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Izvleček: 

RARITETNO GRADIVO V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR 
Predstavitev zbirke raritet v UKM in prikaz obnove raritetne knjige 

Zbirka raritet v UKM je pričela nastajati v prvih letih nastanka knjižnice. Raritete so inventarizirane 
in obdelane kot ostalo gradivo, imajo pa postavitveno oznako R, s katero se poudari poseben status 
gradiva. Prispevek predstavi pridobivanje in kriterije za uvrščanje gradiva v Zbirko raritet UKM, 
postopke obdelave, opremo in zaščito gradiva ter način hranjenja raritetnega gradiva v posebej 
zavarovanem depoju. V nadaljevanju se izpostavi ročno knjigoveštvo kot poklic in strokovnost. Cilj 
obnove starih knjig je predvsem ohranjanje pisne kulturne dediščine za bodoče generacije kakor tudi 
ohranjanje čim bolj originalne oblike knjige. 

Prispevek predstavlja obnovo raritetne knjige: KOPITAR, Jernej: Grammatik der Slavischen Sprache 
in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach, 1808, zajema natančen opis vseh postopkov z namenom 
obnove zelo poškodovanega gradiva ter izdelave zaščitne embalaže iz trajno obstojnih materialov 
arhivske kakovosti za njeno trajno hrambo (ISO 9706 in ISO 11108). 

Ključne besede: 
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Abstract: 

RARITIES IN THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY 
Presentation of the Rarities Collection and Rarity Restoration Process  

The Rarities Collection has been a part of the University of Maribor Library since the library's 
establishment. Rarities are inventarised and processed as other materials but with one exception – 
the call number R which indicates the special status of the item. This article presents acquisition and 
the criteria according to which an item is classified as a rarity and therefore put to the University of 
Maribor Library Rarities Collection, the processing, keeping and protecting of these materials in the 
specially secured depot. The article further on focuses on bookbinding as professions and professional 
competence. The purpose of rarities restoration is not only in preservation of written cultural 
heritage for the next generations, but also in preserving those in as genuine book form as possible. 

This article presents the restoration process of the rarity by KOPITAR, Jernej: Grammatik der 
Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach, 1808 and it gives a detailed description 
of all techniques used to restore this highly damaged item, and the making of protecting packaging 
from sustainable materials with archive value for the rarity’s long-lasting preservation.  
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1 UVOD 

Raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor je del kulturne dediščine, 
ki jo je potrebno varovati, zaščititi ter ohraniti za prihodnje rodove. Zato je 
potreben poudarek o celovitosti pristopa, zaščiti in varstvu lokalnih in narodnih 
biserov, da iz njih črpajo sedanji rodovi in bodo na razpolago tudi bodočim.  

»Dragocenost je v originalih, ki morajo imeti primerne pogoje hranjenja, 
sodobni mediji pa so v veliko pomoč pri omogočanju dostopa in jih hkrati ščitijo 
pred uničenjem.« ( Bon, 2012).  

Termini: 

 Rariteta – v malo izvodih ohranjen dokument, publikacija; prim. redka 
publikacija, redki tisk, dragocena knjiga (Slovar, 2009, str. 272). 

 Restavriranje knjižničnega gradiva – biblioterapevtski postopki za 
obnavljanje poškodovanega in zdravljenje obolelega knjižničnega gradiva; 
prim. konzerviranje knjižničnega gradiva, varovanje knjižničnega gradiva 
(Slovar, 2009, str. 282). 

 Knjigoveštvo – dejavnost, ki se ukvarja z vezavo knjig, publikacij (Slovar, 
2009, str. 147). 

 Depo - zaprto skladišče, navadno za manj uporabljano knjižnično gradivo 
(Slovar, 2009, str. 70). 

 

1.1  Osnove strategije hranjenja1 

Načrtovanje 

Pri načrtovanju hrambe gradiva moramo upoštevati integrirane rešitve 
hrambe in zaščite. Dejavnost mora temeljiti tudi na izobraževanju osebja. Poiskati 
je potrebno trajne in vzdržljive rešitve, ki so v skladu s strokovnimi, ekološkimi in 
energetsko varčnimi vidiki.  

Klimatski pogoji 

Tradicionalno in novejše knjižnično gradivo je sestavljeno pretežno iz 
organskih snovi in je zato podvrženo neizbežnemu procesu staranja. Proces lahko 
pod določenimi klimatskimi pogoji upočasnimo, ne moremo pa ga zaustaviti. 
Starejše gradivo zahteva stroge klimatske pogoje hrambe predvsem zaradi njegove 
unikatnosti, zapisi na mlajših papirjih z novejšimi pisnimi sredstvi pa zahtevajo 
ustrezne pogoje hrambe, ker je večina papirja in pisnih snovi, izdelana v zadnjih 
sto letih, slabše kvalitete in zato podvržena hitrejšemu razpadanju. 

Priporočene vrednosti za temperaturo in relativno vlago 

Pomembno je, da gradivo hranimo v prostorih s čimbolj konstantnimi pogoji, 
ki niso prevroči (T max. 20 °C), kjer zrak ni preveč suh (RV pod 30 %) ali preveč 
vlažen (RV nad 60 %). Številni poskusi, da bi prišli do 'idealnih' številk za temperaturo 
in relativno vlago, niso obrodili sadov, nerealno in sila drago pa je ohranjanje enake 
temperature v zgradbi oziroma skladišču vse leto, še posebej v krajih z ekstremnimi 
temperaturnimi nihanji (IFLA načela, 2005, str. 4). Če se temperatura vseeno dvigne 

                                                 
1  Glej: Vodopivec Tomažič, 2012.  
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nad 20 °C, je potrebno skrbno spremljati relativno vlago, da se ta ne dvigne oziroma 
ne pade pod sprejeto mejo.  

V institucijah temperaturo pogosto narekuje človek, in sicer z občutkom, 
ki je zanj najbolj ugoden, se pravi med 20 °C in 22 °C za tistega, ki veliko sedi. 
Ljudje smo precej občutljivi na temperaturne spremembe, manj pa na nihanja 
relativne vlage, za slednja pa je žal zelo občutljiva večina antikvarnega gradiva.  

Določanje ustrezne relativne vlage je kompromis; nanj v precejšnji meri 
vplivajo mnogi faktorji: 

 narava gradiva, 

 lokalni klimatski pogoji, 

 možnosti, ki so na voljo za nadzor klimatskih pogojev. 

 
Ob upoštevanju naštetih faktorjev moramo paziti na: 

 stopnjo vlage, ki še ohranja gibkost gradiva, 

 stopnjo vlage, ki je dovolj nizka, da upočasni škodljive kemične in biološke 
procese (tvorba kislin, razvoj plesni in mrčesa),  

 stopnjo vlage, ki preprečuje poškodbe na gradivu, opremi in ostenju, ki 
lahko nastanejo zaradi kondenzacije v hladnem vremenu. 

 
Tabela 1: Priporočljive vrednosti T in RV za trajno hrambo dragocenega gradiva (povzeto po 

Britanski standard BS 54 54, 2000 in IFLA načela … 2006 ter članku Vodopivec, J. (2012). 
klimatski pogoji v knjižničnih domoznanskih depojih, str. 20) 

VRSTA GRADIVA 
 

T  
± 1 0C na dan 

RV
± 5 % na dan 

Svetloba 

papirno gradivo, pogosto v 
rabi 

16 0 -19 0C
 

45 % - 60 %
  

 
stalno: tema 
 
 
občasno: 
dovoljena lokalna 
osvetlitev pri delu v 
depoju: 
300 do 500 luxov 
 
 

papirno gradivo, redko v 
rabi 

Max 15 0C
 

45 % - 60 %
 

pergamentno gradivo  Max 15 0C
 

50 % - 60 %
 

foto pozitivi ČB  Max 18 0C
 

30 % - 40 %
 

MF in foto negativi ČB Max 16 0C
 

30 % - 40 %
 

foto nitratni  Max 11 0C
 

30 % - 40 %
 

foto barvni  Max 2 0C
 

30% - 40 %
 

ČB acetatni in poliesterski 
film 

Max 16 0C
 

30% - 40 %
 

nitratni film Max 4 0C
 

ok. 50 %
 

barvni film do 5 0C
 

30 % - 40 %
 

strojno berljivi (optični, 
magnetni in digitalni), 
pogosto v rabi 

16 0 -19 0C
 

30 % - 40 %
 

strojno berljivi (optični, 
magnetni, digitalni), redko 
v rabi 

Max 15 0C
 

30 % - 40 %
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2 RARITETNO GRADIVO V UKM 

Med raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor so uvrščeni:  

 manuskripti - Ms 

 raritete - SR 

 raritetna periodika –SRP 

 rokopisne in raritetne muzikalije – SRM 

Glede na dogovorjene kriterije se raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici 
Maribor uvršča v posebne zbirke v okviru Enote za domoznanstvo in posebne zbirke, 
in sicer: 

 Rokopisna zbirka UKM 

 Zbirka raritet in stare periodike 

 Maistrova knjižnica 

 Zbirka drobnih tiskov  

 Glasbena in filmska zbirka  

 Kartografska zbirka 

V Rokopisni zbirki in Zbirki raritet in stare periodike je vse gradivo raritetno, 
torej dragoceno. Večinoma je domoznansko. Raritetno gradivo pa imajo tudi Zbirka 
drobnih tiskov, Glasbena in filmska zbirka ter Kartografska zbirka, za slednjega je 
ustrezno poskrbljeno v okviru depojev posamezne zbirke. 

Raritetno gradivo v UKM je večinoma opremljeno in zaščiteno s 
trajnoobstojnimi materiali (brezkislinski papir) v skladu s strokovnimi priporočili, ki 
jih je izdal NUK (Poličnik-Čermelj, 2010), ter ustrezno hranjeno (ustrezne klimatske 
razmere in majhna tveganja, zlasti po ureditvi bioklimatskih razmer v UKM leta 
2008). To je pokazala tudi ocena stanja depojev v osrednjih knjižnicah v Sloveniji 
in Univerzitetni knjižnici Maribor, ki je bila opravljena v letu 2012 v okviru Sekcije 
za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS (Remšak, 2012).  

 

2.1 Depoji 

Raritetno gradivo je v UKM shranjeno v treh depojih:  

 

Skladišče 1:  

 depo za raritete in rokopisno gradivo ter zapuščine  

Tukaj je urejena Rokopisna zbirka, ki obsega 850 Ms, ki so popisani v treh 
katalogih rokopisov, ter okoli 6.000 enot gradiva. Gradivo je urejeno po signaturah 
in spravljeno v mape, ki so hranjene v ognjevarnih omarah in na policah. Rokopisno 
gradivo je zaščiteno v trajnoobstojnih (brezkislinskih) ovojih.  

Zbirka raritet je urejena na policah, večina raritetnega gradiva je v zaščitnih 
mapah, v zadnjih letih so te mape iz trajnoobstojnega papirja. Ima signaturo SR. 
Obsega okoli 4.000 enot gradiva; v COBIB-u je 2568 bibliografskih zapisov oz. 3389 
enot (inv. št.)2. 

                                                 
2  Stanje 20. 1. 2016 (lokalna baza COBIB-UKM). 
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Zapuščine so popisane in urejene v škatlah na policah. Prav tako tudi letni 
pritok rokopisnega gradiva. 

  

Slika 1: Depo rokopisnega in monografskega raritenega gradiva v UKM 

 

Skladišče 1: 

 prostor za staro periodiko (»zajčnik«) 

Zbirka stare periodike obsega 188 naslovov3. Ima signaturo SRP. Gradivo 
opremljamo z novimi nalepkami in po inventuri tudi gradivo, ki ni vneseno v COBIB, 
vnašamo v katalog. Del poškodovanega gradiva, zlasti mariborenzija ter 
dragocenega gradiva, je zaščiteno v škatlah ali mapah iz trajnoobstojnega papirja. 
Vsako leto določeno število naslovov v sodelovanju s Knjigoveznico uredimo v mape 
in škatle. V roku petih let bi naj vse gradivo v zbirki bilo hranjeno v ustreznih ovojih 
ali škatlah iz trajnoobstojnih materialov.  

V posebnih predalnikih hranimo tudi mikrofilme. 

  

Slika 2: Depo za stare časnike in časopise ter druge serijske publikacije v UKM 

  

                                                 
3  Stanje 20. 1. 2016 (lokalna baza COBIB-UKM). 
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Skladišče 2: 

• trezorska soba (jug) - DEPO 

Tukaj je uvrščena stara raritetna periodika, zlasti iz obdobja Avstro-Ogrske in 
Jugoslavije, ki se po dogovorjenih kriterijih uvršča v DEPO. Uvrščeno je 26 naslovov 
periodike4. Oprema je v skladu s priporočili stroke ter vnesena v COBIB. 

 

Maistrova knjižnica 

Zbirka obsega 5.945 enot gradiva in je postavljena na policah. Locirana je v 
pritličju knjižnice. Kot celotna zbirka je izjemna in dragocena, v njej pa so 
posamezne raritete, ki so prav tako ustrezno opremljene. V letu 2014 je bila 
knjižnica preurejena, in sicer prostorsko in vsebinsko. Podana pa je bila tudi vloga 
skupaj s strokovnim mnenjem na Ministrstvo za kulturo, da se Maistrova knjižnica 
razglasi za kulturni spomenik državnega pomena.  

 

Slika 3: Fond Maistrove knjižnice 

2.2 Zbirka raritet in stare periodike 

V okviru Rokopisne zbirke je tudi Zbirka raritet, ki je v začetku bila njen 
sestavni del. Nastajati je začela v prvih letih delovanja knjižnice. Pomembnejše 
redkosti in dragocenosti Univerzitetne knjižnice Maribor sta dve inkunabuli – Biblia, 
natisnjena v Benetkah leta 1483, in Biblia, natisnjena v Baslu 1495. Med nekoliko 
mlajšimi tiski, od 16. stoletja dalje, so mnoge dragocene izdaje: delo Jožefa Flavija 
Antiquitatum Iudaicarum libri XX, natisnjeno v Baslu 1554, Horacova zbrana dela, 
natisnjena v Benetkah leta 1514, Ciceronova zbrana dela, nastala v Baslu 1581, 
Vischerjeva Topographia Ducatus Styriae, Gradec 1681, Valvasorjevi knjigi 
Topographia Ducatus Carinthiae, Nǜrnberg 1689, in Die Ehre des Herzogthums Crain, 
Nurnberg 1689, Dufresnov glosarij, Pariz 1733, in 3. izdaja Diderotove in 
d`Alembertove Encyclopedie, iz let 1770–1779 (Hartman, 1978). 

Med slovenskimi dragocenostmi so trije izvodi Dalmatinove Biblije iz leta 1584, 
istega leta nastala Bohoričeva slovnica Arcticae Horulae, Širjatove Mrtvecsne 
peszmi (1796), prvi natis verzov v Mariboru Volkmerjeve Hvale kmetizhkege stanu 
in tobazhie trave (1807), Vodnikove Pesme za pokushino (1806), necenzuriran izvod 

                                                 
4  Stanje 20. 1. 2016 (lokalna baza COBIB-UKM). 
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Kreftovega romana Človek mrtvaških lobanj, izvod Tančevih Glasov iz teme 
(Hartman, 1978). 

Fond stare periodike Univerzitetne knjižnice Maribor obsega dokaj popolno 
zbirko prvih slovenskih in tudi nemških časnikov in časopisov iz Maribora in 
Štajerske. Posebne omembe so vredne izdaje Krajnske čbelice, kompleta časnikov 
Marburger Zeitung, ki je izhajal v Mariboru v letih od 1862 do 1945, in Slovenski 
gospodar 1867–1941 ter Slobodni Slovenec 1870–1871. 

Zgodovinski pregled 

S prvimi zapuščinami so v knjižnico prišle tudi dragocene knjige, ki jim je bilo 
potrebno dati poseben status. Med prvimi je fond obogatila Valvasorjeva Die Ehre 
des Herzogthums Crain iz leta 1689. Že zelo hitro po svojem nastanku je knjižnici 
uspelo pridobiti tudi posebna sredstva za nakup posameznih raritet. Med raritete so 
bile sprva uvrščene le monografije. Raritete so bile inventarizirane in katalogizirane 
kot ostalo gradivo v knjižnici. Postavitvena oznaka R, s katero se poudari poseben 
status tega gradiva, pa se je začela dodajati šele v petdesetih letih 20. stoletja. 

Večino najstarejših periodičnih publikacij je knjižnica pridobila z darovi in 
volili v prvih letih svojega nastanka. Od leta 1918 je periodika prihajala v knjižnico 
kot dolžnostni oziroma obvezni izvod. Ko je leta 1925 knjižnica z državnim zakonom 
o tisku izgubila pravico do obveznih izvodov, so ji uprave slovenskih časnikov in 
časopisov še naprej pošiljale svoje publikacije, saj si je do tedaj že pridobila ugled 
v slovenskem kulturnem prostoru. Uredništva so se tega načela držala tudi kasneje, 
ko zakonski predpisi knjižnici te pravice niso pripisovali (Stavbar, 2003). 

Periodične publikacije je leta 1941 ob nacistični okupaciji doletela enaka 
usoda kot ostalo gradivo takratne Študijske knjižnice. Časopisje je bilo odpeljano v 
Gradec in za cel vagon ga je bilo repatriiranega šele 4. septembra 1946 (Hartman, 
1978). 

Stanje/pregled 

Do leta 2010 je bilo med raritete uvrščenih približno 1500 enot (Stavbar, 
Kurnik, 2000), do konca leta 2015 pa že 3389 enot oz. inv. št. 5, in sicer monografij, 
2432 enot oz. inv. številk periodike6 ter 26 naslovov oz. 543 letnikov7 stare 
jugoslovanske in avstro-ogrske periodike. Vendar se z izločanjem in preusmeritvami 
tega gradiva iz rednega skladišča zbirka nenehno dopolnjuje. Eden od osnovnih 
kriterijev, po katerem je gradivo uvrščeno med raritete, je starost gradiva. Mejna 
letnica je 1918, a je med njimi tudi mlajše gradivo, ki je bilo natisnjeno v manjših 
nakladah, v posebnih formatih, v luksuznih izdajah, ki nima arhivskega izvoda ipd. 
Zelo pomemben kriterij pri uvrstitvi gradiva med raritete pa je domoznanski vidik – 
mariborenzija. Ob omenjenih kriterijih med raritete v prvi vrsti uvrščamo gradivo, 
ki je po vsebini ali kraju nastanka vezano na Maribor ali severovzhodno Slovenijo. 

Kriteriji za uvrščanje gradiva med raritetno gradivo:  

 Slovenika vključno do leta 1900 

 Slovenika, ki je po vsebini ali kraju izdaje vezana na Maribor in kraje na 
Štajerskem ali se nanaša na Štajersko, vključno z letom 1918 

                                                 
5  Stanje 11. 1. 2016 (lokalna baza COBIB-UKM). 
6  Stanje 11. 1. 2016 (lokalna baza COBIB-UKM). 
7  Stanje 11. 1. 2016 (lokalna baza COBIB- UKM). 
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 Tuje gradivo (zlasti v nemškem jeziku), kjer je vsebina domoznanska – 
Maribor in kraji na Štajerskem ali v zvezi s Štajersko vključno do leta 1918 

 (Marburg (Maribor), Radkersburg (Radgona), Pettau (Ptuj), Friedau 
(Ormož), Rann (Brežice), Cilli (Celje), Steiermark (Štajerska) 

Selektivno pa tudi:  

 Periodika iz obdobja Avstro-Ogrske in Jugoslavije do l. 1945 

 Tiski iz časa druge svetovne vojne 

Večji del gradiva je vnesenega v bazo COBIB in tako najdljiv v računalniškem 
katalogu, ostali del pa je le v klasičnih listkovnih katalogih. 

V omenjenem obdobju so raritete dobile ustrezen prostor, tako da so ločene 
od drugega gradiva, spravljene v ustrezne zaščitne kartonske mape, po signaturah 
zložene na kovinske police in opremljene z lokacijo R. Posamezni posebno dragoceni 
primerki so hranjeni v ognjevarnih omarah. Raritete so uporabnikom na voljo le v 
čitalnici Enote za domoznanstvo. Fotokopiranje gradiva ni dovoljeno, sprejemljive 
oblike reprodukcije so le fotografiranje in mikrofilmanje ter v zadnjem obdobju 
predvsem digitalizacija.  

Leta 1995 je fond stare periodike iz čisto pragmatičnih razlogov začel dobivati 
status zbirke. Določeno staro časopisje se je zaradi pogoste uporabe za raziskovalne 
namene prenehalo čitalniško izposojati. Z akcijo mikrofilmanja se je del fonda 
preneslo na mikrofilme, izvirno časopisje pa se je umaknilo v poseben prostor v 
skladišču. Pri uvrščanju gradiva v omenjeno zbirko se upoštevajo naslednji kriteriji 
oz. lastnosti gradiva: starost, provenienca in vsebina. Prioritetno se je v zbirko 
uvrstilo »mariborske časnike« iz obdobja od 1860 do 1945, ki so bili tiskani v 
Mariboru ali so nanj vsebinsko vezani. Tako so v zbirki danes celotni Slovenski 
gospodar, Slovenski narod, Slovenec, Marburger Zeitung, Jutro, Mariborski večernik 
»Jutra«, Slobodni Slovenec, Südsteirische Post, Südsteirische Presse, Naš dom, 
Domovina ter mnogi drugi, ki niso izhajali zelo dolgo. Poškodovani izvodi so 
spravljeni v zaščitne kartonske škatle, uporabnikom pa je na voljo mikrofilmska 
oblika ter digitalizirana periodika na portalu dLib ali od leta 2016 na Repozitoriju 
UKM. 

Danes stojijo raritete v posebej zavarovanem skladiščnem prostoru, skupaj z 
Rokopisno zbirko. Po načrtovani preselitvi rokopisnega gradiva bo omenjeni prostor, 
kjer sta vlaga in temperatura v priporočljivih mejah za tovrstno gradivo, namenjen 
samo za hranjenje raritet. Spravljene bodo v ognjevarne zaščitne omare. Tudi fond 
stare periodike se bo v prihodnje še dopolnjeval, hkrati pa bo potekala digitalizacija 
in morebiti tudi mikrofilmanje tega občutljivega gradiva. 
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3 PRIKAZ OBNOVE RARITETNE KNJIGE  

Delo knjigoveza v Univerzitetni knjižnici Maribor je zelo tesno povezano s 
knjigami iz Zbirke raritet UKM; s to razliko, da knjigovez pogleda tudi v njihovo 
notranjost, dotakne se njihove »duše«. 

Zanimajo ga predvsem načini vezave, materiali, ki so se v obdobju nastanka 
določene knjige uporabljali, stopnje poškodb in druge posebnosti, povezane z 
vezavo. 

Hkrati razmišlja, kako bi jih obnovil in jim vdahnil novo življenje na način, da 
čim manj posega v njihov videz. 

Pogosto si niti ne predstavljamo, kakšna je pot od tiskane besede na listu 
papirja do vezane knjige v mehkih ali trdih platnicah. 

 
3.1 Postopki obnove raritete KOPITAR, Jernej, 1780—1844: Grammatik der 

Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach, 1808 [i. e. 
1809] 

Na konkretnem primeru obnove dragocenega knjižnega izvoda so prikazani 
postopki dela že skoraj pozabljenega poklica, ki je v preteklosti veljal za izjemno 
cenjenega, saj so knjigovezi v celoti ročno ustvarjali prave umetnine. 

 Univerzitetna knjižnica Maribor že vsa leta posveča skrb knjigoveškemu delu, 
saj je ta organiziran v posebnem oddelku Enote za pridobivanje in obdelavo 
knjižničnega gradiva, v knjigoveznici, kjer je zaposlen ustrezen strokovni kader, ki 
poleg tekočega knjigoveškega dela posveča skrb kulturni dediščini, tiskani na 
papirju. Poseben poudarek se daje ustrezni hrambi pisne kulturne dediščine: 
izdelujejo se različne zaščitne škatle, mape, ovojnice in arhivske pasice iz trajno 
obstojne lepenke in arhivskega papirja, narejene na alkalni osnovi (ISO 9706 in ISO 
11108). 

 
3.1.1 Identifikacija in evidentiranje enote 

Za primer obnove dragocenega gradiva je bila izbrana rariteta majhnega 
formata s poškodovanim hrbtom: KOPITAR, Jernej, 1780-1844: Grammatik der 
Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach, 1808 [i. e. 1809] 
pod signaturo UKM, R 3495b (Štefanec, 2015). 

 

 

Slika 4: Kopitar J., Grammatik der slavischen Sprache pred obnovo 
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Pred postopkom obnove poškodovanega gradiva je zelo pomembno seznaniti 
se z njegovo strukturo, tako se nato najlažje določijo prioritete pri njegovi obnovi, 
zaščiti, ponovni uporabi in morebitni digitalizaciji (Vodopivec, 2014). 

Izvod ima poškodovan hrbet. Najverjetneje iz razloga, ker pri izdelavi trdih 
platnic ni pogosto uporabljena papirnata prevleka tudi na hrbtu. Večinoma se za to 
uporablja platno in pri starejših vezavah usnje. Predvideva se, da je knjigovez moral 
varčevati z materialom.  

Po dogovoru z vodjo Enote za domoznanstvo in posebne zbirke dr. Vlasto 
Stavbar je bila sprejeta odločitev, da se hrbet in vogali prevlečejo z usnjem, staro 
papirnato prevleko pa se uporabi za platnice. Tako postane vezava trdnejša in 
kakovostnejša, prevleka v hrbtu ter na vogalih platnic pa bo preprečila ponovno 
poškodbo hrbta in obrabo vogalov platnic. Spremembe pri vezavah so pri obnovah 
knjig dovoljene, če so poškodbe nastale predvsem zaradi slabše vezave (Gspan, 
1958). 

Čeprav je knjiga tiskana v začetku 19. stoletja, je papir zelo kvaliteten, 
najverjetneje je narejen ročno. Barva papirja skorajda ni spremenjena, knjiga se 
lahko lista, papir pa ni krhek. 

Materiali, uporabljeni pri obnovi, so v velikem delu reciklirani iz stare vezave 
ali pa so uporabljeni trajnoobstojni naravni materiali: arhivski papir ter lepenka, ki 
sta narejena iz trajnoobstojnih materialov na alkalni osnovi (ISO 9706 in ISO 9706), 
strojeno goveje usnje (Crescat d.o.o., Zagreb) za prevleko hrbta in vogalov platnic. 
Kemične in fizikalne lastnosti takšnih materialov botrujejo njihovi trajnosti ter 
uporabnosti več kot 100 let (Vodopivec, 2014). 

Pred samim postopkom obnove je zelo pomemben popis trenutnega stanja 
gradiva in dokumentiranje s fotografijami.  

 

Osnovni podatki o eksponatu: 

*datum popisa – 12.7.2014 

*naslov knjige – KOPITAR, Jernej, 1780-1844: Grammatik der Slavischen 
Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Laibach, 1808 [i. e. 1809] pod 
signaturo UKM, R 3495b 

*paleografski datum knjige – 1808 

*datum vezave – 1809 Ljubljana 

*knjiga je v lasti UKM – Zbirka raritet  

(Mesaroš, 1970) 

 

Podatki o eksponatu pred postopkom obnove: 

*knjižni blok ima 460 strani 

*tiskana je v gotici v nemškem jeziku 

*zaradi pogoste uporabe in listanja so listi papirja mastni in precej umazani 

*vidni so madeži vlage in kleja 

*stara platnica je zelo poškodovana, počena v hrbtu 
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*sprednja stran platnice ima poškodovano prevleko, posamezni deli prevleke 
manjkajo 

 (Mesaroš, 1970) 

 
Popisni obrazec: 

1. Način vezave – trda vezava, platnice narejene iz lepenke. 

2. Zvrst prevleke – marmorirani papir; celotna prevleka iz papirja. 

3. Zvrst spojnega lista – spojni list s platnenim pregibom in zarezama, kjer so 
vezice; notranji in zunanji spojni list z rokopisom. 

4. Hrbet knjige – okrogli, narejen iz KB kartona. Opazno je, da se na hrbtu 
trdih platnic nahaja papir, kar ni pogosto pri starejših vezavah. 

5. Način šivanja – knjižni blok šivan na dve vezici (vrvica), knjižne pole 
povezane izmenično, zareze v hrbtu. 

6. Knjižni blok je trikrat zarezan v hrbtu, šivan pa samo na dve vezici. 
Obstaja možnost, da sta pri vezavi te knjige sodelovala dva knjigoveška 
mojstra. 

7. Knjižni blok sestavljen iz 32 knjižnih pol. Knjižne pole v dobrem stanju. 

8. Obseg knjižnih pol – 4, 8 ali 16 listov. 

9. Format knjige: širina, višina, debelina / 10,6 x 17,4 x 5,8 cm. 

10. Debelina platnice: 0,2 cm. 

11. Obreza – rdeča. 

12. Kapital trak – brez kapitala (Vodopivec, 2000). 

 

 

Slika 5: Knjižni blok s poškodovanim hrbtom  
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Slika 6: Videz prednje platnice s poškodovano prevleko 

 

Slika 7: Knjižni blok, zašit na vezice 

 

Slika 8: Ročno šivane knjižne pole 
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Slika 9: Sprednji spojni list 

 

Slika 10: Naslovnica 

 

Slika 11: Zadnji spojni list 

 
  



T. Štefanec, V. Stavbar: Raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor 

452 
 

3.1.2 Knjigoveški postopki 

Knjigo najprej z mehko krpo in ščetko mehansko očistimo umazanije ter jo 
razstavimo na knjižne pole. 

Zelo skrbno je potrebno knjižni blok ločiti od platnice, spojna lista pa od 
knjižnega bloka. 

Knjižne pole se razstavljajo tako, da se sukanec prereže z nožem, nakar se ga 
odstrani iz sredine knjižne pole (Zoković, 2011). Natančnost je izjemno pomembna 
posebej v sredini knjižnih pol, da ne pride do poškodb na mestih, kjer se pri šivanju 
vbada s šivanko. 

Knjižna pola se sunkovito odtrga od knjižnega bloka, nato pa se s prsti odstrani 
ostanek starega lepila, ki se je nabral okoli šivov. V ta namen se običajno uporabi 
skalpel ali knjigoveški nož. 

Na ta način se, ena za drugo, razstavijo vse knjižne pole, vse dokler se ne 
pride do knjižne pole, spojene s spojnim listom. Na tem mestu je nato potrebno 
veliko potrpljenja, da ne bi prišlo do poškodbe rokopisa, ki je na sprednjem in 
zadnjem spojnem listu. 

Spojna lista sta bila konstruirana tako, da je njun notranji del bil v hrbtu za 
približno 2 cm nalepljen na knjižni blok, medtem ko je bil na platnice nalepljen 
zunanji del spojnega lista z rokopisom (»špegl«) (Mitov, 2007). 

Celoten knjižni blok je bil v hrbtu premazan s klejem. Lepilo je živalskega 
izvora, zelo je trdovratno in zahteva polno mero potrpljenja pri odstranitvi, da se 
ne bi še dodatno poškodovale knjižne pole. 

Ko so vse knjižne pole razstavljene, se jih očisti lepila ter knjižni blok pripravi 
za ponovno šivanje. 

Manjkajoči in poškodovani deli na posameznih listih so pokrpani z japonskim 
papirjem Hayaku (Crescat d. o. o. Zagreb, 60 61411) in arhivskim papirjem trajne 
obstojnosti (ISO 11108, Inštitut za celulozo in papir, Ljubljana). 

Za lepljenje se uporabi škrobno lepilo (Crescat d.o.o. Zagreb, 6052000) z 
dodatkom nekaj odstotkov sintetičnega lepila Mekol 1413G (Europapier Alpe d.o.o. 
Ljubljana), v razmerju 1 : 10, z namenom, da se prepreči razvoj plesni (Potisk, 
1989). 

Papirni trakovi za krpanje se ne režejo, temveč odtrgajo, da se papirna vlakna 
čim bolj primejo ena na drugo. 

Potrebno je poravnati vse knjižne pole v hrbtu, da bi bili novi šivi bolj trdni, 
hkrati pa celoten na novo zašiti knjižni blok lepše poravnan v hrbtu. Za ravnanje se 
uporablja zgibalna kost ali »falcbajn«. 

Pred samim začetkom šivanja je potrebno preveriti še paginacijo in izdelati 
spojna lista glede na staro vezavo (Lozo, 2004). 

Pri stari vezavi sta bila spojna lista narejena s platnenim pregibom in 
zarezama na mestu vrvic. Pritrjena sta bila za prvo oziroma za zadnjo knjižno polo. 
Zaradi tega dejstva se je pri prevezavi uporabil isti način izdelave spojnih listov in 
material iz originalne vezave. 

Eksponat je bil obnovljen v polovični usnjeni trdi vezavi - uporabljeno je bilo 
strojeno goveje usnje, pobarvano s hrastovo skorjo (Crescat d. o. o., Zagreb) ter 
stanjšano s knjigoveškim nožem (Taussig, 1948).  
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Za prevleko je uporabljena stara papirnata prevleka. Manjkajoči deli so 
pokrpani z ostanki papirja, ki so ostali od prevleke hrbta. 

Spojna lista in prevleko ločimo od platnic tako, da jih za nekaj časa potopimo 
v banjico z vodo in nato posušimo. 

 

 

Slika 12: Namakanje starih platnic v banjici s toplo vodo 

 
Ko sta spojna lista pripravljena, pričnemo s šivanjem knjižnih pol na 

knjigoveški napenjači. 

Šivamo izmenično na način, da istočasno šivamo dve knjižni poli, pri čemer je 
število vezic določeno po originalni vezavi. 

Vezice so narejene iz lanene vrvice (Crescat d. o. o., Zagreb, TT46004), 
(odrezani sta dve vrvici dolgi 35 cm). 

Prva in zadnja knjižna pola se šivata z dvojnim lanenim sukancem (Crescat 
d. o. o., Zagreb, TT 43013); pri tem se svetuje sukanec, dolg za štiri dolžine 
knjižnega bloka (Potisk, 1989). 

 

 

Slika 13: Šivanje na knjigoveški napenjači na dve vezici z uporabo obeh rok 

 
Pred samim začetkom šivanja sukanec potegnemo skozi čebelji vosek od 

začetka do konca (Crescat d. o. o., Zagreb,TT44001), in to nekajkrat, da preprečimo 
njegovo pokanje ter zvijanje v procesu šivanja. 
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Vezici se pritrdita na knjigoveško napenjačo z žebljički. 

Knjižni blok se šiva od zadnje pole v knjižnem bloku do prve knjižne pole. 

Odprta zadnja knjižna pola se postavi na napenjačo, na notranjo stran 
položimo levo roko. Z desno roko pričnemo šivati v nogah knjižne pole, z dvojnim 
sukancem; v sredino knjižne pole prebodemo s šivanko, nato jo izvlečemo z levo 
roko v sredino knjižne pole. 

Potem z levo roko prebodemo v zarezo okoli prve vezice in z desno roko 
izvlečemo skozi hrbet, obšijemo okoli vezice in prebodemo v sredino knjižne pole. 
Sukanec nato peljemo do zareze druge vezice in z levo roko prebodemo skozi sredino 
knjižne pole. 

Naprej šivamo z obema rokama, znotraj in izven knjižnih pol, vse do glave 
knjižne pole. Šivanje se konča na vrhu glave knjižne pole. 

Vse knjižne pole se šivajo na enak način, sukanec se sproti zateguje, na ta 
način se povezujejo knjižne pole ena za drugo. 

Šivi morajo bit trdni in stabilni, da bi bil končni izdelek kvaliteten in uporaben. 

Ko so vse knjižne pole zašite, vzamemo knjižni blok iz napenjače in s kladivom 
potolčemo šiv, ki se je nabral na prvi in zadnji knjižni poli. 

Sledi prirez vezic, ki se morajo razčesati z glavnikom v obliko pahljače in se 
zalepiti na prvi in zadnji spojni list. 

 

 

Slika 14: Prirez vezic v obliki pahljače 

 
Tako pripravljeni knjižni blok nato poravnamo v hrbtu, obtežimo, v hrbtu 

premažemo z lepilom in pustimo, da se posuši. 

Posušeni knjižni blok potem ročno okroglimo s kladivom - ta postopek se 
imenuje ročno okrogljenje knjižnega bloka; okroglino ponovno premažemo z lepilom 
ter stisnemo med dve deski, da se ta posuši in ohrani. 

Na posušeni knjižni blok lepimo kapital trak. 

Originalna vezava ni imela kapitala. Vseeno smo se odločili novi vezavi izdelati 
kapital trak, ker bo ta zaščitil knjižni blok pred umazanijo in poškodbami, obenem 
pa bo imel tudi dekorativno vlogo (Vodopivec, 2006). 
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Obreza na knjižnem bloku je rdeča, zato je tudi kapital narejen iz rdečega 
sukanca. 

Kapital je izdelan z dvema dvojnima sukancema rdeče barve (Crescat d. o. o., 
Zagreb, TT43029) in z dvema šivankama. Za vsako šivanko je uporabljen dvojni 
sukanec, da bi bil volumen kapitala večji. Pri izdelavi kapitala je knjižni blok 
stisnjen v ročni preši in v njej stoji pokončno. 

Dolžina sukanca za izdelavo kapitala je enaka trikratni dolžini širine knjižnega 
bloka (Potisk, 1989). 

 

 

Slika 15: Ročno okrogljenje knjižnega bloka 

 

Slika 16: Knjižni blok z rdečo obrezo, rdečim kapitalom in kaširanim hrbtom knjižnega bloka 

Ko je izdelan kapital, začnemo s kaširanjem hrbta knjižnega bloka z natron 
papirjem (Europapier Alpe d. o. o., Ljubljana). 

Hrbet se kašira tako, da prirežemo natron papir na dolžino knjižnega bloka, 
pri čemer je njegova širina enaka širini hrbta knjižnega bloka + 3 cm na vsako stran. 

Kaširanje je postopek lepljenja in ojačitve hrbta z natron papirjem oziroma 
bolj trden postopek povezovanja zašitih knjižnih pol v eno celoto (Štefanec, 2015). 

Sledi postopek prireza hrbta za bodoče platnice. Izmeri se širina hrbta 
knjižnega bloka in prireže hrbet iz KB kartona. 



T. Štefanec, V. Stavbar: Raritetno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor 

456 
 

Na kaširani hrbet se potem zalepi cevka, prav tako narejena iz natron papirja. 
Cevka omogoča večjo gibljivost knjižnega bloka, dodatno pa utrdi vezavo med 
platnicami in knjižnim blokom (Štefanec, 2015). 

Prirez cevke je enak širini hrbta knjižnega bloka, po dolžini pa višini knjižnega 
bloka. 

Izdelana je tako, da se prirez hrbta iz KB kartona (Europapier Alpe d. o. o., 
Ljubljana) vstavi na natron papir in dvakrat prepogne, da se dobijo trije deli. 

Za izdelavo novih platnic je bila uporabljena arhivska lepenka (ISO 9706, 
Kartonaža Vlašič, Prudnice) debeline 2 mm. Prirezani sta dve platnici sledeče 
velikosti: širina knjižnega bloka za širino platnic in višina knjižnega bloka + 6 mm za 
višino platnic. 

Sledilo je sestavljanje platnic: na prirez natron papirja širine 10 cm se nalepi 
hrbet iz KB kartona, podrgne se z zgibalnikom, obrne, nakar se z vsake strani na 
razdalji približno 4 mm od hrbta nalepita platnici. 

Sestavljeno platnico je potrebno v hrbtu zaobliti, da se lepše prilega že 
oblikovanemu knjižnemu bloku. 

Vogali platnic se odsekajo s sekačem in pobrusijo, da dobijo okrogline. 

Hrbet in vogali platnic se nato preoblečejo s strojenim govejim usnjem 
(Crescat d. o. o., Zagreb). Usnje je pred tem potrebno stanjšati knjigoveškim nožem 
zaradi lažjega oblikovanja.  

Platnica je za tem prevlečena še s staro papirnato prevleko. 

Za zgoraj opisanimi postopki je sledil še postopek uplatničevanja knjižnega 
bloka, pri čemer se zaobljeni knjižni blok z nalepljeno cevko zalepi v platnice. 

Dan kasneje je potrebno v notranjosti platnic, spredaj in zadaj, nalepiti še 
»špegl« (spojna lista z rokopisom). 

 

 

Slika 17: Trda platnica z usnjeno prevleko na vogalih in v hrbtu 
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Slika 18: »Špegl« na sprednjem spojnem listu 

 

Slika 19: »Špegl« na zadnjem spojnem listu 

 

Slika 20: Knjiga po obnovi 

3.1.3  Izdelava arhivske škatle po meri eksponata 

Ko je proces obnove knjige zaključen, začnemo s postopkom izdelave zaščitne 
embalaže za njeno trajno hrambo. 

Embalaža je izdelana iz trajnoobstojne arhivske lepenke (ISO 9706 
KARTONAŽA VLAŠIČ, Prudnice). 
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Sestavljena je iz treh elementov: 

1. Prireza platnic zaščitne škatle 

2. Prireza lepenke za spodnjo in zgornjo zibelko 

3. Prireza lepenke za podstavek, na katerem leži eksponat 

Celoten postopek izdelave zahteva izredno natančnost pri meritvah in prirezih 
elementov kakor tudi natančnost pri lepljenju posameznih delov. 

Od zgoraj naštetega je odvisna kvaliteta izdelane embalaže, njen estetski 
videz ter njena funkcionalnost. 

V primeru nepravilnega zapiranja embalaže lahko na primer prah prihaja v 
notranjost škatle in na ta način uničuje eksponat. 

Natančno izdelana zaščitna škatla ima funkcijo trajne hrambe v njej 
spravljenega eksponata. 

Obnovljena knjiga se shrani v zaščitno škatlo, narejeno po meri, izključno 
zanjo. 

 

Slika 21: Spodnja zibelka s podstavkom za eksponat 

 

Slika 22: Preobleka vogalov spodnje zibelke 
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Slika 23: Preobleka spodnje zibelke z arhivskim platnom (Crescat d. o. o., Zagreb, Molton 
platno-1036531) 

 

Slika 24: Platnice zaščitne škatle z zgornjo in spodnjo zibelko 

 

Slika 25: Odprta zaščitna škatla z eksponatom (zadnja meritev pred preobleko notranjosti 
škatle) 
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Slika 26: Dokončana zaščitna škatla s podstavkom, na katerem je eksponat 

 

 

Slika 27: Zaprta zaščitna škatla z eksponatom v notranjosti 

 
Iz fotografij je razvidno, da se zaščitna škatla zapira brez težav, kar pomeni, 

da so mere eksponata natančno določene, embalaža pa je izdelana skrbno in 
kvalitetno. 

Namen izvedbe celotnega postopka obnove poškodovanega raritetnega 
gradiva in izdelave zaščitne embalaže je tako dosežen. 

 
4 SKLEP 

Obnovljena knjiga je ponovno dostopna za uporabo v znanstvene namene v 
čitalnici Univerzitetne knjižnice Maribor, njena življenjska doba pa je podaljšana, 
ohranjena tudi za bodoče rodove, z uporabo trajnoobstojnih materialov v skladu s 
strokovnimi priporočili (ISO 9706 in ISO 11108). 

Skrb za staro in dragoceno gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor – kot drugi 
slovenski arhivski knjižnici in naslednici knjižnice Zgodovinskega društva za Spodnjo 
Štajersko iz leta 1903 – bo tudi v obdobju nadaljnjih stoletij pomembna in odgovorna 
naloga knjižnice in knjižničarjev. Z digitalizacijo raritetnega gradiva postaja slednje 
dostopnejše za raziskovalne namene, hkrati pa je poskrbljeno za ohranjanje pisne 
kulturne dediščine. Ob digitalizaciji je namreč potrebno poskrbeti tudi za obnovo 
in ustrezno hrambo originalnega gradiva.  
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SUMMARY 

Tanja ŠTEFANEC,* Vlasta STAVBAR** 

RARITIES IN THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY 
Presentation of the Rarities Collection and Rarity Restoration Process  

The University of Maribor Library (UML) has a long tradition, for it was 
established back in 1903 as library of the Maribor Historical Society. Along with its 
development its library collection also developed. The special collections, which 
keep valuable library materials, were established in the same time as the library.  

Rarities are nowadays part of the University of Maribor Library Local History 
and Special Collections Department that, according to professional standards, 
processes, keeps, and handles these valuable materials with special care. Special 
collections are completed with rarities according to specific criteria that classify 
materials as rarities. They can be taken from the regular library collection in the 
process of inventory and planned selection or rarely also with purchase. An 
important reason is also the digitisation of rarities.  

These materials are also simultaneously recorded in the union catalogue, 
processed and, if necessary, minor restoration processes are performed. The UML 
has its own bookbindery and the staff takes care of the written cultural heritage. 
On the example shown in this paper one can follow all the procedures for 
reconstruction of damaged library materials and consequently the protection of 
rarity materials. Rarities are in the ULM mostly kept in suitable boxes, folders and 
files made of long-lasting paper and cardboard. Materials, which are nowadays 
classified as rarities, go through all procedures of the antiquarian materials, basic 
restoration procedures, and appropriate placement in depos with bio-climate 
suitable for rarity materials. Rarities can only be used in the Local History 
Department reading room. Exhibitions and professional as well as scientific 
publishing supports the promotion of these valuable materials and broadens the 
knowledge on written cultural heritage. Rarities are also library’s priority in 
digitising.  

The article brings insight into managing the written cultural heritage, the role 
of the University of Maribor Library as a keeper of the written cultural heritage of 
the city of Maribor, of the region and the state, and the connection between 
different librarianship procedures.  
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