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ZAŠČITA IN KONSERVIRANJE – RESTAVRIRANJE ROKOPISNE 
ZAPUŠČINE FRANA LEVSTIKA 

Izvleček: 
Zapuščina slovenskega pisatelja Frana Levstika, ki jo hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), 
obsega 40 map raznovrstnega gradiva na papirju. Obstoječe mape in ovoji gradivu niso nudili ustrezne 
zaščite. Nasprotno – tekom let je bilo izpostavljeno mehanskim poškodbam, prahu in umazaniji, 
materiali slabe kakovosti in železo-taninsko črnilo pa so pospešili kemijsko razgradnjo papirja. V 
Centru za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK so dokumente pregledali, dokumentirali in izdelali 
konservatorsko–restavratorski načrt. Sledilo je konserviranje–restavriranje gradiva in izdelava zaščitne 
opreme po meri dokumentov.  
V prispevku so opisani vzroki za nastanek poškodb na tovrstnem knjižničnem gradivu in postopki za 
njihovo stabilizacijo. Predstavljeni so materiali in oprema, ki so bili izdelani za zaščito med 
rokovanjem in hrambo, priporočeni pogoji hranjenja ter smernice za varno rokovanje s tem 
najdragocenejšim gradivom. 
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rokopisna zapuščina, papir, zaščita, konserviranje–restavriranje, Fran Levstik 

Abstract:  
Protection and Conservation – Restoration of Fran Levstik’s Manuscript Legacy 

The literary legacy of Fran Levstik, held at the National and University Library (NUL), comprises 40 
folders of various documents on paper. Documents were stored and handled in unsuitable enclosures; 
therefore, mechanical damage, dust and dirt have accumulated on the paper over the years. Moreover, 
low quality materials and iron gall ink have accelerated chemical degradation of the carrier. 
Documents were visually assessed and documented at the Conservation and Preservation Centre at NUL. 
The conservation and restoration plan was prepared, and then followed by conservation of the 
documents and manufacture of custom-made enclosures. 
The causes for paper degradation and possible stabilization treatments are discussed in the article, as 
well as suitable materials for protective enclosures and conditions for storage and handling of 
manuscripts.  
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1 UVOD 

Zapuščine slovenskih literarnih ustvarjalcev, ki jih hranimo v Rokopisni zbirki 
Narodne in univerzitetne knjižnice, predstavljajo pomembno, raziskovalcem zanimivo 
in za slovensko kulturo neprecenljivo gradivo. Med njimi je tudi obsežna zapuščina 
pisatelja, pesnika, dramatika, kritika, časnikarja in jezikoslovca Frana Levstika 
(1831–1887), avtorja slovenskega literarnega načrta in v zadnjih petnajstih letih 
življenja tudi skriptorja v ljubljanski Licejski knjižnici, predhodnici današnje NUK.  

Zapuščina velja za eno obsežnejših, saj vsebuje 40 map gradiva na papirju, med 
njimi njegovih osebnih dokumentov, pesmi, proznih del, kritik, korespondence in 
drugih zapisov. Zaradi svoje izjemne literarnozgodovinske vrednosti in podatkov o 
pomembnem obdobju slovenske kulturne zgodovine je bila v preteklosti predmet 
številnih raziskav in posledično pogosto uporabljana. 

Leta neprimernega hranjenja, pogosta uporaba in predvsem materiali slabe 
kakovosti so pripomogli k temu, da z dokumenti ni bilo več mogoče varno rokovati. 
Uporaba tako poškodovanega gradiva vodi do povzročitve vse večjega števila 
poškodb. 

V letu 2011 smo zapuščino prejeli v Center za ohranjanje knjižničnega gradiva z 
namenom, da gradivo konserviramo–restavriramo ter ustrezno zaščitimo, s tem pa 
omogočimo njegovo nadaljnjo uporabo ter ohranitev za bodoče rodove. Dela na 
zapuščini so opravljali zaposleni v konservatorsko-restavratorski delavnici NUK 
(Andreja Kozjek, Milan Zavašnik, Meta Kojc, Jasna Malešič).  

 

2 PREGLED IN OPIS STANJA GRADIVA PRED KONSERVATORSKO–
RESTAVRATORSKIMI POSTOPKI 

Levstikovo zapuščino uvrščamo med nevezano knjižnično gradivo. To pomeni, 
da večina dokumentov med sabo ni povezana, ampak vsak list oz. skupina listov/pol 
predstavlja zaključeno celoto.  

Zapuščina, ki smo jo prejeli v konserviranje-restavriranje, je obsegala 40 map s 
177 ovoji, v katerih je bil hranjen 3801 kos gradiva na papirju. Posamezne kose 
gradiva predstavljajo pole (1568) in listi (2233) papirja (skupaj 5369 listov).  

Na gradivu so bile prisotne mehanske, kemijske in biološke poškodbe. Te so 
posledica nekakovostnih materialov, uporabljenih pri izdelavi papirja, delovanja 
železo-taninskega črnila, neustreznega rokovanja in hranjenja v preteklosti, uporabe 
neprimerne zaščitne opreme in delovanja škodljivcev (srebrna ribica, miši). Nekateri 
dokumenti so bili poškodovani tudi zaradi uporabe različnih lepilnih trakov. Večina 
dokumentov je porumenelih, prisotne so lisičje pege in različni madeži. 
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Slika 1: Del zapuščine ob prihodu v Center za ohranjanje knjižničnega gradiva. Mape in ovoji, v 
katerih je shranjeno gradivo, so izdelani iz neprimernih materialov in dokumentom ne nudijo 

ustrezne mehanske in kemijske zaščite 

2.1 Papirni nosilec 

Pisna osnova dokumentov so večinoma strojno izdelani papirji, v majhni meri so 
zastopani tudi ročni papirji. To je razumljivo, saj je zapuščina nastajala v času, ko so 
ročno izdelavo papirja postopoma nadomeščali s strojno. Prvi stroji za izdelavo 
papirja so se pojavili že ob koncu 18. stoletja, v naslednjem stoletju pa so prevzeli 
prevladujočo vlogo v papirni industriji. Skupaj z uvedbo strojne izdelave so se 
spremenile tudi surovine za izdelavo papirja, in sicer so kvalitetna konopljena, 
lanena in bombažna vlakna nadomestili s slabšimi lesnimi vlakninami. Poleg tega so 
začeli papir klejiti s kolofonijo in aluminijevim sulfatom. Uporaba vlaknin slabše 
kvalitete in kisla pH-vrednost papirja zaradi spremembe postopka klejenja je 
posledično vplivala na slabšo kakovost in obstojnost papirja tistega časa.  

Papir iz zapuščine je skoraj brez izjeme porumenel, na večini dokumentov so 
bile prisotne raztrganine, zmečkanine ter različni madeži in lisičje pege. Mehanska 
jakost papirja je sicer pri večini dokumentov relativno dobra, kar pomeni, da papir, z 
izjemo robov, večinoma ni krhek. 

 
Slika 2: Porumenelost papirnih nosilcev je še posebej vidna na robovih dokumentov 
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2.2  Zapis 

Kot zapis se na dokumentih največkrat pojavi železo-taninsko črnilo, zastopani 
pa so tudi svinčnik, tintni svinčnik, tisk in različne barvice.  

 

Slika 3: Detajl s prepisa pripovedi Martin Krpan, zapis je narejen z železo-taninskim črnilom, na 
dokumentu pa so dobro vidne tudi lisičje pege 

 

2.3 Dodatki 

Nekateri dokumenti vsebujejo različne žige, slepe odtise in pečatne voske. 
Opremljeni so z oznakami in lastniškim žigom Narodne in univerzitetne knjižnice. 

 
Slika 4: Različni žigi, pečatni vosek in oznake Narodne in univerzitetne knjižnice  

(Drž. biblioteke v Ljubljani) 

2.4  Poškodbe na gradivu iz zapuščine 

Papir je organski material in zato neizogibno podvržen procesom staranja. S 
časom papir propada, saj v njem potekajo kemijske reakcije razgradnje. Na 
obstojnost papirja vpliva kvaliteta uporabljenih surovin pri izdelavi, njihova 
predelava in način izdelave končnega produkta. Na hitrost razgradnje vplivajo tudi 
klimatski pogoji in material zaščitne opreme, v katerih je gradivo shranjeno.  

Vzroke za poškodbe na papirju v delimo na mehanske, kemijske in biološke.  
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2.4.1 Mehanske poškodbe  

Mehanske poškodbe na dokumentih so nastale predvsem zaradi neprimernega 
hranjenja in rokovanja z gradivom v preteklosti.  

Zaščitna oprema, v kateri je bilo gradivo shranjeno, ni bila primerne velikosti, 
mehanske jakosti in oblike, zato so med hranjenjem nastajale poškodbe, kot so 
raztrganine, zmečkanine, nacefrani robovi in podobno. Prav tako gradivo v mapah ni 
bilo ustrezno zavarovano pred prahom in umazanijo.  

Poleg nepravilnega shranjevanja gradiva je mnogim mehanskim poškodbam 
botrovalo tudi neustrezno ravnanje z dokumenti. Potrebno se je zavedati, da vsako 
nemarno rokovanje prispeva h krajšanju življenjske dobe gradiva.  

 

Slika 5: Neustrezna zaščitna oprema in mehanske poškodbe, ki nastanejo zaradi neprimernega 
hranjenja gradiva 

2.4.2 Biološke poškodbe 

Biološke poškodbe na gradivu so nastale zaradi delovanja živih organizmov – 
predvsem mrčesa in glodavcev, kot so miši in podgane. 

Na nekaterih dokumentih so prisotne poškodbe, ki so jih povzročile srebrne 
ribice. Papir in lepila v njem predstavljajo zanje idealen vir prehrane, poškodbe, ki 
jih povzročajo, pa so nepopravljive, saj najedenih in preluknjanih besedil ni mogoče 
nadomestiti. 

 
Slika 6: Poškodbe, ki so nastale zaradi delovanje srebrne ribice 

 



M. Kojc, J. Malešič: Zaščita in konserviranje – restavriranje rokopisne zapuščine Frana Levstika 

 380 

Na gradivu smo opazili smo tudi iztrebke neznanega mrčesa, ki zaradi svoje 
kemijske sestave (so jedki) na gradivu povzročajo madeže, ki jih ni mogoče 
odstraniti. Poleg estetske okrnjenosti dokumentov se papir na mestih madežev tudi 
hitreje razgrajuje. 

 
Slika 7: Madeži, ki so nastali zaradi iztrebkov neznanega mrčesa 

Majhen delež dokumentov je bil poškodovan tudi zaradi glodavcev. Ti iz papirja 
delajo gnezda, zato nacefrajo ali popolnoma uničijo papirno gradivo. Tudi njihovi 
iztrebki pospešujejo razgradnjo papirja in puščajo na dokumentih trajne madeže.  

 

 

Slika 8: Poškodbe na gradivu zaradi glodavcev.  
Pri najedenem gradivu so dobro vidni odtisi zobkov 

Biološkim poškodbam se lahko izognemo tako, da škodljivcem onemogočimo 
dostop v skladišča (pregled gradiva pred skladiščenjem) in z rednim pregledovanjem 
skladiščnih prostorov. Gradivo hranimo v čistih, prezračevanih prostorih z ustrezno 
temperaturo in relativno zračno vlago. 
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2.4.3 Kemijske poškodbe 

Mehanizmov, ki povzročajo kemijske poškodbe na papirju, je več, do določene 
mere jih je mogoče upočasniti in omiliti z ustrezno zaščitno opremo in hranjenjem 
gradiva v čistih, nadzorovanih pogojih. 

 
Slika 9: Različni madeži in lisičje pege, ki so nastali zaradi hranjenja v nestabilnih pogojih (vlaga) 

Že sama surovina za papir, celulozne vlaknine različnega izvora, vsebujejo 
kislinske skupine, ki pospešujejo razgradnjo papirja. Poleg tega so lahko kisline 
dodane v papirno maso med postopkom izdelave papirja (klejenje v kislem mediju, ki 
se je izvajalo od sredine 19. stoletja pa vse do devetdesetih let 20. stoletja). Tudi 
med staranjem papirja nastajajo kisline, ki katalizirajo razgradnjo, zanemarljivi niso 
niti okoljski vplivi. Iz okolice namreč prihajajo v papir različni plini, prah in 
umazanija, ki vsak zase prispevajo svoj delež pri razgradnji papirnega nosilca. 

Tudi železo-taninsko črnilo je na nekaterih dokumentih iz zapuščine že 
povzročilo poškodbe. Kombinacija papirja slabe kakovosti, v katerem poteka kislinska 
hidroliza, železovih ionov, ki pospešujejo oksidativno razgradnjo papirja, ter kislosti 
železo-taninskega črnila, so razlogi za korozivnost, ta pa se kaže v propadanju 
papirnega nosilca na mestu zapisa. Stopnja poškodovanosti papirja zaradi delovanja 
železo-taninskega črnila je najbolje vidna s hrbtne strani zapisa, poškodbe pa smo 
razvrstili v 4 kategorije – minimalne poškodbe, majhne poškodbe, hujše poškodbe in 
zelo hude poškodbe. Zaradi železo-taninske razjede je poškodovanega približno 22 % 
gradiva iz zapuščine Frana Levstika.  
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Slika 10: Poškodba zaradi delovanja železo taninskega črnila. Na sliki je dobro vidna razpoka na 
madežu črnila, kjer je papirni nosilec dobesedno zoglenel, postal krhek in lomljiv 

Dokumenti v zapuščini so poškodovani tudi zaradi delovanja svetlobe. Ta je na 
gradivu povzročila fotokemijske poškodbe, ki se kažejo predvsem v rumenenju 
papirnega nosilca. Papirni nosilec se zaradi delovanja svetlobe tudi razgrajuje, poleg 
tega pa svetloba kvarno vpliva na zapise, povzroča namreč njihovo bledenje.  

 
Slika 11: Poškodba zaradi delovanja svetlobe. Desni del dokumenta, ki je bil izpostavljen svetlobi, 

je bistveno bolj porumenel od levega dela 
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3 KONSERVATORSKO–RESTAVRATORSKI POSTOPKI NA ZAPUŠČINI FRANA 
LEVSTIKA 

Po natančnem pregledu stanja gradiva smo za vsak dokument določili ustrezne 
konservatorsko–restavratorske posege. Glede na veliko količino gradiva smo se 
odločili, da izvedemo samo najnujnejše postopke. Naš cilj je bil predvsem 
konservirati-restavrirati dokumente do te mere, da pri ustreznem rokovanju in 
hranjenju ne bi nastajale nove poškodbe na gradivu. Postopki so zajemali suho 
čiščenje ter stabilizacijo raztrganin in poškodovanih delov. Stabilizacije železo-
taninske razjede zaradi velike količine dokumentov, ki so prizadeti, predvsem pa 
vodotopnih komponent in drugih dodatkov (pečatni voski idr.) na njih, nismo 
predvideli. Za vse dokumente smo želeli predvsem izdelati ustrezno, po meri 
narejeno zaščitno opremo, s katero bi preprečili nadaljnje mehanske in kemijske 
poškodbe na gradivu. 

 

3.1  Površinsko čiščenje 

Večino dokumentov je bilo najprej potrebno površinsko očistiti. V letih 
hranjenja v neprimerni zaščitni opremi, pa tudi zaradi neprimernega rokovanja v 
preteklosti, sta se na njih nabrala prah in umazanija. Dokumente smo očistili z 
radirko (Staedtler Mars Plastic 526 50) ter mehko ščetko. Problematično je bilo 
čiščenje dokumentov, ki so bili zapisani s svinčnikom, saj bi z neprimernim 
rokovanjem lahko izgubili pomembne informacije. Pri čiščenju okrog občutljivih 
zapisov smo si pomagali z radirko v obliki svinčnika (Factis BM2). Težavno je bilo tudi 
radiranje krhkih dokumentov, predvsem po robovih jih je bilo veliko nacefranih do te 
mere, da je bilo suho čiščenje dolgotrajno in včasih skorajda nemogoče. Umazanija 
je bila na nekaterih delih že tako trdovratno »usidrana« med papirna vlakna, da je s 
površinskim čiščenjem ni bilo mogoče v celoti odstraniti. Vodnih postopkov čiščenja 
zaradi prisotnosti vodotopnih komponent, slabe kakovosti papirnega nosilca in 
ogromne količine gradiva nismo predvideli. Mehansko čiščenje na površini papirja ni 
povzročilo sprememb in poškodb papirnih vlaken.  

Po radiranju je bilo potrebno temeljito odstraniti ostanke radiranja in nečistoč, 
pri tem smo si pomagali z mehko ščetko. Na ta način smo preprečili, da bi ostanki 
ostali ujeti med papirnimi vlakni in tako nase vlekli vlago in druge nečistoče iz 
okolja.  

S čiščenjem smo s površine dokumentov odstranili prah in umazanijo, ki sta se v 
stoletjih nabrala na njih. Poleg vizualnega izboljšanja dokumentov smo s čiščenjem 
predvsem upočasnili njihovo propadanje.  
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3.2  Odstranjevanje ostankov starih popravil 

Nekateri dokumenti so bili v preteklosti že popravljeni, največkrat na 
neustrezen način z različnimi lepilnimi trakovi (v večini primerov z lepilno maso na 
vodni osnovi), ki so zakrivali zapis ali pa povzročali napetosti in gubanje med 
zlepljenimi deli papirja.  

 

Slika 12: Lepilni trak na dokumentu, ki je le še delno opravljal svojo nalogo, poleg tega pa je 
povzročal napetosti med zlepljenimi deli dokumenta 

Lepilne trakove smo, če je bilo mogoče, odstranjevali mehansko s pomočjo 
skalpela. Če to ni bilo mogoče v celoti, smo si pomagali z metilcelulozo (Aqualon, 
Culminal MC400), ki smo jo zaradi občutljivega zapisa in tudi zato, da ne bi prišlo do 
nastanka vodnih madežev, nanesli samo na območje lepilnega traku. Metilceluloza je 
po nekaj minutah delovanja zmehčala nosilec in lepilno maso, ki smo ju nato s 
skalpelom ali lopatico enostavno in brez poškodb na dokumentih, odstranili.  

Metilceluloza pri pravilni uporabi ne povzroča vodnih madežev na papirju, na 
katerega jo nanesemo, saj zaradi svoje gostote ostane na površini nanosa, počasi 
prodira skozi plasti, ki jih želimo omehčati, in ne migrira po papirju.  

 

3.3  Ročno konserviranje-restavriranje poškodovanih delov 

Raztrganine, zatrganine, zmečkanine ter manjkajoče dele dokumentov, ki so 
nastali zaradi neprimernega rokovanja in uporabe neustrezne zaščitne opreme, smo 
konservirali-restavrizali z japonskim papirjem različnih debelin (Japico, Tosa 
Tengujo, 7,3 gm-2, Japico, Kozu – Shi natur, 23 gm-2) in reverzibilnim škrobnim 
lepilom. S tem smo preprečili nove poškodbe in propadanje gradiva med samim 
hranjenjem kot tudi med nadaljnjo uporabo. 

Na večini dokumentov je bilo prisotno železo-taninsko črnilo. Za to vemo, da je 
zelo občutljivo na vodo, saj je papir na mestu nanosa črnila dosti manj vpojen kot 
okoliški papir. Zaradi razlik v vpojnosti bi lahko med ročnim konserviranjem-
restavriranjem z vodotopnim škrobnim lepilom prišlo do poškodb na gradivu. Poleg 
tega voda omogoča migracijo kovin in posledično tudi poškodbe na drugih delih 
papirnega nosilca Dokumente smo zato lepili z zelo gostim škrobnim lepilom, saj 
vsebuje manj vode. 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 si pomagali s poliestrsko folijo (Mylar), 
nanjo smo položili trakove japonskega papirja. Dobro pretlačeno lepilo smo v tankih 
plasteh nanje nanašali s čopičem in lopatico. Takoj po nanosu lepila smo premazane 
trakove položili na mesto raztrganine in jih s knjigoveško kostjo pritrdili ob podlago. 
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Zalepljeno mesto smo nato prekrili s poliestrsko kopreno (Holytex), pivnikom ter vse 
skupaj obtežili.  

 

3.4  Po konservatorsko–restavratorskih postopkih 

Vse dokumente smo odstranili iz neprimerne zaščitne opreme. S tem smo 
upočasnili mehanizme propadanja papirja in na njem shranjenih informacij. Očistili 
smo površinske nečistoče ter odstranili ostanke starih popravil, ki so kvarno vplivali 
na gradivo. Dokumente smo ročno konservirali-restavrirali in na ta način preprečili 
nadaljnje mehanske poškodbe med hranjenjem in rokovanjem. Vse konservatorsko-
restavratorske postopke smo dokumentirali. 

Površinsko smo očistili 3076 dokumentov, 2151 dokumentov smo ročno 
konservirali-restavrirali.  

 
Slika 13: Dokument pred ročnim konserviranjem-restavriranjem z japonskim papirjem in po tem  

 

4 SHRANJEVANJE ROKOPISNIH ZAPUŠČIN IN RAVNANJE Z NJIMI 

Za trajno hrambo dragocenega knjižničnega gradiva je bistvenega pomena, 
kako in v kakšnih pogojih gradivo hranimo in ga uporabljamo. Z ustreznih hranjenjem 
in rokovanjem lahko preprečimo večino poškodb na dokumentih, hkrati pa 
upočasnimo njihovo staranje. 

Pri nevezanem knjižničnem gradivu skupaj hranimo dokumente približno enakih 
velikosti. Gradivo hranimo v zaščitnih ovojih iz papirja (prepognjen list papirja), ki 
morajo biti večji od dokumentov (približno 1 cm večji od največjega dokumenta). 
Zaščitni ovoji morajo biti izdelani iz materialov arhivske kakovosti.  

Ovoji preprečujejo nastanek mehanskih poškodb na gradivu, hkrati pa 
onemogočajo, da bi kisline in ostali produkti razgradnje prehajali z dokumenta na 
dokument, in sproti nevtralizirajo kisline, ki nastajajo kot stranski produkt staranja 
gradiva. 

Dokumentov praviloma ne smemo prepogibati. V posameznem ovoju hranimo do 
15 listov, odvisno od poškodovanosti papirja, zapisa in dokumentov (če npr. 20 
dokumentov sestavlja zaključeno celoto, jih ne bomo delili). V primeru, da je zapis iz 
železo-taninskega črnila, je za dokumente optimalno, če hranimo vsak kos v svojem 
zaščitnem ovoju. 
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Glede na velikost dokumentov iz zapuščine smo določili štiri različne formate 
papirnih ovojev (prepognjen list papirja arhivske kakovosti Klug K017120 100 gm-2 in 
trajno obstojnega - papirja ICP-PP3, 100 gm-2). Posamezne dokumente smo vložili v 
ovoje, ki jim bodo še dolga leta zagotavljale stabilno kemijsko okolje. Vse ovoje smo 
oštevilčili. Za posamezne sklope dokumentov smo izdelali še zaščitne mape iz 
kartona (prepognjen kos kartona Perma/dur folder, 200gm-2, University Products in 
K04731 Archivkarton säurefrei 330gm-2) enakih velikosti, v katere smo vstavili mape z 
dokumenti. Na vsako mapo smo zapisali vsebino, ki jo hrani, in tako omogočili 
raziskovalcem, da hitro in predvsem brez nepotrebnega brskanja najdejo želeni 
dokument. 

Mape z dokumenti hranimo v po meri izdelanih zaščitnih škatlah iz trajno 
obstojnih materialov. Zelo pomembno je, da v škatli hranimo dokumente v ovojih 
enakih velikosti, ovoji se morajo prilegati velikosti škatle! Priporočljivo je, da škatle 
hranimo položene vodoravno, saj je na ta način teža, ki pritiska na dokumente, 
enakomerno razporejena po celotni površini. Prav tako je pomembno, da škatle niso 
previsoke in prenapolnjene, tako da pritisk na dokumente na dnu škatle ni prevelik. Z 
vodoravno hrambo se izognemo mehanskim poškodbam, kot so vihanje robov idr. Če 
škatle niso do vrha napolnjene, je potrebno izdelati distančnike, ki onemogočajo 
'plavanje' gradiva med premikanjem. 

Gradivo iz zapuščine smo vstavili v po meri narejene škatle, ki smo jih izdelali 
iz trajno obstojnih materialov: lepenke (100 % Rag museum mounting board, 1930 
gm-2, University Products), kaširanega knjigoveškega platna (Netral Laminated 622) in 
trajno obstojnega papirja (visokotrajen papir ICP-PP3, 100 gm-2). Kot lepilo smo 
uporabili lepilo z nevtralno pH-vrednostjo (Neutral pH Adhesive, Lineco). Škatle bodo 
omogočile vzpostavitev ustrezne mikroklime, gradivo ščitile pred vdorom prahu in 
svetlobe, poleg tega pa predstavljajo za dokumente odlično mehansko zaščito. 

Gradivo je potrebno hraniti pri konstantnih pogojih, čim nižji temperaturi (do 
20 °C) in relativni zračni vlagi med 40 in 55 %. Izogibati se je potrebno izvorom 
svetlobe, toplote in vlage. Dokumenti ne smejo biti izpostavljeni direktni sončni 
svetlobi. Čas izpostavljenosti svetlobi mora biti čim krajši. 

Z gradivom je potrebno ravnati previdno, v ustrezno urejenih in pospravljenih 
prostorih. Pri rokovanju z dokumenti moramo imeti čiste roke ali uporabljati čiste 
bombažne rokavice. Uporabljamo obe roki, če je mogoče, se dokumentov ne 
dotikamo, ampak rokujemo z zaščitno mapo. 

 
Slika 14: Del zapuščine Frana Levstika po konservatorsko-restavratorskih postopkih 
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SUMMARY 

Meta KOJC∗, Jasna MALEŠIČ∗∗ 

PROTECTION AND CONSERVATION – RESTORATION OF FRAN LEVSTIK’S 
MANUSCRIPT LEGACY 

The manuscripts of Fran Levstik were conserved at the Conservation and 
Preservation Centre of NUL. Documents were visually assessed. The dimensions of the 
objects, the type of the document carrier, writing, seals, post marks and library 
ownership marks were documented together with the types of damages due to 
different causes. 

The legacy consisted mainly of unbound paper documents (5369 sheets), stored 
in 40 folders. The paper carrier was mostly machine made wood pulp paper, the 
manuscripts were mainly written with iron gall ink. The paper suffered from 
chemical damage due to acid hydrolysis, corrosive action of iron gall ink and storage 
in low quality enclosures. Mechanical damages were caused by improper handling, 
enclosures and storage. Damage, caused by mice and silver fish, was detected on 
only a few documents. 

Due to the large amount of paper documents and problems connected to the 
possible use of water stabilization procedures (low quality carrier, water soluble 
components, etc.), the conservation work was limited to the urgent interventions. 
The documents were dry cleaned and mechanical damages were repaired using 
Japanese paper and starch paste prepared with a limited amount of water. When 
repairing iron gall ink contained in documents, it is extremely important to avoid 
possible migration of transition metals from the ink lines to the surrounding paper. 
Therefore, the usual paper mending procedure was adjusted to the requirements of 
the objects. Moreover, the paper on the areas containing iron gall ink was repaired 
only in cases of possible progression of the damage.   
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Protective enclosures were designed from high quality materials, produced 
(intended) for long time storage. In order to limit migration of compounds, which 
accelerate degradation of the neighboring paper, almost every single document was 
protected with a paper folder. Custom boxes were handmade for protection of 
enclosed documents.  

The recommendations for handling and storage of conserved manuscripts were 
written and sent to the Manuscript department of the Library together with 
conserved and protected legacy. The manuscripts are stored in a safe environment of 
the treasury depot of NUL. 

 

 

 

 

 


