W roku 2017
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
dzięki wsparciu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zrealizował zadanie
„Modernizacja sprzętu introligatorskiego
w pracowni introligatorskiej
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”
w ramach programu
„Dziedzictwo kulturowe
– priorytet 2 –
wspieranie działań muzealnych”
(umowa nr 06356/17/FPK/NIMOZ
z dnia 15.09.2017 r.).
Zakupione zostały:
· zszywarka drutem Hohner,
· żeliwne nożyce introligatorskie,
· urządzenie do zaokrąglania grzbietów książek
z przestawną płytą roboczą,
· prasa do tłoczenia liter i znaków,
· urządzenie do szarfowania skóry (2 szt.),
· krajarka do papieru.
Sprzęt ten poprawi
standardy prac introligatorskich
wykonywanych przez
ossolińską pracownię.
Kwota dofinansowania wynosi 94 000 zł.
Całkowity koszt modernizacji to 162 032,80 zł.

Dyrektor
Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich
dr Adolf Juzwenko
zaprasza
w dniu 6 listopada 2017
o godz. 10.00
na warsztaty
promujące zadanie
„Modernizacja sprzętu
introligatorskiego
w pracowni
introligatorskiej
w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich”
dofinansowane
ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Warsztaty odbędą się
w Zakładzie
Narodowym
im. Ossolińskich,
ul. Szewska 37,
50-139 Wrocław,
Refektarz Ossolineum

Program:
1. Prelekcje w Refektarzu Ossolineum:
mgr Dariusz Subocz
(dyrektor Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie)
„Prasy do złoceń w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie.
Przyczynek do rozważań
o wpływie rozwoju technologii
na wygląd XIX i XX–wiecznych opraw książek”;
mgr Katarzyna Łabuz
(kierownik Pracowni Konserwacji
Zbiorów Specjalnych
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu)
„Szyldy złocone na papierze
– technika opisu i dekoracji grzbietu książki”;
mgr Małgorzata Grocholska
(emerytowana Konserwator Zbiorów
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)
„Książka: dzieło sztuki, rzemiosło czy przemysł?
Jak zmieniło się introligatorstwo na przestrzeni stuleci”.
2. Warsztaty i pokazy
Refektarz Ossolineum:
· przyrząd do szarfowania skóry
· prasa do tłoczenia liter i znaków
· gilotyna do cięcia papieru (prezentacja multimedialna)
· manualne urządzenie do zaokrąglania grzbietów
z przestawną płytą roboczą (prezentacja multimedialna)
Pracownia Introligatorska Ossolineum:
· nożyce introligatorskie do cięcia tektury
· zszywarka drutem z 2 głowicami

