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Tipăritură legată – la cotor şi la colţuri - în 
piele de culoare maro, cu copertă rigidă 
învelită în hârtie decorativă (marmorată) cu 
modele de culoare ocru şi negru. Presupunem 
că, anterior, cartea a suferit din cauza unei 
îmbibări accidentale cu  apă, eveniment care 
a generat un şir de degradări specifice, atât la 
corpul cărţii, cât şi legătura acesteia. Datorită 
umezelii excesive, s-a deteriorat şi pielea 
folosită la legătura cărţii. Astfel, lipseşte un 
colţ din piele de pe prima copertă (şi pielea 
a devenit rigidă şi friabilă), iar învelitoarea 
din hârtie decorativă s-a dezagregat, s-a rupt 
şi lipseşte în bună parte. Cartonul coperţii 
rigide este puternic degradat datorită acţiunii 
umezelii, pe marginile sale sunt reperate 
urme ale atacului biologic - mucegai.
Cartonul coperţii nu are capital band-uri, este 
broşat şi are cotor drept. Broşajul a devenit 
vizibil la desfacerea cărţii.
Pagina de gardă şi pagina de titlu sunt foarte 
frumoase, imprimate (la presă) prin tipar 
înalt, sunt în stare avansată de degradare şi 
dezagregare la colţuri. 

După curăţarea uscată (desprăfuire), într-o 
primă fază am şters petele de mucegai cu 
vată îmbibată în alcool şi am dezinfectat 
unele pagini. Desfacerea cu grijă a legăturii 
şi a corpului cărţii a durat destul de mult, 
deoarece starea de dezagregare a paginilor 
se înrăutăţea la fiecare atingere. Spălarea 
paginilor s-a efectuat cu prinderea acestora 
între site, într-o soluţie apoasă cu un conţinut 
de Timol cu concentraţia de 2%, cu scopul 
continuării procesului de dezinfecţie. Petele 
de mucegai s-au estompat, astfel am reuşit 
să evităm aplicarea albirii chimice, de altfel 
riscantă. Refacerea colilor s-a înfăptuit 
cu hârtie manuală, hârtie japoneză şi văl 
japonez, inclusiv pe ambele părţi (pagini) 
unde a fost necesar. După repararea şi 
presarea corpului cărţii, ne-am axat atenţia pe 
restaurarea paginii de gardă şi a foii de titlu. 
Am continuat cu procedeul  broşării, după 
metoda originală. În urma caşerării cotorului, 
cărţii i-au fost aplicate capitalband-uri – în 
baza fragmentelor originale – şi coperţi noi. 
Pielea de legătură originală, care acoperea 
cotorul, a fost desfăcută fără a se deteriora, 
însă din cauza stării sale de deshidratare 
şi friabilitate reaşezarea la loc s-a realizat 
sub auspiciile anumitor riscuri. Cu toate 
acestea, pielea deshidratată s-a comportat 
bine la înmuiere şi la faza reaşezării la locul 
său; părţile lipsă ale pielii au fost substituite 
acolo unde s-a impus acest lucru. Ultimele 
intervenţii le-am efectuat la hârtia învelitoare 
a coperţilor, prin completarea părţilor 
degradate şi lipsă, respectiv la pagina de 
gardă şi la pagina de titlu, prin consolidarea 
acestora. Cartea este gata restaurată şi se 
păstrează în siguranţă într-un toc de protecţie 
confencţionat special în acest scop.   
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Numele: VANKÓ ÁGNES EMESE 

Funcția: restaurator hârtie, Muzeul Déri, Debreţin     

Domeniul cercetat: Restaurare hârtie  

Studii 

1990- 1995   Facultatea de Ştiinţe Teologice Pázmány Péter  

1987- 1990   Studii superioare de restaurare hârtie şi carte în cadrul OSZK şi al Liceului de Arte 

şi Meserii 

1980-1984  Gimnaziul Romano-Catolic Svetits Debreţin 

Experienţă profesională 

2017  Restaurator la Muzeul Déri, Debreţin     

1997-prezent   Restaurator independent la Atelierul de Restaurare şi Legătorie Carte Pannóniusz  

1987-1997     Elev, apoi restaurator la Atelierul de Restaurare Soros, Biblioteca Naţională 

Széchényi                   

Expoziţii:    
Lumea Codexurilor noastre, Biblioteca Universităţii,   2006 / cărţi restaurate     

Câteva lucrări mai importante: 

1.   Hieronymus, (S.) Epistolae Pars. 1-2 

       Mainz,  P.Schöffer , 7.Sept. 1470 

       Inc. 2 

       Biblioteca Universităţii ELTE, Secţia Manuscrise şi Rarităţi.  

 2.   BIBLIA, (LAT.)  Nürnberg, Anton Koberger, 6. Aug. 1479.  468.ff 

       CI 627. (nr. Inv.: 37005) INCUNABUL 

       Arhiepiscopia din Veszprém 

       Biblioteca Arhiepiscopiei 

3.   Dr.Pulszky  Károly - Radisics  Jenő:   Az ötvösség remekei, Volumul I.   

      Exemplarul numerotat 164.  

       R.j. 1710.3 

       Biblioteca Muzeului de Artă Decorativă 

4.   Codex cu indexul Cod.Slav.7b, Manuscris în slavonă veche  

       Încadrabil în secolele 13-14  

       Biblioteca Universităţii ELTE, Secţia Manuscrise şi Rarităţi. 

5.   Biblioteca episcopului Koller Ignác (baroc târziu),  2200 de volume 

       Curăţare locală, conservare, restaurarea legăturii 

       Arhiepiscopia de Veszprém 

       Biblioteca Arhiepiscopiei 

6.  Seria Revistei de Artă Decorativă maghiară Magyar Iparművészet /1896-1934 / 

       Restaurare şi reconstrucţia legăturilor 

       Biblioteca Muzeului de Artă Decorativă 

7.   Francisci Petrarchae: Opera Omnia 

      Basileae, 1496 

      Colecţia Bisericii Romano-Catolice, Sárospatak 


