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Su istori ne knyga triūsė net dvejus metus
Šiauliete restauratorė El
viną Karosienė sugaišo 
dvejus metus, kol atkūrė 
smarkiai sudūlėjusią ver
tingą knygą. Antram gy
venimui prikelta knyga 
sugrąžinta į biblioteką.
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1903 m. išleista knyga „Alfavit- 
nyj spisok naselionych mest Ko- 
venskoi guberniji" („Abėcėlinis 
Kauno gubernijos gyventojų są
rašas") buvo Šiaulių P.Višinskio 
viešosios bibliotekos saugykloje.

Išskirtiniame leidinyje surašy
ti visos Kauno gubernijos, kuriai 
tada priklausė ir Šiaulių kraš
tas, miestai, miesteliai, kaimai, 
dvarai ir jų gyventojai. Lietuvoje 
išlikusios vos dvi tokios knygos.
Padėjo muziejininkai

P.Višinskio bibliotekos direkto
riaus pavaduotoja Regina Mieže- 
tienė sakė, kad iš kolekcininko 
gauta knyga buvo labai populia
ri: „Ja domėjosi istorikai, kraš
totyrininkai, savo šaknų ieškan
tys žmonės, nes autoriai sukaupė 
daug vertingų duomenų apie to 
meto Lietuvą ir jos gyventojus."

Galiausiai buvo nuspręsta, kad 
knygos vartyti nebevalia. Ją rei
kėjo gelbėti, nes būklė buvo apgai
lėtina -  lapai trupėte trupėjo.

P.Višinskio viešoji biblioteka 
neturėjo pinigų restauratoriaus 
paslaugai užsakyti, bet išgelbė-

sio popieriaus lapų buvo išplauna
mos rūgštys, po to popierius mir
komas, klijuojamas, sutvirtina
mas ir galiausiai spaudžiamas 
galingu presu.

Per darbo dieną 1-2 lapus res
tauruoti įstengdavusi E.Karo
sienė pastebėjo, kad šį retą leidi
nį bandyta gelbėti ir anksčiau. 
Jis buvo surištas iš dviejų kny
gų. Tačiau darbai atlikti paly
ginti nemokšiškai.
Skaitytojams nebeduos

Antradienį atnaujintą knygą 
iš reastauratorių atsiėmusi P.Vi
šinskio bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja R.Miežetienė ieškos, 
kas galėtų lapus įrišti į viršelius: 
„Skaitytojų rankos šios knygos 
nebepalies -  jiems duosime var
tyti tik kopiją."

E.Karosienė ilgai užtruko restauruodam a knygą, nes lapai buvo sudūlėję. A tnaujinta knyga grąžinta į b ib lio teką, bet ji ska itytojam s į rankas nepateks.
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P.Višinskio viešoji biblioteka 
neturėjo pinigų restauratoriaus 
paslaugai užsakyti, bet išgelbė
jo pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su „Aušros" muziejumi.

Muziejininkai neturėjo šiuo
laikiško skenavimo aparato, to
dėl skolinosi iš bibliotekos. Atsi
dėkodamas už pagalbą „Aušros" 
muziejus pasišovė restauruoti 
knygą.

Skrupulingas darbas

Šis darbas patikėtas patyrusiai 
restauratorei E.Karosienei.

„Dirbti buvo sunku, nes byrėte 
byrėjo iš prastoko popieriaus iš
leistos knygos lapai, -  apie ilgai 
trukusį darbo projektą pasakojo 
specialistė. -  Teko paplušėti, kol 
buvo atnaujinti visi 312 lapų."
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sio popieriaus lapų buvo išplauna
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„Dirbti buvo sunku, 
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E.Karosienė

„Aušros" muziejaus direkto
rius Raimundas Balza sakė, kad 
restauravimo darbai jiems kai
navo iki 5 tūkstančių eurų.

Kultūros įstaigų bendradar
biavimas bus tęsiamas. Muzie
jininkai važiuos į per 650 tūks
tančių leidinių turinčios P.Višins
kio viešosios bibliotekos saugyk
las ir atsirinks, kuriems vertin
giems eksponatams labiausiai 
reikia pagalbos.


