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Stare in redke knjige se skrivajo za zidovi cerkvenih knjižnic. Žal vse niso vključene v sistem
COBISS in tako ostajajo nedostopne stroki in širši javnosti. Ena takšnih knjižnic je tudi kapiteljska
knjižnica sv. Jurija v Piranu. O njej se ve le to, da hrani približno 200 tekočih metrov gradiva. V
preteklosti je obstajal katalog – delni popis knjig, vendar se je tekom let izgubil. Knjižne omare in
police so označene in oštevilčene, zato lahko sklepamo, da je nekoč za to knjižnico obstajala tudi
določena klasifikacija. Bežen pogled obiskovalcu razkrije, da gre za knjige z letnico natisa 1700 in
manj. Za potrebe magistrske naloge je bil opravljen delni popis gradiva, s katerim smo dobili
majhen vpogled v celoto. Pri popisu so bile najdene 3 inkunabule in 2 rokopisa in vse so bile v
izredno slabem stanju. Popis je obsegal zaporedno številko, avtorja, naslov, založnika, kraj, leto,
višino hrbta, širino hrbta, dolžino stranice, stopnjo ohranjenosti knjižnega bloka, stopnjo
ohranjenosti knjižnega hrbta, vrsto vezave, poškodbe

gradiva, klasifikacijsko oznako gradiva,

opombe, postavitev na omari in na polici. V vzorcu je večina gradiva z versko tematiko, svoje
mesto na policah pa imajo tudi knjige v latinščini, grščini, hebrejščini. Popis in pregled gradiva je
potrdil domneve, da je gradivo v slabem stanju in da so pogoji hranjenja neprimerni. Čas, vlaga, sol
v zraku, prah in škodljivci so povzročili propadanje dragocenega gradiva. Popisane knjige so se
pred nadaljnjim propadanjem minimalno zaščitile tako, da se je vsako obrisalo s suho bombažno
krpo in z njih očistilo prah. Rešitev za to knjižnico je, da se gradivo v celoti popiše in očisti, zloži v
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škatle in preseli na začasno lokacijo. Med tem časom bi bilo potrebno prostor obnoviti in pripraviti
ustrezne pogoje za nadaljnjo hrambo gradiva.
Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and Book
Studies, Master's Study Programme in Book Studies
Title: Materials Inventory and Plan of Organizing St George's Library in Piran
Keywords: rare books, inventory, arrangement of library, incunabula, Church, St George, Piran.
Abstract:
Old and rare books lie hidden behind the walls of church libraries. Unfortunately, not all are
included in the COBISS system and thus remain inaccessible to both, experts and a wider
readership. One of such churches is the capital church of St George in Piran. What is known of it is
that it keeps around 200 running metres of books. There used to be a catalogue – a partial
inventory of the books, but got lost over the years. Bookcases and shelves are labelled and
numbered, so we may conclude that the library used to have a certain classification. A quick glance
over the books reveals that they date back to 1700 or even earlier. A partial inventory of the
materials was put together for the purposes of this master’s thesis. This gave us a brief insight into
the system as a whole. Whilst taking the inventory, three incunabula and two manuscripts were
found, all in very bad condition. The inventory included a serial number, author, title, publisher,
place and year of publication, spine height and width, side length, level of preservation of the
signature and spine, type of binding, damage, classification number, notes, and place in the
bookcase and on the shelf. The majority of books in the library are of religious content. Books in
Latin, Greek and Hebrew can also be found on the shelves. The inventory and the overview of the
materials have confirmed the assumption that the books are in poor condition and not properly
stored. Time, damp, salt in the air, and dust have caused such valuable materials to decay. The
inventoried books were protected from further decay by wiping off the dust with a dry cotton cloth.
The priority at this library is to make an inventory of all materials, dust them, put in boxes and move
to a temporary location. Meanwhile, the original place should be renovated in order to meet the
standards of proper storage in the future.
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Urška Perko

V Ljubljani, 6. novembra 2013
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0

UVOD

O kapiteljski knjižnici v cerkvi Sv. Jurija v Piranu se ve zelo malo. Npr. to, da
obsega 200 tekočih metrov knjig. Iz signaturnih oznak, ki jih imajo nekatere knjige
in iz oznak na policah, je razvidno, da je nekoč obstajala za to zbirko tudi
inventarna knjiga in postavitveni načrt knjižnice. Omenjena inventarna knjiga in
načrt bi lahko dala vsaj osnovni vpogled v obseg, vsebino in bogastvo zbirke, a sta
se žal izgubila. Hitri pregled gradiva nam pove, da gre za gradivo z letnico natisa
1700 in manj, med knjigami pa se najdejo tudi rokopisi in pisma. Brez dvoma je
knjižnica bogata z antikvarnim gradivom1.
Na zapostavljenost in slabo urejenost nekaterih samostanskih knjižnic opozarja
tudi Stanislav Bahor (1996) ko obravnava slovenske cerkvene in samostanske
knjižnice. Glede na Bahorjevo trditev se postavljajo vprašanja: kako je s staro
knjigo v slovenskih knjižnicah? Kakšna je dostopnost do takšne knjige? Kateri
pogoji morajo biti zagotovljeni za hrambo takšnega gradiva in ne nazadnje, kaj o
takšni knjižnici menijo strokovnjaki?
Hipoteze, ki se nanašajo na omenjeno knjižnico, so naslednje:
1. V omenjeni knjižnici je gradivo v slabem stanju.
2. Sam knjižnični prostor ni primeren in je potreben restavriranja.
3. V knjižnici je največ gradiva iz 16. in 17. stoletja.
4. Knjige v omenjeni knjižnici niso nikomur dostopne.

V katalogizaciji gre za knjigo, ki je izšla pred uvedbo strojnega stavljenja, to je do okrog leta 1835.
Sinonim zanjo je tudi stara knjiga.
1
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1

STARI TISKI

Stare in redke knjige ali knjižne raritete je strokovni izraz, ki se uporablja za staro
in redko knjižnično gradivo ter rokopise. Letnice, ki publikacije označujejo za stare,
se glede na državo in jezik razlikujejo. Letnica 1700 je mejna letnica za stare
evropske knjige, nekatere države pa so iz zgodovinskih razlogov pomaknile to
mejo navzgor.
Stare tiske opredeljujeta standarda ISBD(A)2 in CERL3. Standard ISBD(A) med
stare tiske opredeljuje monografske publikacije, ki so bile natisnjene do leta 1820,
standard CERL pa je določil letnico 1830.
Med stare tiske uvrščamo publikacije pred uvedbo strojnega tiska in strojne
vezave, kar pomeni vse ročno tiskane monografske publikacije do iznajdbe
strojnega tiska. Najstarejše izmed omenjenih starih tiskov so inkunabule, ki v
večini knjižnic tudi drugod po svetu predstavljajo posebno zbirko.
Stari tiski imajo svoje posebnosti predvsem zaradi ročne izdelave, inicial, iluminacij
in rubrikacij. Imajo dekorativne knjižne vezave in obreze, vsebina tiska pa je
izrednega pomena tako na lokalni kot na državni in mednarodni ravni. Zanje je
značilna maloštevilna ohranjenost. Z Zakonom o knjižničarstvu so bili leta 2001 vsi
natisnjeni tiski do leta 1800 razglašeni za kulturni spomenik.
Knjižnice, ki hranijo takšne stare knjige, bi morale pozornost posvečati skrbi za
ohranjanje raritet, jim zagotoviti ustrezne pogoje hranjenja, varno uporabo,
ustrezno restavriranje in zaščito, ustrezno in varno digitalizacijo (Horvat, 2008)…

2
3

International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)
Consortium of European Research Libraries
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2

POŠKODBE KNJIŽNEGA GRADIVA, NJIHOVA ZAŠČITA IN HRAMBA

Vsaka stvar se lahko poškoduje, tudi knjižno in knjižnično gradivo. Razlika med
knjižnim in knjižničnim gradivom je v tem, da termin knjižno gradivo po navadi
zajema tiskane, besedilne in slikovne zapise intelektualne in/ali umetniške vsebine
v obliki knjige. Knjižnično gradivo pa so besedilni, zvočni, slikovni zapisi, predmeti
intelektualne in/ali umetniške vsebine v knjižnici (Kanič, 2009).
V primeru knjižnice Sv. Jurija v Piranu bomo obravnavali termin knjižno gradivo,
ker so v knjižnici hranjeni le tiskani besedilni in slikovni zapisi.
Sušnica (1998) v svoji diplomski nalogi povzročitelje poškodb knjižničnega gradiva
deli na notranje in zunanje dejavnike.

2.1

NOTRANJI DEJAVNIKI

Med notranje dejavnike spadajo starostni pojavi na gradivu, kot so degeneracija
materiala zaradi slabe sestave, izdelave ali kemičnih procesov v snoveh in
naravne obrabe. Znaki staranja se kažejo na vseh delih knjige. Papir tako oksidira
in počasi razpade, usnje se izsuši, tinte oksidirajo in izgubijo svojo barvo, lepilo
postane lomljivo, se drobi in celo odpade od gradiva.
IFLA (2005) pojasnjuje, da je gradivo iz 19. in 20. stoletja izredno slabo ohranjeno.
Od starosti hitro razpade, tudi če je hranjen v idealnih pogojih. Na drugi strani pa
se je do danes ohranilo, čeprav le v fragmentih, gradivo iz 8. in 9. stoletja.
Najslabše pa je ohranjeno gradivo iz 2. svetovne vojne. Vzrok za dobro
ohranjenost srednjeveškega gradiva oz. papirja je v njegovi ročni izdelavi,
pridelano je iz kakovostnih surovin, medtem ko današnji papir vsebuje različne
vrste kemikalij, ki povzročajo kislost in posledično razpadanje (Sušnica, 1998).

2.2

ZUNANJI DEJAVNIKI

K zunanjim dejavnikom prištevamo učinke raznih bioloških dejavnikov, kot so
plesni, žuželke, bakterije in fizikalne dejavnike, kot so vlaga, temperatura, prah,
direktna sončna svetloba…
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2.2.1

Biološki dejavniki

Med biološke dejavnike prištevamo človeka, bibliotečno favno in bibliotečno floro.
Bibliotečna favna in flora sta dejavnika, ki močno vplivata na poškodbo gradiva.
Ogromno gradiva uniči prav človek z nepravilnim ravnanjem. Gradivo se
poškoduje že pri nepravilnem fotokopiranju oz. reprodukciji. Poškodbe na gradivu
pa povzročajo tudi vihanje konic strani, pisanje s pisali, slinjenje robov, različni
madeži (kava, čokolada …), izrezovanje strani in trganje strani, itd.
Med bibliotečno favno spadajo predvsem insekti. Pri nas je znanih približno 70 vrst
žuželk, ki so nevarne za knjižno gradivo. Najpogostejše žuželke so: srebrna ribica,
kuhinjski ščurek, švabi, termiti, molji, hrošči, mravlje, knjižne uši, knjižni ščipalci,
pajki ipd. Ti se prehranjujejo z organskimi snovmi.
Poleg omenjenega mrčesa so veliki uničevalci gradiva tudi hišna miš, črna in siva
podgana. Glodavci imajo jedke odpadke, ob gradivo si brusijo zobe in si iz njega
izdelujejo gnezda.
Insekte iz gradiva lahko odstranimo s pomočjo hitrega zamrzovanja, najboljša
preventiva pa je redno čiščenje in zračenje prostorov.
Med bibliotečno floro pa spada približno 200 vrst raznih plesni in glivic. Omenjene
plesni in glivice po navadi puščajo v vlažnem prostoru na papirju različne madeže,
ki se potem razlezejo po papirju. Plesni poškodujejo vse organske materiale –
papir, tekstil, usnje, nekatera lepila in tudi pergament. Najugodnejši pogoji za
razvoj plesni so vlažni in topli, neosvetljeni, slabo prezračeni prostori. Najlažje se
jim izognemo tako, da imamo gradivo shranjeno v suhem prostoru. Priporočeni
pogoji hranjenja so: temperatura med 13° C in 18° C in relativna vlažnost med 55
% in 65 % (IFLA, 2005).

2.2.2

Fizikalni dejavniki

Med fizikalne pa uvrščamo: vlago, temperaturo, direktno sončno svetlobo, sestavo
zraka, ultravijolično sevanje in prah.
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Gradivu zelo škodi nihanje temperature in vlage. Za papir pravimo da »diha«, zato
je zanj priporočljiva vlažnost med 50 % in 65 % ter temperatura 15° C (IFLA,
2005). Pri presuhem ozračju papir oddaja vlago in se preveč izsuši, zato postane
krhek. Če je prevlažno, papir vsrka vlago in celulozna vlakna nabreknejo.
Poleg fizikalnih sprememb in trajnih mehanskih poškodb na papir slabo vplivata
tudi visoka vlažnost in visoka temperatura, ker pospešujeta kemične in biološke
procese.
V IFLI (2005) so kot najpogostejši onesnaževalci zraka opredeljeni plini in delci
umazanije ter prahu. Zrak ne vsebuje samo glivičnih trosov in bakterij, ampak tudi
anorganske delce in druge snovi, ki se usedajo na papir in sčasoma povzročijo
hude poškodbe. Ker se plini spajajo z atmosfersko vlago v kisline, se prične
razkroj pisne osnove oz. papirja in črnil. Tako papir postaja vse bolj kisel in stopnja
razpadanja se veča.
Svetloba je energija, ki je potrebna za nastanek in potek kemijskih reakcij.
Najnevarnejša je energetsko visoka ultravijolična svetloba. Ultravijolično sevanje
pa ne povzroča samo razkroja barv, ampak tudi razgradnjo materiala. Na
nekaterih papirjih povzroča obledelost, na drugih porumenelost oz. potemnelost.
Ravno zaradi tega je potrebno svetlobne ravni vzdrževati tako nizko, kolikor je to
le mogoče (IFLA, 2005).

2.3

VIDIKI OHRANITVE STARIH KNJIŽNIH TISKOV

Varovanje knjižničnega gradiva je kompleksen pojem in si ga lahko predstavljamo
z različnih zornih kotov. Izraz varovanje knjižničnega gradiva skoraj vedno
vključuje ohranjanje in obnavljanje posameznih primerkov knjižničnega gradiva, še
posebej ko gre za staro/antikvarno knjižnično gradivo.
Varovanja knjižničnega gradiva se je potrebno lotiti celovito in sistematično, hkrati
je potrebno upoštevati upravljanje in varovanje kot sestavni del poslovnih ukrepov
knjižnic in drugih informacijskih ustanov.
Na prvi pogled je varovanje knjižničnega gradiva razumljiv in logičen koncept.
Knjižnično gradivo je namenjeno javnosti in pod določenimi pogoji tudi
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uporabnikom. Logično vprašanje, ki nekoliko otežuje interpretacijo izraza, še
posebej takrat, ko je potrebno varstvo knjižničnega gradiva uresničiti, je: pred kom
oz. pred čim je potrebno gradivo zaščititi. Knjižnično gradivo je zato praviloma
potrebno zavarovati pred poslabšanjem in izgubo njegove osnovne funkcije, ki je
berljivost in posredovanje informacij.
Varovanje knjižničnega gradiva se v različnih tipih knjižnic različno interpretira in
tudi različno izvaja. Hasenay (2008) navaja:
5. Nacionalna knjižnica, katere naloga je skrb za trajno ohranitev gradiva,
ustrezno skrbi za varstvo kulturne dediščine.
6. Šolska knjižnica, ki izobražuje in skrbi za sodobne izobraževalne procese,
svoje dejavnosti ne bo usmerjala v ohranitev zastarelih učbenikov in
literature. Kljub temu skušajo zagotavljati optimalne pogoje hranjenja, da
gradivo ostane v najboljšem stanju, dokler je aktualno in uporabno.
7. Samostanske, cerkvene in muzejske knjižnice, ki imajo dragoceno
gradivo iz statusa kulturne dediščine, se poskušajo soočiti z iskanjem
najboljše rešitve za ohranjanje gradiva oz. materiala, ki je običajno
potreben obnove, kar pa je stroškovno in časovno izredno velik zalogaj.
Kot že omenjeno, naravni proces staranja povzročajo številni fizikalni in kemijski
procesi degradacije, katerih hitrost je odvisna od številnih dejavnikov, tj.
mikroskopskih

lastnosti

strukture

materiala

in

mikroklimatskih

pogojev

skladiščenja.
Definicija varovanja gradiva bi se lahko glasila: varovanje knjižničnega gradiva
vključuje strateške, tehnične in operativne dejavnosti na ravni upravnih, pravnih in
finančnih vprašanj, kadrovske politike, kot tudi koncepte, pristope, metode, tehnike
in postopke, pomembne za ohranitev in zaščito knjižničnega gradiva in informacij
(Hasenay, 2008).

2.3.1

Optimalne razmere za varovanje

Primerni pogoji za hranjenje papirja in pergamenta so sledeči:
1. papir,
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a. temperatura: do 18° C
b. relativna vlaga: 55 % -65 %
c. svetloba: popolna tema ali primerna zaščita pred premočnimi
svetlobnimi viri
2. pergament,
a. temperatura: do 18° C
b. relativna vlaga: 50 % -55 %
c. svetloba: popolna tema ali primerna zaščita pred premočnimi
svetlobnimi viri (V. Sušnica, 1998: str. 36)
Najpomembnejše je, da sta temperatura in vlažnost čim bolj stalni. Zato je nujno v
določenih časovnih presledkih s termometrom nadzorovati temperaturo in s
higrometrom4 vlago v prostoru z gradivom ter ju uravnati.
Za večino knjig ni potrebna zaščitna oprema pri skladiščenju. Knjige, ki so krhke
ali poškodovane, pa je potrebno ustrezno zaščititi. Zaščitna oprema so lahko
papirni omoti, srajčke, mape, ovojni papirji, škatle… Tipske ali individualno
izdelane škatle se uporabljajo za posebno dragoceno gradivo.
Zaščitna oprema arhivske kvalitete mora imeti lastnosti, da je:
– brezkislinska in brez lignina,
– oblikovana tako, da se dokumenti lahko jemljejo iz škatle,
– čim bolj odporna proti prahu, vplivom iz ozračja in svetlobe,
– ustrezne velikosti glede na velikost gradiva,
– za izdelavo škatel uporabljena lepenka ustrezne debeline, da se zaradi
teže gradiva škatla ne upogiba.
Pri hrambi ne smemo pozabiti na redno čiščenje in vzdrževanje prostorov ter
opreme, kjer se gradivo nahaja. Gradivo je potrebno redno premikati, da se
prepreči pojav insektov ali plesni. Nadvse pa moramo biti pozorni in pazljivi na

4

Higrometer je merilna naprava za merjenje vlažnosti zraka. Uporablja se v meteorologiji.
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zaporedje gradiva, prav tako pa na način premikanja, da ne pride do poškodb
(Čučnik-Majcen, 1996; Sušnica, 1998).
3

PIRAN IN STOLNA CERKEV SVETEGA JURIJA

Naselje se je pričelo razvijati v zgodnjem srednjem veku in je bilo zgrajeno na rtu
polotoka. Mesto se ponaša z bogato zgodovino, saj sodi med najstarejša mesta v
današnji Sloveniji. Leta 1283 je Piran sprejel oblast Benetk, te so mu vladale
skoraj pet stoletij, vendar je tudi v tem obdobju ohranil samostojno mestno upravo,
ki se je izoblikovala še pred nastopom beneške nadvlade.
Piran se še danes ponaša z značilnimi ohranjenimi srednjeveškimi stanovanjskimi
stavbami, strnjene na polotoku, ki ga je nekoč obdajalo mestno obzidje. Večji del
obzidja iz 16. stoletja se je do danes ohranil na kopenski strani. V mesto je bila
vključena tudi vzpetina, na kateri stoji baročni kompleks župnijske cerkve sv. Jurij.
Zaščitnik mesta je sveti Jurij, po katerem se tudi imenuje stolna cerkev na vzpetini.
Jurij je bil krščanski princ in vitez iz Kapadokije in je kot svetnik in mučenec postal
zaščitnik orožarjev in vojščakov. Upodabljajo ga za mogočnega, mladega moža v
viteški opravi na belem konju. Njegova atributa sta ščit in sulica. Podoba sv. Jurija
na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane in pogoste upodobitve v
krščanstvu (Kovač, 2005).

3.1

STOLNA CERKEV SV. JURIJA

Današnji kompleks župnijske cerkve je bil zgrajen ob koncu 16. stoletja, obnova
pa se je zavlekla do sredine 17. stoletja. Posamezni objekti, ki sestavljajo celoto,
so bili zgrajeni postopoma. Kot prvi novi objekt je bil zgrajen samostojno stoječi
zvonik (1600–1608). Obnova župnijske cerkve je potekala od leta 1595, s ponovno
posvetitvijo leta 1637 pa še ni bila popolnoma dokončana. Zadnja je bila zgrajena
krstilnica sv. Janeza Krstnika, in sicer okoli leta 1650. Izjemnost in kakovost
spomenika je pogojevala odločitev, da je bil celoten baročni kompleks sv. Jurija v
Piranu razglašen za spomenik državnega pomena (Kovač, 2005).
Natančnih podatkov o tem, kako je župnija delovala v preteklosti, ni. Zagotovo sta
bila poleg župnika tudi dva kaplana in vsaj osem do deset kanonikov, ki so
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sestavljali t. i. kapitelj, od tod tudi izvira ime kapiteljska knjižnica. Svoj bogoslužni
prostor so imeli v prezbiteriju cerkve, kjer so še danes korne klopi.
Potrebno je vedeti, da je bil Piran nekoč močna in vplivna župnija, ki je obsegala
današnje župnije vse od Strunjana, Portoroža, Lucije, Sečovelj do treh župnij na
savudrijskem polotoku. Zadnji župnik je bil izgnan iz Pirana leta 1955. Do leta
1964 so župnijo vodili patri minoriti iz samostana. Prvi redni slovenski župnik Vinko
Črnigoj je prišel leta 1965 in bil v župniji do leta 1993. Nato ga je za sedem let
nasledil Bojan Ravbar. Od leta 2000 pa piransko župnijo vodi župnik Zorko Bajc
(Podatki pridobljeni v osebnem pogovoru z župnikom, gospodom Zorkom Bajcem).

3.1.1

Kapiteljska knjižnica sv. Jurija

Kapiteljska knjižnica sv. Jurija je ena izmed sedmih piranskih knjižnic, ki se lahko
ponaša z 200 metri knjižnega gradiva. Knjige so stare 300 let ali več. Znano je, da
je za omenjeno knjižnico v preteklosti obstajal katalog, vendar se je tekom let
izgubil (Košuta-Krmac, 2010).
Baročna cerkvena knjižnica je v zakristiji v prostoru, velikem približno 35 m2
(slika 1).

Slika 1: Tloris kapiteljske knjižnice
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Knjige so spravljene na enajstih knjižnih omarah, ki so označene s črkami A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K. Vsaka omara ima 6 polic, le te so označene z rimskimi
številkami od I do VI (1–6). Zaradi pomanjkanja prostora so knjige zložene tudi
nad knjižnimi omarami in pod njimi – na tleh.
Knjižnico sem prvič obiskala junija 2012. Prostor me je bolj spominjal na skladišče
kot na knjižnico, tam so namreč hranili liturgična oz. mašna oblačila, mašne prte,
kipce, večje križe z Jezusom. V prostoru pa je bila tudi večja lesena miza z dvema
stoloma, predalnik in manjša omara. Z župnikom smo se dogovorili, da bodo
poskusili knjižnico pospraviti in »odvečni inventar« prestaviti drugam.
Naslednji obisk knjižnice je bil konec avgusta 2012. Zaradi pomanjkanja prostora
so v knjižnici pustili vse, razen oblačil in prtov, vendar je bil prostor pospravljen in
pripravljen za popisovanje. Župniku sem predlagala montažo dodatnih polic za
vse knjige, ki do sedaj niso bile na policah in ob začetku popisovanja so bile nove
police že pripravljene.
Na splošno gledano je obstoječe stanje prostora zelo slabo. Barva in premaz na
knjižnih omarah se luščita. Stene so razpokane in z njih se lušči omet. Tla so
lesena, ki so poškodovana in prašna. Velik problem samemu prostoru in tudi
knjigam pa povzroča morska sol, ki je v zraku.
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4

POTEK POPISA GRADIVA V KNJIŽNICI SV. JURIJA V PIRANU

Po mnenju gospoda župnika naj bi bilo v omenjeni knjižnici približno 1000 enot
knjižničnega gradiva. Pri kasnejšem popisu se je ta podatek izkazal kot
nerelevanten, saj je knjig precej več. Večina pregledanih knjig ima sakralno oz.
teološko vsebino - liturgične knjige (misali, evangeliariji, brevirji), teološki priročniki
(konkordance, patrologija latina in greca), molitveniki, katekizmi, nekaj jih je o
aritmetiki, pravu, naravoslovju. Prav tako je večina popisanih knjig v italijanskem in
nemškem jeziku. Nekaj knjig je v hebrejščini in grščini, nekaj malega pa tudi v
slovenščini.

4.1

POPIS GRADIVA

Za potrebe magistrske naloge sem popisala del omenjenega gradiva. Osnovni
podatki o popisu so sledeči:
– Pričetek popisa: 1. 10. 2012
– Št. ur na dan: 6–7 ur
– Št. dni: 7 dni
– Št. omar: 3 omare
– Količina popisanega: 1092 knjig
Pred samim popisom sem določila elemente, ki jih je bilo potrebno popisati.
Elementi popisa so sledeči: zaporedna številka, avtor, naslov, založnik, kraj, leto,
višina hrbta, širina hrbta, dolžina stranice, stopnja ohranjenosti knjižnega bloka,
stopnja

ohranjenosti

knjižnega

hrbta,

vrsta

vezave,

poškodbe

gradiva,

klasifikacijska oznaka gradiva, opombe, omara in polica na omari. Elemente
popisa sem pridobila z naslovne strani knjige. Vsako enoto knjižnega gradiva sem
tudi fotografirala, in sicer njeno naslovno stran. V primeru, da naslovne strani ni
bilo (raztrgana oz. iztrgana), sem fotografirala naslednjo stran.
S popisom sem pričela v majhni omari, ki me je bolj kot na omaro spominjala na
nekdanji kamin. V tej t. i. omari je bilo veliko knjig, ki so bile večjega formata in na
pogled v zelo slabem stanju (Slika 2). Knjige sem zložila iz omare na mizo. Na teh
knjigah je bilo veliko prahu in odluščenega ometa, zato sem vsako posebej
obrisala z bombažno krpo in jih na ta način očistila. Nato sem vzela prvo knjigo in
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iz njene naslovne strani prepisala elemente popisa. Iz knjižnega hrbta pa sem
prepisala staro klasifikacijsko oznako. Na koncu popisa sem fotografirala še
naslovnico. V primeru, da katera izmed knjig ni imela vseh podatkov, sem v
popisni tabeli napisala »ni podatka«.

Slika 2: Knjige pred popisom

Zaradi neugodnega hranjenja knjig v tej omari sem jih prestavila na drugo omaro,
ki je bila izdelana naknadno (Slika 3).Teh knjig je bilo 41. V tej omari so se našle
tudi 3 inkunabule, več o njih pa v naslednjem poglavju. Omaro, v kateri so bile
hranjene knjige, sem očistila s sesalcem.

Slika 3: Knjige po popisu na novi omari
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Popis sem nadaljevala na omari A in polici I. Knjige sem zložila na mizo in vsako
posebej obrisala z bombažno krpo. Tudi tu sem nato vzela prvo knjigo in popisala
vse elemente, ki so bili na voljo. Po končanem popisu sem fotografirala še
naslovnico. Ko sem zaključila s popisom police I, sem s sesalcem posesala polico
in knjige v enakem vrstnem redu zložila nazaj nanjo. Popis gradiva sem na enak
način nadaljevala na vseh ostalih knjižnih policah.
Na knjižni omari z oznako B in na polici I sem našla tudi 2 rokopisa. Napisana sta
na ročno izdelanemu papirju, platnice pa so pergamentne (Slika 4 in 5).

Slika 4: Rokopis 1

Slika 5: Rokopis 2, vidna poškodba vezave
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4.2

INKUNABULE

Kot je bilo že omenjeno, sem pri popisu našla tudi 3 inkunabule.
Bibliotekarski terminološki slovar (2009) opredeljuje inkunabulo kot knjigo, tiskano
pred letom 1500, kot sinonim zanjo pa je izraz prvotisk. Inkunabula je posamezna
stran ali slika, ki je bila natisnjena v Evropi pred letom 15015. Sam izraz
inkunabula izvira iz latinske besede incunabula, ki pomeni povoj oz. plenice.
Inkunabule so v bistvenih elementih ohranjale podobo srednjeveških rokopisnih
knjig6, saj je do tehnoloških in sprememb v okusu publike prihajalo postopoma.
Razvoj tiskane knjige je bil ujet med statične vzore preteklosti in izjemno dinamiko,
ki sta jo narekovala tehnološki proces tiskanja in založništvo s stalnim iskanjem
novih trgov. Knjiga je tako največ tehnoloških sprememb doživela v 16. stoletju
(Presl, 2005).
V nadaljevanju predstavljam podatke o inkunabulah, do katerih sem prišla s
popisom in tiste, ki sem jih določila s pomočjo kataloga inkunabul. Glede vezav in
materialov so mi na pomoč priskočili v konservatorskem oddelku Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ker so inkunabule izredno dragoceno in redko
gradivo, smo jih dodatno zaščitili, in sicer tako, da smo jih dali v zato primerne
restavratorske škatle.

4.2.1

Inkunabula 1

Podatki iz popisa:
– Zap. št.: 38
– Avtor: ni podatka
– Naslov: Volumen luris Canonici (prepisano s platnice)
– Založnik: ni podatka
– Kraj: ni podatka
– Leto: 1484 (prepisano s platnice)
– Višina hrbta: 47 cm
Leto 1500 je meja med inkunabulami in knjigami 16. stoletja, ki jo je postavil Ludwig Hein ( 1781 –
1836) v delu Repertorium Bibliographicum, prvi bibliografiji inkunabul, ki je aktualna še danes.
6 Velikost, pisava, vezava, okraševanje, ureditev besedila,…
5
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– Širina hrbta: 11 cm
– Dolžina stranice: 30 cm
– St. ohranjenosti bloka: zelo slaba
– St. ohranjenosti hrbta: zelo slaba
– Vrsta vezave: trda vezava
– Poškodbe: samo prednja platnici – lesena (sledi lesnega črva), porumeneli
listi, ponekod raztrgani, poškodovana vezava, manjkajo sprednje strani, ki
so strgane.
– Klasifikacijska oznaka: ni oznake
– Opomba: možna inkunabula-nastanek nekje med 16. in 18. stoletjem –
dvojne vezice
– Lokacija: leži na polici v omari 1
Dodatni podatki, najdeni v katalogu inkunabul:
– Avtor: Gratianus
– Naslov: Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis)
– Kraj in založnik: Benetke, Nicolaus Jenson
– Leto: 1477
Inkunabula (slika 6) je šivana na dvojne vezice iz galunskega usnja, ki so potrgane
v pregibih. Glede na to, da so bile vezice pobarvane, bi bilo mogoče, da sploh ni
bila oblečena v usnje, vendar se pod okovjem vidijo sledi galunskega usnja, zato
tega ne moremo zanesljivo trditi. Oblika platnice in način povezave vezic s platnico
spominjata na 12. – 14. stoletje, česar pa ne moremo zagotovo trditi, saj so bili
tudi včasih nekateri knjigovezi bolj napredni.
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Slika 6: Inkunabula 1

4.2.2

Inkunabula 2

Podatki iz popisa:
– Zap. št.: 39
– Avtor: ni podatka
– Naslov: ni podatka
– Založnik: ni podatka
– Kraj: ni podatka
– Leto: ni podatka
– Višina hrbta: 47 cm
– Širina hrbta: 11 cm
– Dolžina stranice: 30 cm
– St. ohranjenosti bloka: zelo slaba
– St. ohranjenosti hrbta: zelo slaba
– Vrsta vezave: brez platnic, predvidevam trdo vezavo
– Poškodbe: brez platnic, raztrganine, listi razpadajo, sledi srebrne ribice
– Klasifikacijska oznaka: ni oznake
– Opomba: možna inkunabula
– Lokacija: leži na polici v omari 1
Za inkunabulo 2 (slika 7) ni podatkov v katalogu inkunabul.
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Slika 7: Inkunabula 2, za katero ni podatkov

4.2.3

Inkunabula 3

Podatki iz popisa:
– Zap. št.: 40
– Avtor: ni podatka
– Naslov: ni podatka
– Založnik: ni podatka
– Kraj: ni podatka
– Leto: ni podatka
– Višina hrbta: 47 cm
– Širina hrbta: 11 cm
– Dolžina stranice: 30 cm
– St. ohranjenosti bloka: zelo slaba
– St. ohranjenosti hrbta: zelo slaba
– Vrsta vezave: brez platnic, predvidevam trdo vezavo
– Poškodbe: brez platnic, raztrganine, listi razpadajo, sledi srebrnih ribic
– Klasifikacijska oznaka: ni oznake
– Opomba: možna inkunabula
– Polica: O1, leži na polici
Dodatni podatki, najdeni v katalogu inkunabul:
– Avtor: Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus
– Naslov: Lectura super V libris decretalium
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– Kraj in založnik: Benetke, Andreas Torresanus, De Asula
– Leto: 1482-1483
Inkunabula (slika 8) je šivana na dvojne vezice iz taninsko-strojenega usnja, ki so
pretrgane v pregibih. Rjavo usnje ni dovolj trpežno za vezice, zato verjetno tudi
manjkata platnici. Vezice so gosto obšite, kar je pogosto pri severnoitalijanskih
vezavah 15. stoletja. V primeru, da so bile platnice, so bile te najverjetneje lesene.

Slika 8: Inkunabula 3
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5

REZULTATI ANALIZE DOKUMENTOV

Za potrebe magistrske naloge sem popisala 1092 enot knjižnega gradiva. Glede
na to, da je želja knjižnico popolnoma obnoviti in restavrirati gradivo, je
pomembno, da vemo, v kakšni ohranjenosti je gradivo, katerega gradiva je več –
trdo ali mehko vezanega, kakšna je povprečna starost gradiva …

5.1

VEZAVA

Največji del gradiva, ki ga hranijo knjižnice, je nastal v obliki kodeksa, vezanih
knjig, ki je kompleksen, tridimenzionalen objekt z mnogoštevilnimi prvinami. Je
mnogo več kot samo skupina listov, povezanih v hrbtnem delu in ovitih s platnico.
V preteklosti so bile dragoceno okrašene platnice pogosto izdelane z uporabo
žlahtnih kovin, dragega kamenja, slonove kosti in zaradi prefinjene umetniške
izdelave že od nekdaj predmet zanimanja, občudovanja in razprav. Te enostavne,
praktični uporabi namenjene ali dragocene okrasne vezave so dokaz kulturnega
nivoja dobe in okolja, v katerem so nastale. Za srednjeveško knjigo je značilno
predvsem sozvočje med tehniko izdelave, strukturnimi elementi in uporabljenimi
materiali, kar je pripomoglo zlasti k trpežnosti in praktičnosti knjige v obliki
kodeksa. Spremembe, ki so se na materialni podobi knjige pojavile po iznajdbi
tiska, so večinoma poenostavitve, ki so knjigi dale privlačnejšo zunanjo podobo, ji
pa zato praviloma zmanjšale praktičnost in trpežnost med uporabo (Vodopivec,
1999).
V knjižnici sv. Jurija v Piranu med popisanimi knjigami takšnih bogatih in okrašenih
vezav ni. Knjige pa so trdo in mehko vezane. Mehko vezavo ima 525 knjig, trdo
vezavo 565 knjig, brez platnic pa sta 2 knjigi, za kateri se predvideva trda vezava,
ker gre za inkunabule (slika 9).
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Slika 9: Število knjig glede na vrsto vezave

Ločeno sem analizirala tudi stopnjo ohranjenosti knjižnega bloka in stopnjo
ohranjenosti knjižnega hrbta. Od 1092 popisanih knjig jih ima 143 zelo slabo
ohranjenost knjižnega bloka, 517 jih ima slabo ohranjenost, 420 dobro in 12
odlično ohranjenost (slika 10).
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Slika 10: Število knjig glede na stopnjo ohranjenosti knjižnega bloka

Od 1092 popisanih knjig jih ima 157 zelo slabo ohranjenost knjižnega hrbta, 534
slabo ohranjenost, 374 dobro ohranjenost in 27 odlično ohranjenost knjižnega
hrbta (slika 11).
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Slika 11: Število knjig glede na stopnjo ohranjenosti knjižnega hrbta
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5.2

POŠKODBE POPISANEGA KNJIŽNEGA GRADIVA

Že na prvi pogled je gradivo v knjižnici sv. Jurija v Piranu izgledalo poškodovano.
Točne poškodbe gradiva sem določila pri popisu. Popisano gradivo je imelo
naslednje poškodbe:
– porumeneli listi in rumeni madeži,
– poškodba vezave,
– poškodba knjižnega bloka in knjižnega hrbta,
– raztrganine in zmečkanine,
– sledi srebrnih ribic in lesnih črvov,
– poškodbe knjižne obreze in platnic,
– sledi iztrebkov,
– odrgnine,
– poškodbe zaradi lepilnega traku.
Izmed naštetih poškodb sem izpostavila 3 vrste in sicer:
– slaba oz. poškodovana vezava (slika 12),
– raztrganine (slika 13),
– srebrna ribica in lesni črv.

Slika 12: Primer poškodovane vezave
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Slika 13: Primer raztrganin

Od skupno 1092 popisanih knjig jih je 326 s slabo oz. poškodovano vezavo, 206
jih ima raztrganine, 68 knjig ima sledi srebrne ribice in lesnega črva, 13 pa jih je
brez vidnih poškodb (slika 14).
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Slika 14: Število knjig glede na vrsto poškodbe

5.3

LETO TISKA

Pomemben dejavnik za analizo je tudi letnica tiska. Na ta način lahko ugotovimo
starost knjige in v katerem stoletju je bila natisnjena.
Letnice v knjigah so bile zapisano tako z rimskimi kot tudi z arabskimi številkami.
Zaradi lažjega filtriranja podatkov sem vse letnice pretvorila v arabske številke, lete pa sem nato razvrstila v stoletja (preglednica 1).
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Preglednica 1: Primer pretvorbe letnic z rimskimi številkami
Letnica v rimskih številkah

Letnica v arabskih številkah

Stoletje

MDCCC

1800

18.

MDCCLXXIX

1779

18.

MDCCLXXIX

1779

18.

MDCCXCVI

1796

18.

MDCCXCVI

1796

18.

MDCCLXII

1762

18.

Brez točne letnice oz. brez letnice je 66 knjig, iz 15. in 16. stoletja je 1 knjiga, iz 17.
stoletja 18 knjig, iz 18. stoletja 387 knjig, iz 19. jih je 523 in iz 20. stoletja 96 knjig
(slika ).
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Slika 15: Število knjig glede na stoletje

Postavljena hipoteza, da je največ knjig iz 16. in 17. stoletja, je ovržena. Izmed
popisanih knjig, jih je trenutno največ iz 19. stoletja. Ko bo popisana celotna zbirka
knjig, se lahko pridobljeni rezultati spremenijo. Trenutni rezultati veljajo samo za
popisani vzorec.

5.4

KRAJ NATISA

Obmorsko mesto je bilo v svoji zgodovini v lasti Benečanov (1283), zasedli so ga
tudi Avstrijci (1797–1805), v nekoliko krajšem obdobju je bil v lasti francoskih
oblasti (1805–1809), prav tako pa je bil Piran tudi pod oblastjo Napoleonovih
Ilirskih provinc (1809–1813). V 19. stoletju je Piran prešel pod oblast cesarske
Avstrije, ki pa je mestu prinesla blaginjo.
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Tartinijev trg je bil nekoč mandrač oz. notranje pristanišče za jadrnice in ribiške
čolne. V Piran so v preteklosti prihajali trgovci, učenjaki (Giuseppe Tartini je imel v
Piranu glasbeno šolo, ki so jo obiskovali učenci iz vse Evrope.), duhovniki in drugi
intelektualci.
Tako kot v drugih mestih in deželah se je tudi v Piranu pojavil protestantizem. Ta
se je na tem območju pojavil že v 30. letih 16. stoletja. V 17. in 18. stoletju je
piranska meščanska družba živela v gibanjih humanizma in renesanse.
Vsi zgoraj našteti dejavniki (oblast različnih držav, pristaniško mesto, vpliv
protestantizma, humanizma in renesanse) so močno vplivali tudi na razvoj
kulturnega življenja. Sklepamo lahko, da so t.i. popotniki in učenjaki s seboj
prinašali tudi knjige in z njimi trgovali (Javornik, 1994).
Glede na to, da gre za cerkveno knjižnico, lahko sklepamo, da so knjige uporabljali
duhovniki pri opravljanju bogoslužja. Tekom let so se menjavali tudi duhovniki,
zato obstaja možnost, da so nekateri s seboj prinesli svoje knjige, drugi so jih
kupovali od trgovcev, tretji pa so jih naročili pri knjigarnarjih.
Ni presenetljivo, da je gradivo v knjižnici natisnjeno v različnih evropskih mestih.
Pri nekaterih knjigah pa je kraj tiska oz. država tiska neznana.
Zaradi lažje analize sem imena mest prevedla (če se je dalo) in zraven napisala
tudi državo (preglednica 2).
Preglednica 2: Primer popisa kraja tiska in njegov prevod
Ime kraja

Prevod imena kraja v slovenščino

Država

Rome - Tornaci)

Rim

Italija

In Verona

Verona

Italija

Bassani

Bassano

Italija

Patavii

Padova

Italija

Leipsic

Leipzig

Avstrija

Tyrnaviae

Trnava

Slovaška

Od 1092 popisanih knjig jih je 53 natisnjenih v neznani državi (podatka ni, ker ni
naslovnice, ali je ta poškodovana), 35 je natisnjenih v Avstriji, 2 v Belgiji, 3 na
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Češkem, 8 v Firencah, 4 na Hrvaškem in 978 v Italiji. 1 knjiga je natisnjena na
Madžarskem, 2 v Nemčiji, 1 na Slovaškem in v Sloveniji ter 4 v Švici (slika 16).
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Slika 16: Število knjig glede na državo tiska

Glede na zbrane podatke je bilo največ knjig natisnjenih v Italiji. Mesta tiska v Italiji
so: Alba Piemonte, Artigianelli, Bassano, Benetke, Bergamo, Bologna, Brescia,
Brixen, Firence, Italija, Livorno, Lodi, Milano, Monza, Neapoli, Padova, Parma,
Piacenza, Pistaia, Pompei, Rim, Ren, Torino, Trento, Trst, Udine, Vatikan, Verona,
Vicenza in Videm.
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Slika 17: Število knjig glede na mesto tiska v Italiji
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5.5

STOPNJA OHRANJENOSTI GRADIVA

Gradivu lahko določimo tudi stopnjo ohranjenosti. Vedno je potrebno upoštevati
vrsto poškodbe; stopnjo poškodbe, papirja, črnil, vezave in uporabo le–tega.
Pomembna je pravilna ocena ohranjenosti vitalnih delov gradiva. Včasih je
poškodba na videz veliko hujša, pa se izkaže, da je prizadet le estetski del, manj
pa strukturni.
Stopnje ohranjenosti je Vodopivčeva (2003) delila v štiri kategorije:
1. Odlična ohranjenost (1), 0–10 % poškodb: pri uporabi ni posebnih
omejitev.
V to stopnjo štejemo npr.: nepoškodovan papir, trdno vezavo, odlično
ohranjen hrbet, pregibni spoj, ki ni natrgan.
2. Dobra ohranjenost (2), 10–30 % poškodb: še dovoljena uporaba v
čitalnici.
V to stopnjo štejemo npr.: deloma porumenel papir, manjše raztrganine,
delno poškodovano vezavo, dobro ohranjen hrbet, vezice še dobro držijo
knjižni blok, papir je že lahko natrgan, platnice niso natrgane.
3. Slaba ohranjenost (3), 30–50 % poškodb: dovoljena uporaba le arhivistu
za popis gradiva, prepovedana je uporaba v čitalnici.
K tej stopnji štejemo npr.: porumenel papir, raztrganine, razrahljano ali
delno poškodovano vezavo, hrbet razpada, knjižni blok ponekod odstopa,
vezice so delno potrgane. Pri tej stopnji je priporočljiva izdelava
mikrofilmske kopije.
4. Zelo slaba ohranjenost (4), več kot 50 % poškodb: ni dovoljen nikakršen
vpogled niti arhivista – še najmanj pa uporaba v čitalnici. Nujen je
konservatorsko–restavratorski poseg.
K tej skupini spada npr.: zelo preperel papir, močno raztrgan papir, ki je
že v fragmentih, močno poškodovana vezava, hudo poškodovan hrbet,
potrgane vezice, razrahljan knjižni blok. V kolikor menimo, da bo gradivo
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po konservatorsko–restavratorskem posegu veliko v uporabi se priporoča
izdelava mikrofilmske kopije.
6

NAČRT UREDITVE KNJIŽNICE SV. JURIJA V PIRANU

6.1

PRESELITEV GRADIVA

Ob potencialni preselitvi knjižnice je gradivo v njej potrebno najprej popisati.
Elementi popisa so: zaporedna številka, avtor, naslov, založnik, kraj, leto, višina
hrbta, širina hrbta, dolžina stranice, stopnja ohranjenosti bloka, stopnja
ohranjenosti hrbta, vrsta vezave, poškodbe, klasifikacijska oznaka, opombe,
omara in polica na omari. Vsaka enota knjižnega gradiva se tudi fotografira, in
sicer njena naslovna stran.
Popisano gradivo je nato potrebno v ležečem položaju zložiti v močne kartonaste
škatle ter jih ustrezno označiti (primer: knjige iz omare A in police I v eno škatlo,
oznako nato napišemo na vidno mesto na škatli). Naenkrat v škatle prenašamo
toliko enot gradiva, kot ga lahko varno nesemo s trdim prijemom rok.
V primeru, da so knjige manjšega formata, jih je potrebno v škatli obložiti s
penasto gumo, da se ne premikajo. Če je začasni prostor za hrambo knjig v drugi
stavbi, je priporočljiva uporaba vodotesnih polipropilenskih zabojnikov s tesno se
prilegajočim pokrovom. Priporočljivo je, da zabojnike vedno prenašata dve osebi.
Gradiva se ne sme puščati v transportnih vozilih brez nadzora.
IFLA (2005) priporoča, da si pri transportu pomagamo tudi s transportnimi vozički,
pri tem pa moramo paziti, da imajo:
– dovolj velika gumijasta kolesa, saj so takšni vozički dovolj stabilni in je z
njimi lažje manevrirati;
– dovolj široke police ali varnostne prečke, ki gradivo med transportom
varujejo;
– odbijače na izpostavljenih delih, da minimizirajo škodo ob neprevidnih
manevrih.
Pomembno je, da se pri prestavitvi gradiva izloči zelo poškodovano gradivo in se
ga zloži v ločene škatle. Dragoceno in poškodovano gradivo še dodatno zaščitimo,
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tako da ga damo v zanje po meri narejene zaščitne ovoje. Prednost takšnih ovojev
je, da so prilagojeni predmetu, zaradi zahtevne izdelave pa so precej dragi. V
primeru, da ni dovolj sredstev za takšne zaščitne ovoje, jih lahko nadomestimo s
cenejšimi mapnimi škatlami, ki gradivo varujejo nekje od 15 do 20 let. Standardni
formati takšnih ovojev pa se lahko kupijo v knjigarni. Ko takšno gradivo ustrezno
zaščitimo, je pripravljeno na restavriranje oz. konzerviranje (Vodopivec; Urbanija,
2005).
Preselitev knjižnice bi za kapitelj v prvi vrsti pomenila velik strošek, potrebo po
različnih strokovnih profilih, dogovarjanja, usklajevanja in ogromno dela. Hkrati bi
preselitev pomenila obnovljen prostor, kjer bi knjižno gradivo dobilo svoje mesto
na polici – takšnega, kot si zasluži. Kapiteljska knjižnica bi z obnovo ponovno
oživela in bi bila lahko del muzejske zbirke sv. Jurija.
Za preselitev gradiva je potrebno zagotoviti dovolj prostoren nadomestni prostor.
Le-ta ne sme biti v kleti ali na podstrešju. Prav tako v prostoru ne sme biti
vodovodne napeljave in odtokov. Najprimernejša lega takšnega prostora je na
severni strani. V primeru kapiteljske knjižnice v Piranu bi lahko gradivo preselili v
prazno učilnico v Osnovni šoli Piran. Dostop do gradiva bi bilo v tem primeru
potrebno zavarovati tako, da bi bila vrata učilnice zaklenjena.

6.2

NAČRT UREDITVE KNJIŽNICE

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vso projektno dokumentacijo. Projektna
dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji,
ki je bil sprejet junija leta 2008.
Sama projektna dokumentacija obsega pet projektov:
– idejna zasnova (IDZ); je grafični prikaz in opis nameravane gradnje. Njen
namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev
pristojnih soglasodajalcev. Idejna zasnova stavbe mora vsebovati načrt
arhitekture ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo z
ustreznimi podatki.
– idejni projekt (IDP); je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na
podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši
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varianti nameravane gradnje. Namen IDP je izbor najustreznejše variante
nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del. Izdela se le, če je tako
določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor.
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD); je sistematično urejen
sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu
omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega
dovoljenja.
– projekt za izvedbo (PZI); je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz
gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. PZI je torej namenjen izvedbi
gradnje in tudi zakonodaja določa, da se morajo dela izvajati po projektu
za izvedbo. Ves čas gradnje pa je potrebno tudi zagotoviti, da je na
gradbišču na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del
projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja
gradnje.
– projekt izvedenih del (PID); je projekt za izvedbo s prikazom vseh
morebitnih odstopanj, izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega
dovoljenja (INGRA, 2013).
Posamezni projekt pa sestavljajo:
– vodilna mapa
– načrti
– elaborati
Ob potencialni preselitvi gradiva v nadomestne prostore bi se v knjižnici lahko
pričela obnovitvena dela. Pomembno je, da sta projektni dokumentaciji tipa PGD
in PZI izdelani skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
55/2008), v njej pa je pomembno, da so obdelana vsa potrebna:
– gradbena in obrtniška dela pri obnovi tal, sten in stropov ter obnova še
neobnovljenega stavbnega pohištva;
– instalacijska dela:
– elektroinštalacije in elektrooprema
– strojne instalacije in strojna oprema
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– pohištvena oprema.

6.2.1

Splošna izhodišča

Izdelati je potrebno PGD in PZI projektno dokumentacijo za preureditev in
obnovitev že obstoječega knjižničnega prostora. Pred izdelavo PGD projekta je
potrebno izdelati idejno zasnovo novega obnovljenega prostora, ki jo izvajalec
posreduje naročniku v pregled in potrditev. Potrjena idejna zasnova od naročnika
in uporabnega dovoljenja je pogoj za izdelavo PGD projektne dokumentacije.
Zasnova obnovljenega prostora mora zagotavljati optimalno izvedbo predvidene
gradnje ter v času uporabe prostora njihovo ekonomično investicijsko in tekoče
vzdrževanje.
Uporabljajo se naj materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično
vežejo. Materiali naj bodo takšni, da se lahko primerno vzdržujejo in so čim bolj
odporni proti poškodbam. Pri zasnovi projekta je potrebno strmeti h gradbeno–
tehnični solidnosti ter ekonomičnosti. Okna, ki so locirana višje od 180 cm od tal,
se morajo odpirati ročno preko ročice. Vse površine vratnih kril morajo biti
obložene z za čiščenje primernim materialom in morajo biti opremljene z okovjem
boljše kvalitete.
Stene naj bodo iz kvalitetne pralne disperzijske barve, tla pa morajo biti takšna, da
se na njih čim manj nabira prah in se jih lahko enostavno čisti. V primeru, da bodo
ostala tla lesena, se jih mora restavrirati in zaščititi z ustreznim premaznim lakom7.

6.2.2

Trenutno stanje knjižnice in možne rešitve

Kot že omenjeno, je trenutno stanje knjižnice precej klavrno. Luščenje ometa,
barve, količina prahu in soli v zraku pospešuje uničevanje dragocenega gradiva.
V primeru kapiteljske knjižnice že obstoječe knjižne police niso primerne. Že s
prostim očesom lahko opazimo, da se pod težo knjig police upogibajo. V
najslabšem primeru se lahko zgodi, da police počijo oz. se zlomijo. V kolikor bi
PROJEKTNA NALOGA za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev opuščenega
hišniškega stanovanja z zunanjo teraso v knjižnico s čitalnico in medioteko; Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, št. 41101 – 48/2010; 18.5.2010
7
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želeli obdržati lesene knjižne omare, bi jih bilo potrebno restavrirati in nato zaščititi
z ustreznim premaznim lakom (IFLA, 2005) – dobri premazi so akrilne emulzije8.
Ena izmed rešitev je, da obdržimo restavrirane knjižne omare in namestimo nove
– močnejše knjižne police. Vendar ni priporočljivo, da so knjige v direktnem
kontaktu z lesom.
Druga rešitev je, da se v prostor postavijo nove kovinske omare, a je potrebno
police premazati z elektrostatsko nanešenimi praškastimi barvami. »Odprte«
kovinske konstrukcije omogočajo večjo cirkulacijo zraka, enostavno se jih čisti in
vzdržuje. IFLA (2005) priporoča, da so knjige vsaj 10 centimetrov nad tlemi in vsaj
5 centimetrov od stene. Hkrati morajo biti na polici postavljene pravokotno, knjižne
police pa ne smejo biti prenatrpane. Na knjige, ki so večjega formata in jih na
police ne moremo postaviti pravokotno, lahko nanje položimo vendar ne več kot 3.
Glede na količino knjig v prostoru (približno 5000) je prostor izredno majhen.
Trenutno so na policah 2 ali celo 3 vrste knjig (slika 18), kar dodatno obremenjuje
že tako slabe police. Tako natrpane knjige na policah se bodo prej ali slej še
dodatno poškodovale.

Akril emulzija je nepigmentirana vodna disperzija polimernih veziv, ki se uporablja kot osnovni
premaz pred barvanjem z disperzijskimi barvami in pred nanosom mineralnih in akrilnih ometov.
Omenjena emulzija predstavlja vezni most med podlago in premazom, veže prašne delce ki jih ne
moremo očistiti s čiščenjem, omogoča boljši oprijem in utrjuje podlago.
8
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Slika 18: Trenutna postavitev knjig na policah

Ob preureditvi knjižnice bo potrebno na police postaviti samo 1 vrsto knjig in
verjetno je, da bo na voljo premalo knjižnih omar (slika 19) za vso gradivo, ki se v
prostoru nahaja. Da bi pridobili nekaj več prostora, bi bilo potrebno iz knjižnice
umakniti vse predalnike in ostale verske simbole (kipci, križi), ki zasedajo prostor.
Poleg knjižničnega prostora je v tem prostoru še arhiv. Morda ne bi bilo napačno
del knjižnice preseliti v prostor, kjer je arhiv, ob predpostavki, da se tudi ta del
adaptira in na novo opremi.
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Slika 19: Trenutna postavitev knjižnih omar v prostoru

Ob predpostavki, da se v prihodnosti restavrirajo najdene inkunabule in oba
najdena rokopisa, bi jih lahko hranili v zato izdelanih vitrinah.
Na novo zasnovan prostor bi imel 3 velike knjižne omare, 1 vitrino, pod oknom
manjšo mizo in stol. Poleg tega bi lahko dodali 3 okrogla knjižna stojala na kolesih,
ki bi se lahko po potrebi prestavljala (slika 20). Da bi čim bolje izrabili sam
knjižnični prostor, bi lahko knjižne omare oz. police namestili po vzoru
samostanske knjižnice v Nazarjah (slika 21).
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Slika 20: Nova postavitev v knjižnici

Slika 21: Primer knjižnih omar v samostanski knjižnici Nazarje

43

PERKO, U. Popis gradiva in načrt ureditve knjižnice svetega Jurija v Piranu. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

6.2.3

Svetloba

Hujši povzročitelj poškodb na predmetni kulturni dediščini je prav svetloba.
Prekomerni osvetlitvi je najpogosteje izpostavljena pri svoji hrambi v skladiščih, pri
reprodukciji, na razstavah …
Potrebno je ločiti naravno in umetno svetlobo. Glavni vir naravne svetlobe je
sončna svetloba. Ta zajema velik pas elektromagnetnega valovanja, ki ga delimo
na 3 dele:
– ultravijolično sevanje, ki se deli na UV-A, UV-B in UV-C in je energetsko
najbolj bogato;
– vidno sevanje, ki je v svojem kratkovalovnem delu energetsko še
razmeroma bogato in

lahko povzroča

fotokemijske

kot

termične

spremembe in
– IR sevanje, ki povzroča le termične spremembe.
Zemeljska atmosfera deluje kot naravni filter, ki spreminja v toploto energetsko
najmočnejše sevanje. Navadno steklo dobro zadrži oz. absorbira večino
visokoenergetskega UV dela sevanja, prepusti pa večino UV-A žarkov, vidno
svetlobo in IR sevanje. Deluje namreč kot dolgoprepustni filter. V notranjosti
prostorov se torej naravna svetloba preko steklenih površin še dodatno filtrira.
Kljub temu pa skoznje prodre zaznavna količina še vedno močno škodljivih UV-A
žarkov in visokoenergetska vidna svetloba ter gretje z vidnim in IR delom spektra.
Vir umetne svetlobe pa so svetila. Proizvajalci zgornjo mejo sevanja določajo zelo
ohlapno, zato različne vrste običajnih svetil brez dodatnih filtrov, ki zadržujejo tudi
UV-A del sevanja, niso primerna za osvetljevanje predmetov kulturne dediščine.
Za samo hrambo gradiva ne potrebujemo svetlobe, zato je v skladiščih
priporočljiva popolna tema. Dovoljuje se časovno omejena osvetlitev, ki je
prilagojena delovni nalogi. Za npr. enostavno delo je dovoljena osvetlitev med 50
in 200 luksi. Priporočljivo je, da natančnejše pregledovanje gradiva opravimo zunaj
skladiščnih prostorov, razsvetljava pa naj bo prilagojena delovnim potrebam in naj
se izklopi vsakič, ko osvetlitev ni več potrebna.
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V primeru, da so skladiščni prostori tudi delovni, je potrebno občutljivo gradivo
dodatno zaščititi (npr. s zastori, škatlami itd) (Vodopivec, 2006).
Če bi se odločili v knjižnični prostor postaviti tudi vitrino, je potrebno to tudi
osvetliti. Priporočljivo je, da je vir svetlobe izven vitrine. Potrebno je izbrati
ustrezen vir svetlobe in zagotoviti primeren položaj svetila. Paziti je potrebno:
– da ne bo vplival na spremembo temperature in relativne vlage v vitrini,
– da ne bo vseboval UV sevanja,
– da bo imel ustrezno barvno temperaturo,
– da bodo svetila umeščena v ločenih in posebej načrtovanih, dobro
izoliranih delih.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da je osvetljenost v bližini vira svetlobe največja. S
tem je zagotovljena večja vidnost, hkrati pa tvegamo nevarnost poškodb.
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7

DOSTOPNOST GRADIVA

Leta 2006 je Inštitut informacijskih znanosti Maribor organiziral okroglo mizo z
naslovom Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem COBISS. Na
okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana,
IZUM-a, profesor dr. Jože Urbanija in zaposleni v različnih cerkvenih in
samostanskih knjižnicah po Sloveniji.
Na okrogli mizi so bile izpostavljene teme Izobraževanja knjižničarjev z raritetami,
Mednarodni standardi obdelave starih redkih knjig, predstavili so kulturno
dediščino v cerkvenih knjižnicah, itd.
V IZUM-u se z vprašanjem starih redkih knjig ukvarjajo že od začetkov delovanja
sistema COBISS. Zavedajo se, da bo za potrebe obdelave starih knjig nujno
potrebno opraviti veliko dela in doseči dodatne dogovore. Obdelava starih knjig v
sistemu COBISS je stekla, ko format UNIMARC še ni nudil podpore za to
področje. Takoj, ko so bile sprejete dopolnitve UNIMARC-a, so jih uveljavili tudi v
COMARC-u. Pravilo predvideva obdelavo posameznih izvodov, vendar to ne
pomeni edine možne in dokončne rešitve. V nadaljnjem razvoju – predvsem v
COBISS3 – bo možno te stvari še optimizirati.
Problem za vključitev v sistem se pojavi pri katalogizaciji, kjer ni jasno niti to, po
katerih katalogizacijskih pravilih naj bi obdelovali antikvarno gradivo, niti to, kako bi
popravljali zapise iz konverzije starega kataloga
Glavni razlog katalogizacije je seveda dostopnost gradiva za strokovnjake in druge
uporabnike. Pomembno se je dogovoriti o obsegu dostopa in izposoje, saj je
varnostno tveganje pri redkih knjigah vedno prisotno. Obdelava je tudi nujen prvi
korak pri zaščiti dragocenega gradiva.
Stare knjige morajo biti zaradi svojih posebnosti opisane na specifičen način.
Zabeležene morajo biti značilnosti, po katerih se razlikujejo od drugih kopij istega
dela. Namen bibliografskega opisa pa je tudi razjasnitev neke tradicije, okoliščin
itd (Pivec, 2006).
Za takšno delo pa je potreben tudi primerno usposobljen kader. Ni dovolj le znanje
bibliotekarstva, ampak je več kot dobrodošlo tudi znanje latinščine in zgodovine.
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Tekom let se je v sistem uspelo vključiti knjižnici obeh teoloških fakultet v Ljubljani
in Mariboru, škofijski knjižnici v Ljubljani, Semeniški knjižnici Ljubljana, minoritski
knjižnici na Ptuju, kapucinski knjižnici v Škofji Loki in knjižnici karmeličank v Sori
(Pivec, 2006).
Kljub temu ostaja še veliko knjižnic, ki hranijo bogato knjižno dediščino, ki je
nedostopna širši javnosti in je dejansko stanje knjižnic nepoznano. Ne vemo, ali so
knjige zavarovane pred škodljivci ali si takšne knjižnice sploh želijo postati
dostopne…
Kapiteljska knjižnica sv. Jurija v Piranu je prav tako ena izmed mnogih, ki ni
dostopna nikomur. Kakšno bogastvo in kakšne raritete se v njej skrivajo, ni znano
nikomur. Prav tako ni jasno točno število enot gradiva in v kakšnem stanju je.
S popisom, ki sem ga pričela, smo dobili majhen vpogled v celotno zbirko. Tako je
sedaj znano, da ima gradivo predvsem versko vsebino, da je poškodovano, da so
pogoji hrambe neprimerni.
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8

ZAKLJUČEK

Francoski pesnik, esejist in filozof Paul Ambroise Toussaint Jules Valery je nekoč
dejal: »Knjige imajo enake sovražnike kot človek: ogenj, vlago, živali, čas in svojo
lastno vsebino« (Kos, 1982).
Z delnim popisom gradiva v kapiteljski knjižnici sv. Jurija v Piranu sem dobila
vpogled v zbirko antikvarnega gradiva. Izmed vseh štirih postavljenih hipotez lahko
potrdimo tri:
– gradivo v knjižnici ni nikomur dostopno,
– gradivo je v slabem stanju in
– knjižnični prostor je neprimeren in nujno potreben obnove.
Zbirka knjig v knjižnici se je v vseh teh letih hrambe poškodovala zaradi
neprimernih razmer v prostoru (vlaga, prah, neustrezen prostor, morska sol v
zraku in mrčes). Da bi preprečili propadanje gradiva, bi ga bilo potrebno preseliti v
nadomestni prostor in ga tudi katalogizirati, medtem pa knjižnico obnoviti. Knjige,
ki so zelo poškodovane, bi bilo potrebno poslati v Center za konservatorstvo in
restavratorstvo, kjer bi jih ustrezno obnovili, ostalo gradivo pa preselili nazaj v
obnovljeno knjižnico.
Vsaka knjiga, še zlasti antikvarno gradivo, si zaslužijo svoje mesto na polici,
vendar to zahtevata čas in denar. Po pogovoru z župnikom sem ugotovila, da je
preteklo dolgih 7 let, preden so se stvari o obravnavni knjižnici premaknile.
Celoten projekt popisa in željo po obnovi sem predstavila tudi na Občini Piran, kjer
žal niso imeli posluha. In potem nekako dobiš občutek, kot da jim za tako
dragoceno antikvarno gradivo in posledično lokalno kulturno dediščino ni mar.

48

PERKO, U. Popis gradiva in načrt ureditve knjižnice svetega Jurija v Piranu. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

9

VIRI IN LITERATURA

9.1

NAVEDENI VIRI

BAHOR, S. (2009). Skriti knjižni zakladi. Pisna dediščina samostanskih in
cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
BIBLIOTEKARSKI terminološki slovar (2009). V Kanič, I. (Ur.), Knjižnica, 59.
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
COBISS.SI. (2013). Sodelujoče knjižnice – seznam vseh knjižnic . Pridobljeno 5.
6. 2013 s spletne strani http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/knjiznice.asp.
ČUČNIK – MAJCEN, N. (1996). Zapis v čas: osnove varovanja in konzerviranja
knjižničnega in arhivskega gradiva. Ljubljana: Samozaložba.
ENCIKLOPEDIJA Slovenije (1994). V Dermastia A. (Ur.), Enciklopedija Slovenije,
8. zvezek. Ljubljana: Mladinska knjiga.
HASENAY, D. in KRTALIĆ, M. (2008). Terminološki i metodološki aspekti u
proučavanju zaštite stare knjižnične građe. V Velagić, Z. (Ur.), Libellarium: časopis
za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova (str. 203-219). Zadar:
Sveučilište u Zadru; Odjel za knjižničarstvo.
HASENAY, D.; KRTALIĆ, M.; VITOLOVIĆ, G. I. (2010). Preservation and
conservation of old books. V WILLER, M. in TOMIĆ, M. (Ur.), SUMMER school in
the study of old books. (2010). (Str. 279–299 ). Zadar: Sveučilište u Zadru.
HROVAT, J. (2008). Katalogizacija starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici:
izkušnje katalogizatorke. V Kodrič-Dačič, E. Knjižnica, 53 (1), (str. 81–98).
Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim. (2005).
Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
Filozofska fakulteta; Arhiv Republike Slovenije.
INGRA.(2012). Projektna dokumentacija. Pridobljeno 10. 7. 2013 s spletne strani
http://www.ingra.si/projektna-dokumentacija/vrste-projektne-dokumentacije/.

49

PERKO, U. Popis gradiva in načrt ureditve knjižnice svetega Jurija v Piranu. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

JUB barve spremenijo dom. (2008). Osnovni premazi – akril emulzija. Pridobljeno
10. 7. 2013 s spletne strani http://www.jub.si/izdelki/osnovni-premazi/?cat=3191
KAPITELJSKA knjižnica in arhiv. (2010). V Krmac Košuta, O. (Ur.), Sedem
knjižnih zakladov Pirana. (Str. 7-10). Piran: Mestna knjižnica Piran. Pridobljeno 6.
6. 2013 s spletne strani:
http://www.pir.sik.si/mdk/knjige/Sedem_zakladov_SLO_ITA.pdf
KATIĆ, T. (2007). Stara knjiga – bibliografska organizacija informacij. Zagreb:
Hrvatsko knjižničarsko društvo.
KOS, J. (1982). Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: Državna založba
Slovenije.
KOVAČ M., Mojca. (2005). Piran – sv. Jurij. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne
dediščine.
PIVEC, F. (2006). Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem
COBISS. Pridobljeno 5.6. 2013 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/
2006_1-2/html/clanek_04.html#d0e724.
PROJEKTNA naloga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev
opuščenega hišniškega stanovanja z zunanjo teraso v knjižnico s čitalnico in
medioteko. (2010). Mestna občina Maribor, Mestna uprava, št. 41101 – 48/2010.
STYLING. (2013). Sončna svetloba – pisan spekter žarkov. Pridobljeno 29. 7.
2013 s spletne strani http://styling.over.net/i482/.
SUŠNICA, V. (1998). Restavriranje in konzerviranje knjižnega gradiva. Diplomsko
delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
VODOPIVEC, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in
njihov razvoj. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.
VODOPIVEC, J. (2003). Trajnost dediščine na papirju. Arhivi, 26 (1), (str. 23–30).
VODOPIVEC, J. (2007). Svetloba in arhivska dediščina. Zbornik referatov
dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike.
(Str. 145–155) . Maribor: Pokrajinski arhiv.

50

PERKO, U. Popis gradiva in načrt ureditve knjižnice svetega Jurija v Piranu. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013

9.2

DRUGI VIRI IN LITERATURA

BAHOR, S. (1996). Cerkvene in samostanske knjižnice v Sloveniji. V Gazvoda, J.
(Ur.). Knjižnica, 39 (4), (str. 337–347). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije.
PRESL, I. (2005). Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Pomorskega muzeja »Sergej
Mašera« Piran. Specialistična naloga. Piran.
SVOLJŠAK, S. (2002). Membra disiecta: iz sklopa vezav 17., 18. in 19. stoletja v
knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani: Diplomsko delo. Ljubljana:
Filozofska fakulteta.
SVOLJŠAK, S. (2007). Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689–1755) v
ljubljanskem frančiškanskem samostanu. Doktorska disertacija. Ljubljana:
Filozofska fakulteta.
SVOLJŠAK, S. (2005). Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja
in klasifikacije: s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih
knjižnic. V Ambrožič, M. (Ur.), Knjižnica, 49 (1–2), (str. 203–215). Ljubljana: Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije.

51

