Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí–
výroba ochranných obalů pro historické dokumenty a
poškozené svazky

POPIS PROJEKTU

Cíl projektu
1. Ochránit ohrožené historické dokumenty (staré tisky), které jsou ve
špatném fyzickém stavu, pomocí ochranných obalů z lepenky archivní
kvality
2. Splněním uvedeného cíle přispět k systematické ochraně národního
písemného dědictví

Charakteristika knihovny
Studijní a vědecká knihovna v Hradci králové je největší a nejvýznamnější
knihovnou Královéhradeckého kraje. Má 7 202 registrovaných uživatelů. Její
fond tvoří 1 500 000 svazků dokumentů.
Součástí fondu jsou také staré tisky, kterých je téměř 4 000. Jsou většinou české
nebo německé provenience a některé z nich jsou vydané ve východočeském
regionu, zejména v Hradci králové. Nejstarším tiskem ve vlastnictví knihovny je
„Benátská bible“ z roku 1506.

Současný stav
Stále naléhavěji se ukazuje potřeba komplexní ochrany ohrožených dokumentů,
kdy součástí záměru je i uložení originálních dokumentů do ochranných obalů,
aby se zamezilo jejich dalšímu poškozování.
Tento projekt bychom rádi využili na ochranu neméně důležité části našeho
knihovního fondu – starých tisků. Naše knihovna jich v současné době vlastní
téměř 4 000. Staré tisky jsou uloženy ve speciálním klimatizovaném skladišti,
ale řada z nich je ve větším či menším rozsahu poškozena.
Vzhledem k tomu, že nemáme a ani v dohledné době nebudeme mít finanční
prostředky, které by nám umožnili jejich odborné restaurování, rádi bychom
alespoň některé z nich ochránili uložením do odpovídajících ochranných obalů.

Časový postup
Do 30.4.2009 připraví SVK HK seznam titulů starých tisků navržených
k uložení do ochranných obalů, jejich změření a připravení podkladů k jejich
výrobě. Podle těchto údajů se vyrobí ochranné obaly na odborném pracovišti
Národní Knihovny České republiky v Centrálním depozitáři v Hostivaři.

Finanční náklady
Popis nákladů je uveden v příloze č. 3. Jejich výše byla stanovena po konzultaci
s pracovníky Odboru ochrany knihovních fondů Národní Knihovny České
republiky.

Závěr
Realizováním tohoto projektu bychom chtěli přispět ke kvalitnějšímu uložení a
uchování starých tisků, které jsou v majetku SVK HK.

