna radirka (Derwent Battery-Operated Eraser), saj zaradi svoje hitro vrteče 
se glave ne potrebuje dodatnega pritiska na dokument pri radiranju.  

Po radiranju smo z mehko ščetko z dokumentov temeljito odstranili ostanke 
radiranja in nečistoč.  

 

4.2 Odstranjevanje kovinskih sponk 

Kovinske sponke na papirju povzročajo mehanske (raztrganine, zmečkanine, 
nagubanost) in kemijske poškodbe (korozija papirja), kar ima za posledico  slabšanje 
kvalitete in obstojnosti papirja. Največkrat na dokumentih naletimo na palične in 
običajne papirne sponke. 

 

Slika 3: Sponke za papir. Foto: Arhiv NUK 

 

Slika 4: Palične sponke za papir. Foto: Arhiv NUK 

Najpogostejše poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe sponk na dokumentih, 
so krhkost in lomljivost papirnega nosilca, raztrganine, mehanske poškodbe na 
sosednjih dokumentih, obarvanost papirja in v najslabšem primeru celo izguba delov 
dokumenta. Odstranjevanje kovinskih sponk (Preservation Underground, 2015) je 
zamudno in zahtevno opravilo, še posebej če so sponke na dokumentih zarjavele in 
okoliški papir že poškodovan. Rezultat je velikokrat nezadovoljiv, saj je potrebno 
po odstranjevanju papir še ročno popraviti.  

Sponke, s katerimi so bili med sabo speti posamezni listi publikacij Partizanike 
in Belogardistike, so na dokumentih že povzročile ogromno škode. Z leti so zarjavele 
in povzročile tudi korozijo papirnega nosilca. Na gradivu smo največkrat naleteli na 
popolnoma krhke in zarjavele kovinske sponke, zajedene v okoliški papir, ki jih je 
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bilo zaradi lomljivosti in popolnoma uničenega in nestabilnega papirja v njihovi 
okolici zelo težko odstraniti.  

Sponke smo, ne glede na vrsto, z dokumentov odstranjevali tako, da smo 
posamezne spete dokumente položili na čisto, ravno podlago.  

V primeru običajnih papirnih sponk smo dokument položili tako, da je bil 
manjši del sponkine krivulje na zgornji strani. S tanko lopatico smo počasi in nežno 
prodirali med sponko in papir ter z lopatico istočasno držali spodnji, večji del 
sponkine krivulje čvrsto pričvrščen ob podlago. Lopatico smo rahlo obračali okrog 
njene vzdolžne osi in tako počasi privzdigovali in odpirali njeno manjšo krivuljo. Ko 
je bila sponka dovolj odprta, smo jo odstranili z dokumenta. Velikokrat so sponke 
že tako močno korodirale, da so se z zarjavelimi deli prilepile ob papirno podlago, 
zato jih je bilo potrebno odstranjevati počasi in z občutkom. 

Pri paličnih sponkah nismo uporabljali pripomočka za odstranjevanje sponk, 
saj bi z njim lahko poškodovali občutljivo papirno gradivo (tega pripomočka tudi 
sicer nikoli ne uporabljamo na dokumentih, ki so namenjeni za trajno hranjenje). 
Posamezne dokumente smo položili na podlago tako, da je bil celi del sponke 
obrnjen proti podlagi, manjša, zapognjena dela pa obrnjena proti nam. S tanko 
lopatico smo previdno odpirali zapognjena dela, velikokrat smo si, da bi dokument 
skupaj s sponko fiksirali ob podlago, pomagali tudi s knjigoveško kostjo. Če so bili 
dokumenti že zelo poškodovani, smo območje dela zavarovali še z vstavljenim 
trakom iz poliestrske folije, ki je preprečeval, da bi z lopatico poškodovali 
dokument. Velikokrat so bile sponke že tako zarjavele, da so se med dvigovanjem 
lomile, prav tako pa zaradi rje na njihovi površini med odstranjevanjem niso lepo 
'zdrsele' iz papirja, zato smo njihove dele, ki so gledali iz papirja, pred 
odstranjevanjem skušali čim bolj skrajšati, pri tem smo si pomagali tudi z rezalnimi 
kleščami. Ko smo v čim večji meri odstranili vse dele, ki bi med izvlečenjem lahko 
poškodovali dokument, smo dokument obrnili in preostanek sponke odstranili tako, 
da smo lopatico previdno vstavili med papir in sponko ter jo s počasnim rahljanjem 
odstranili iz dokumenta. 

 

Slika 5: Dokumenti, speti s paličnimi sponkami, vidne so poškodbe zaradi korozije. Foto: Arhiv 
NUK   
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Slika 6: Mehanske poškodbe na dokumentih zaradi uporabe kovinskih sponk. Foto: Arhiv NUK 

 Potem ko smo sponke odstranili, smo dokumente, ki so bili speti, pospravili 
v začasne mape iz papirja, ki so služile za to, da med sabo ne bi zamešali različnih 
dokumentov. 

 

4.3 'Razslojevanje' zlepljenih dokumentov 

Posamezni listi na nekaterih dokumentih so bili med seboj zlepljeni s klejnim 
lepilom. 

 

Slika 7: Listi so bili med seboj zlepljeni po zgornjem robu dokumenta, kjer je tudi vidno, da so 
se zaradi tega nagubali. Foto: Arhiv NUK 
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Slika 8: Zlepljeni listi, na zgornjem robu je dobro viden madež klejnega lepila. Foto: Arhiv NUK 

Dokumente smo razslojevali s pomočjo toplotne pištole - Preservation Pencil 
(Preservation Equipment) in ultrazvočnega vlažilca (Konfor). S toplim, vlažnim 
zrakom smo zmehčali in raztopili klejno lepilo ter nato počasi in previdno s topim 
skalpelom ali tanko lopatico razslojevali posamezne liste. Z uporabo naprave je bilo 
mogoče razslojiti tudi dokumente z vodotopnimi komponentami, saj je na ta način 
zelo enostavno kontrolirati in usmerjati dotok vlage na papirni nosilec. Presežek 
vlage in ostanke klejnega lepila smo z dokumentov očistili z vatiranimi paličicami. 

 

 

Slika 9: Dokumenti med razslojevanjem posameznih listov. Foto: Arhiv NUK 
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Slika 10: Dokumenti med razslojevanjem posameznih listov. Foto: Arhiv NUK 

 

 

Slika 11: Dokumenti med razslojevanjem posameznih listov. Foto: Arhiv NUK 

4.4 Ravnanje dokumentov 

Dokumente je bilo potrebno pred digitalizacijo tudi poravnati. Največjo 
težavo pri ravnanju dokumentov je predstavljala prisotnost vodotopnih komponent. 
To pomeni, da gradiva ni bilo mogoče ravnati na klasičen način z vlaženjem. Večino 
dokumentov smo zato ravnali samo s pomočjo pritiska v knjigoveški stiskalnici.  

Pri dokumentih, ki so bili zmečkani do te mere, da jih samo s pritiskom ni bilo 
mogoče razgrniti, smo uporabili rahlo navlažene pivnike, med katere smo vstavili 
posamezne liste. Med pivnik in dokument smo z obeh strani vstavili še poliestrsko 
kopreno (Holitex). Preden smo vse skupaj vstavili v stiskalnico, smo počakali, da se 
dokumenti med navlaženima pivnikoma 'zrelaksirajo' in jih potem previdno razgrnili. 
Tako zravnane dokumente smo nato vstavili še v stiskalnico. 
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Slika 12: Dokument pred konserviranjem-restavriranjem. Foto: Arhiv NUK 

 

Slika 13: Dokument po konserviranju-restavriranju in ravnanju. Foto: Arhiv NUK 



J. Malešič, M. Kojc: Priprava knjižničnega gradiva na digitalizacijo  

434 
 

4.5 Ročno konserviranje-restavriranje poškodovanih delov 

Raztrganine, zatrganine, zmečkanine ter manjkajoče dele dokumentov, ki so 
nastali zaradi uporabe kovinskih sponk, neprimernega rokovanja in uporabe 
neustrezne zaščitne opreme, smo konservirali-restavrirali z japonskim papirjem 
različnih debelin (Japico, Tosa Tengujo, 7,3 gm-2, Japico, Kozu – Shi natur, 23 gm-2) 
in škrobnim lepilom.  Lepila nismo nanašali neposredno na dokumente, temveč smo 
ga najprej nanesli na japonski papir, ki je deloval kot nekakšen nosilec lepilne mase, 
in šele nato na mesto poškodbe. Pri tem smo uporabili poliestrsko folijo (Mylar), 
nanjo smo položili trakove japonskega papirja. Gosto škrobno lepilo smo nanje 
nanašali s čopičem. Takoj po nanosu lepila smo premazane trakove položili na mesto 
raztrganine in jih s knjigoveško kostjo pritrdili ob podlago, vse skupaj prekrili s 
poliestrsko kopreno (Holytex) in pivnikom ter obtežili. 

S popravilom raztrganin smo preprečili nove poškodbe in propadanje gradiva 
med rokovanjem, procesom digitalizacije kot tudi nadaljnjim hranjenjem. 

 

4.6 Po konservatorsko-restavratorskih postopkih  

Z dokumentov smo odstranili kovinske dele, ki so povzročali mehanske in 
kemijske poškodbe papirnega nosilca. Gradivo smo suho očistili in popravili 
raztrganine. Zlepljene dokumente smo razslojili in tako omogočili digitalizacijo. 
Gradivo smo poravnali in posamezne dokumente po končanih konservatorsko-
restavratorskih postopkih pospravili v 1710 map iz trajno obstojnega papirja (Klug 
K017120 100 gm-2). Vse mape so od dokumentov večje za najmanj 1 cm. Za 
posamezne sklope dokumentov smo izdelali še 115 zaščitnih map iz kartona 
(prepognjen kos kartona Klug K04731 Archivkarton säurefrei 330gm-2). Glede na 
velikost gradiva smo določili tri različne formate zaščitnih map, v katere smo 
pospravili dokumente. Zaščiteno gradivo smo pospravili v 32 map s štirimi zavihki, 
izdelanih iz trajno obstojne lepenke (Conservation by design, Premier Archival 
Folding Boxboard Solid Centre, 1000 ali 1300 mikronov). Ves material za zaščito 
ustreza standardom ISO 9706 ter ISO 18916. 

 Tako urejeno gradivo je pripravljeno na digitalizacijo, prav tako pa ustrezno 
zaščiteno za trajno hranjenje.  

 

Slika 14: Dokumenti, pospravljeni v zaščitne ovoje in mape. Foto: Arhiv NUK 
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Slika 15: Del gradiva, pospravljenega v mape, v Službi za razvoj in upravljanje digitalne 
knjižnice čaka na digitalizacijo. Foto: Arhiv NUK 

 

5 ZAKLJUČEK 

Propagandno gradivo iz 2. svetovne vojne hranimo v dveh starih kovinskih 
omarah Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK. Značilnosti časa in vojne 
okoliščine, v katerem je gradivo nastajalo in bilo uporabljano, ter pogoji hranjena 
so se odražali v nezavidljivem stanju dokumentov. Zaradi svoje pomembnosti, 
stanja ter nuje po ohranitvi in omogočanja dostopa je bilo gradivo uvrščeno na 
prednostni seznam za digitalizacijo. 

V Centru za ohranjanje in varovanje knjižničnega gradiva NUK smo gradivo 
pregledali in ga pripravili na digitalizacijo. Očistili smo površinsko umazanijo ter 
odstranili kovinske sponke. Te so na dokumentih povzročile poškodbe, zagotovo pa 
bi se stanje še poslabšalo med procesom digitalizacije. Zravnali smo zapognjene 
dele dokumentov in ročno popravili raztrganine in zatrganine, pri katerih bi lahko 
rokovanje povzročilo dodatne poškodbe. Ločili smo zlepljene dokumente. Gradivo 
smo zaščitili z novimi, ustreznejšimi ovoji iz trajno obstojnega papirja in kartona. 
Tako pripravljeno gradivo smo poslali v digitalizacijo, ki bo potekala v prostorih 
Narodne in univerzitetne knjižnice na knjižnem skenerju (Bookeye 4 V2 
Professional). Zaposlenim, ki opravljajo digitalizacijo, smo predali ustna in pisna 
navodila za ustrezno rokovanje in začasno hranjenje propagandnega gradiva.  

S pripravo propagandnega gradiva na digitalizacijo smo omogočili boljšo 
kvaliteto zajema podatkov ter preprečili nastanek novih poškodb na dokumentih. 
Gradivo bo v novih, kvalitetnih zaščitnih ovojih manj občutljivo na potencialne 
poškodbe med prenašanjem in hranjenjem tako med procesom digitalizacije kot 
tudi med hranjenjem v zbirki. Ob upoštevanju navodil za varno rokovanje med 
procesom digitalizacije ter s kasnejšo uporabo digitalne kopije namesto izvirnikov 
bo gradivo dostopno širokemu krogu uporabnikov, hkrati pa mu bomo zaradi 
zmanjšanja poškodb zagotovo podaljšali dobo uporabnosti.     
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SUMMARY 

Jasna MALEŠIČ*, Meta KOJC** 

PREPARATION OF LIBRARY MATERIALS FOR DIGITISATION 
The Case of the Second World War Propaganda Material 

Digitisation represents an increasingly important additional tool for long term 
preservation of library and archival materials.  

The recommendations for handling, selection of documents and digitisation 
equipment as well as the basics of documents preparation are presented in the 
paper. The preparation of propaganda material for digitisation in the NUL is 
described. 

The Second World War propaganda material is stored in two old metal closets 
in the Manuscript, Rare and Early Prints Collection of the National and University 
Library (NUL).  

The time of production and war circumstances in combination with 
inappropriate handling and storage facilities resulted in poor condition of items. 
Due to their importance, value, physical condition and the need for its preservation 
and access, this collection has been given priority for digitisation. 

The condition assessment and preparation of items to be digitised was 
performed in the Centre for Conservation and Preservation of the NUL. The items 
were surface cleaned to remove loose dust and dirt. The fasteners were removed 
in order to prevent additional damage on paper support during imaging. Extensive 
tears and detached sections have been manually repaired and the folds unfolded. 
Stuck documents were separated. The collection has been protected with new 
protective enclosures made of high quality materials. It was sent for digitisation, 
which will take place on the NUL’s digitisation equipment. The instructions for 
handling and temporary storage have been prepared for the personnel performing 
digitisation.  

With the preparation of propaganda material, capturing higher quality 
reproductions and better preservation of the items was assured. High quality 
enclosures will protect the material against mechanical damages during handling, 
transport and storage in the Collection. If the recommendation for safe handling 
during digitisation are  followed, and the reproductions used instead of the 
originals, we will achieve the main aim of simultaneously providing wide access to 
propaganda material to users and preserving the historic documents to be used by 
our successors. 

                                                 
*  Jasna Malešič, Ph. D., conservation – restoration adviser, head of Conservation and Preservation Centre, 

National and university library, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenia, contact: jasna.malesic@nuk.uni-lj.si. 
**  Meta Kojc, conservator- restaurateur, CeConservation and Preservation Centre, National and university 

library, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenia. 


