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            ъведение
През последните десетилетия настъпиха значителни промени в книговезкия бизнес. 
Големите работилници затвориха, появиха се много на брой малки ателиета. Книговезките 
секции в големите печатници автоматизираха производството и много работници 
бяха освободени. Продължава и негативната тенденция печатната и книгооформящата 
индустрия да прехвърля инвестициите към Азия.

Наред със затихващия бизнес на подвързващите производства се проявяват и някои 
положителни тенденции. В последно време нараства търсенето на артистични подвързии, 
засилва се интересът към старите колекции в библиотеките и архивите, разширява се 
интернет търговията със стари книги. Тези тенденции насърчават появата на ново 
поколение книговезци, които искат да развиват професионалните си умения по консервиране 
и възстановяване на стари книги и документи. Повечето от съществуващите обучителни 
материали обаче са изостанали от съвременността или разглеждат само част от 
проблемите. Чувства се остра нужда от обучителен комплекс, особено в актуални области 
като предприемачество, междукултурна обучение, екологични технологии, онлайн обучение, 
компютърен дизайн.

Днес, във времето на индустриално развитие и иновативни технологии, стилът на 
подвързиите става все по-уеднаквен. Повечето млади хора дори не са виждали как изглежда 
една подвързия от 18-ти или 19-ти век. В същото време обаче все повече хора искат да 
си закупят или да се научат да изработват дребни артистични предмети– бележници, 
кутийки, декорирана хартия. В страните с дълголетни традиции в изкуството и 
художествените занаяти има магазини и ателиета, които предлагат подобни артистично 
подвързани изделия. В други страни пък трудно се намират обичайни продукти като 
например качествена художествена хартия.

Това са основните проблеми, към които е насочен проектът „Дизайн на подвързии и 
консервация на стари книги, албуми и документи“ (Binding design and paper conservation of 
antique books, albums and documents, BBinding, www.bbinding.org), осъществен с подкрепата 
на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. 

Това ръководство е създадено като един от основните обучителни материали в 
Професионалното образование и обучение (ПОО) по книговезане и консервация на книги 
и фотографии. То обхваща не само „класическия“ материал за това как да подвържем 
книга или да съхраняваме хартиени документи, но и някои съвременни теми, свързани с 
електронно обучение, инструменти за компютърен дизайн на подвързии, предприемачество, 
междукултурно обучение в книговезкия занаят и други.



  9

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

Ръководството е подходящо за преподаватели по ПОО, които се нуждаят от модерни и 
адекватни на времето ни обучителни материали по посочените по-горе теми. То е полезно 
за служители в библиотеки и архиви, търсещи да усвоят основни и спешни знания как да 
поддържат и съхраняват фондовете и колекциите си от книги и фотографии. Тематиката 
за актуалните технологии в подвързването като електронното обучение и компютърния 
дизайн е полезна за самонаети подвързвачи и работници в малки книговезки работилници и 
ателиета, които изпитват необходимост от модернизиране на бизнеса си. Ръководството 
е полезно и за безработни, отпаднали от предишни големи книговезки цехове или печатници, 
за незаети лица, които желаят да придобият знания и умения в професията, за да започнат 
самостоятелен бизнес в книговезството.

Ръководството е вид модулно структуриран наръчник, разделен на десет части: първата 
е въведението, а останалите са деветте основни теми (обучителни модули), разработени 
в рамките на проекта: Подвързване, Поддръжка и съхраняване на документи от хартия и 
пергамент, Консервация и поддръжка на фотографски материали, Артистични подвързии, 
Фотоалбуми и фотографии в библиотеката, Предприемачество и междукултурно обучение, 
Е-обучение в книговезството и консервацията на книжни документи, Компютърен дизайн 
(CAD) на подвързии, Еко методи в производството на хартия.

Всеки модул е адаптиран за печатното издание и съдържа конкретни съвети и насоки: 
как да подвържем книга; как да съхраняваме книги, снимки и хартиени материали; как да 
създадем артистични подвързии; как да се възползваме от възможностите на е-обучението; 
как да боравим с компютърния инструментариум за дизайн на подвързии. Разделите за 
е-обучението и CAD инструментите в книговезането напътстват как да използваме 
основните продукти на проекта – е-обучителен материал в система за управление на 
обучението (Learning Management System - LMS) с онлайн учебни модули и новаторски 
CAD инструмент за книговезци. В края на книгата са поместени речник, съдържащ най-
употребяваните термини, и библиография.

Приносът на проекта BBinding е в разработването на иновативен инструмент за 
компютърен дизайн и на материали за е-обучение по посочените по-горе теми. Проектните 
продукти се изграждаха на етапи. 

Най-напред BBinding партньорите проучиха съществуващите обучителни материали 
и технологични проекти и установиха, че иновативни материали са или дефицитни, 
или въобще не съществуват. След това бяха разработени девет обучителни модула по 
ключови теми в книговезането и съхранението на хартиени документи. Накрая модулите 
бяха интегрирани в система за управление на обучението - LMS (learning management sys-
tem), насочена към е-обучението.

Една от главните цели и нововъведения на проекта е да бъдат оползотворени предимствата 
на е-обучението в областта на книговезането: четене на модулите в LMS в домашна 
обстановка, и то по всяко удобно за теб време, преподавателите да ги използват в 
определени курсове по темите или да бъдат основни помагала за самообучение. Модулите 
в LMS съдържат различни помощни средства – снимки, видео материали, навигационни и 
комуникационни инструменти, които допълнително улесняват учебния процес. Разработен 
беше и единственият по рода си CAD инструмент – най-иновативният в проекта продукт, 
без аналог досега в книговезането. Това е онлайн инструмент, който дава възможност 
на подвързвача да проектира своето изделие в реално време, да променя материала и 
цвета на подвързията, моделите на шиене, дебелината и формата на книгата, т.е. да 
манипулира цялостния дизайн и изработка на книгата онлайн. Този новаторски инструмент 
ще подкрепи и ще облекчи работата на книговезеца, защото той ще може предварително 
на екрана да покаже в реално време на клиентите как би изглеждала книгата или да 
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изпрати дизайнерския модел онлайн от разстояние. Обучителните модули в LMS и CAD 
инструментът са безплатни и достъпни на няколко езика: английски, български, немски, 
италиански и нидерландски.

Едно от нововъведенията на BBinding проекта в областта на книговезството и 
съхранението на книги и хартиени документи е разработването на тези е-обучителни 
материали и мултимедийни инструменти в помощ на подвързвачи, служители в библиотеки 
и архиви, безработни от закрити книговезници и млади творци, които биха желали да развият 
артистичните си умения и в дизайна на подвързии. Чрез изработване на съвременните 
инструменти и модули партньорите в проекта се стремят да въведат един по-модерен 
подход в обучението на подвързвачи и да съдействат на всички, които се интересуват как 
да съхраняват и поддържат книги и фотографии.
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глава

1
                     одвързване
Ключови думи
Подвързване на книги, кола, корица, шиене, лепило, инструменти

Цели
Темата е подходяща за начинаещи в подвързването на книги. Читателите ще получат 
познания за основните стъпки в книговезкия процес, основните съставни части на книгата 
и практическа информация относно разделното изработване на книжно тяло и корица и 
свързването им в книга. 

Съдържание
Първата глава представя как книжното тяло и кориците се изработват като отделни 
части и после се свързват в книга. Това е лесен, но и много важен процес в подвързването. 
Названието разделно подвързване (case binding, от 1820 г.) произлиза от това, че корицата 
се изготвя отделно от книжното тяло (съставено от коли или пришити части). В 
последната фаза на този книговезки метод корицата и книжното тяло се съединяват. 
Свързването по този начин е широко използвано както в промишлените книговезници, 
така и при работилници с ръчно подвързване на серийни и индивидуални издания. 

Едно от предимствата на този вид подвързване е, че няма нужда от машини - всичко 
може да бъде извършено само с ръчни инструменти. Също така и материалите, които се 
използват, могат да се набавят сравнително лесно. Като материал за покритие много 
често се използва така нареченото подвързващо платно. Това е материал, който се 
покрива с лист хартия, като прави тъканта непромокаема за лепило или паста. Корицата 
от вътрешната страна може също да бъде покрита с хартия, кожа или пергамент.

Недостатъкът на отделното изготвяне на книгата е, че когато е допусната изчислителна 
грешка при направата на корицата, това се вижда само след като се свържат двете части 
– корицата и книжното тяло. Изисква се точно пресмятане и стриктна работа.

Като допълнение на този модул в LMS онлайн модулите на www.bbinding.org, секцията 
„Обучителни модули“, е представена още една част – закопчаване. Целта е начинаещият 
подвързвач да разбере основните похвати при изработване на месингова закопчалка за 
новосъздадени подвързии. В онлайн LMS този урок обяснява как да се направи закопчаване 
от обикновена месингова пластина до крайната закопчалка: самостоятелно изработване 
на скобата, закрепващите планки, куката, закачващите ремъци до крайното монтиране 
на частите върху книгата. Повече по тази тема – в онлайн системата за управление на 
обучението (LMS).
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Представеният метод е само един от начините за изработване на закопчаване – 
съществуват много други методи и материали като използване на отливки или сребърни 
закопчалки.

Текстът в тази глава е съставен с предположението, че читателят има основни познания 
за подвързването, разполага с начално необходимите инструменти и има склонност към 
творчество – невъзможно е всичко за правене на подвързии да бъде включено в един кратък 
материал. 

1. Инструменти

За направата на корицата са необходими няколко прости инструмента. Те не са конкретно 
предназначени за книговезане, а са широко разпространени в обикновените железарски или 
„направи си сам“ магазини. От какво се нуждаем?

   Фиг. 1. 

Линия
Тъй като се предполага, че не разполагаме с дъска 
за рязане или режеща машина, всички материали 
трябва да се режат на ръка със скалпел или с 
т. нар. стенли нож – макетен нож със сменящи 
се остриета. С линийка всички мерки могат да 
бъдат прехвърлени върху картон, хартия или плат. 
Препоръчителна е употребата на стоманена 
линийка (не дървена или пластмасова), защото ще 

бъде използвана и при рязане. Препоръчително е дължината й да бъде от 30 до 50 см.

Ножици
Обикновен чифт ножици се използват за рязане на шевни конци и материал за корица.

Нож
Макетен нож или остър стенли нож е идеален за целта. Рязането на картон е по-подходящо 
да се извършва със стабилен стенли нож.

Четки
Водоустойчива четка се използва за нанасяне на (поливинилно) лепило или паста. Има 
специално предназначени четки за книговезане, но и нормална четка за боядисване ще 
свърши работа. 

Шило
Шилото, показано на фигура 1, е предназначено за книговезане, но и обикновеното (не 
твърде голямо) шило, което се използва от дърводелци, също става. Ако никое от тях не 
ви е под ръка, може да използвате дебела игла, поставена в парче дърво.

Дъски за тежест
Нужни са плоски дъски (от многослойна дървесина например) за притискане на книгите, 
докато изсъхнат.

Игла и конец
За шиенето на секциите използваме здрава игла, чието ухо е достатъчно голямо, за да 
поеме лесно сравнително дебел конец. Най-подходящият конец е от неизбелван лен, който 
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се предлага в различни размери. Размери между 12-40 са подходящи. Известни марки в 
книговезството са Barbour (Ирландия), Gruswitsch (Германия) и Bockens (Швеция).

   Фиг. 2.

Сгъвач
Удобен и важен инструмент е сгъвачът от кост. 
Може да се направи от истинска кост (както е 
на фиг. 2) или от пластмаса или тефлон. Използва 
се за прегъване на хартия и извършване на други 
операции като например закрепяне на кожа към 
ръбовете. 

   Фиг. 3.

Лепило 
Книговезците използват различни тип лепило. 
Традиционно са се използвали само два вида: 
животинско лепило (от кости или кожа) или 
растително лепило - оризово или пшенично нишесте 
например. От 50-те години насам се използва 
и синтетично лепило, което в повечето случаи 
представлява поливинилен ацетат. Всички лепила 
имат различни характеристики и приложения. 

За различните материали използваме различни лепила. Бихме отишли твърде далеч, ако 
обясняваме всичко, но е важно да знаем някои основни правила.

 ӯ Паста се прави, като се свари нишесте в определено количество вода (приблизително 
1 към 4). След около 20 минути варене, разбъркване и последващо охлаждане пастата 
трябва да е готова за ползване. Необходимо є е много време, за да изсъхне, поради 
което е подходяща при работа с кожа. Ако е необходимо след като вече е изсъхнала, 
може отново да се разтвори с вода. Недостатък е, че не може да се съхранява дълго 
време: на стайна температура - не повече от един ден; в хладилник - няколко дни. 
Пшенично нишесте може да се закупи от супермаркет или от местната пекарна.

 ӯ Животинското лепило се предлага в сух вид: блокове, люспи или перли. Лепилото първо 
се накисва във вода, после се загрява на водна пара (има и фабрични двойни съдове) до 
65 °C. Предимството на това лепило е в голямата якост на сцепление. След изсъхване 
може отново да бъде възстановено по същата процедура. Намирането му на пазара 
обаче може да се окаже проблем, защото продуктът се използва все по-рядко.

 ӯ Поливинил ацетат (PVA) или подобно – това е синтетично лепило с изключителна 
якост на сцепление (дори след разреждане). След изсъхване се образува прозрачен, 
гъвкав слой. Когато вече е изсъхнало, лепилото не се разтваря във вода. Може 
да се съхранява поне година (като се пази от замръзване). Набавя се главно от 
специализирани производители, но и лепилото, което се продава например в IKEA за 
поставяне на ламинат, също върши добра работа. Друг много подходящ материал е 
известното бяло лепило за дърво.

Тиксо
Понякога се налага да се използва хартиено тиксо или самозалепваща се лента.



14
     Подвързване

2. Сгъване на секции

В повечето случаи книгата се състои от секции или коли. Може да е изработена и от 
свободни листове, които са съединени със слой лепило. Този процес се нарича „лумбек“ и е 
вид подвързване чрез залепване.

В нашия случай на подвързване ще правим секции. По принцип секцията е сгънат разпечатан 
лист, който съдържа 4, 8, 12, 16, 24 или 32 страници, а събраните, подредени към ръбовете 
си секции образуват книжното тяло (или вътрешната, част на книгата без кориците). След 
като книжното тяло е зашито, то се подрязва откъм 3 страни и страниците изглеждат 
като свободни листа.

Тъй като в нашия случай не работим със сгънати в секции листове, на които има разпечатан 
текст, а с празна хартия (или със съществуващи секции, които вече са отрязани от книга, 
която трябва да бъде възстановена), прегъваме от 3 до 6 листа на две - в зависимост от 
дебелината на хартията.

  Фиг. 4.

Както може да се види на фиг. 4, тук четири 
листа от 80-грамова хартия са сгънати в секция 
като в случая ще използваме 4 секции; ясно е, че за 
по-дебела книга ще са необходими повече такива 
секции.

3. Зашиване

Чрез различни помощни материали секциите се зашиват с конец. Като помощно 
средство  при традиционното подвързване се използва въже. Може да се използват 
и поредица от отделни въжета, както и сдвоено закрепване, както често е било в по-
старите книговезници. Кожата също се използва като помощно средство при зашиването 
(единични или двойни ленти). Много антични книги са пришити върху ивици пергамент, а 
при модерното книговезане, както е в нашия случай, се използват платнени ленти или кепър 
лента. На изображението по-долу може да забележите обикновена самоделно изработена 
рамка, на която се зашива книжното тяло с помощта на двойни подкрепки от обработена 
със стипца щавена кожа.

   Фиг. 5.

Предполагаме, че нямате такава рамка. Тя улеснява 
много работата и си заслужава труда да си я 
направите сами. Интернет запитване с думите 
„шивашка рамка“ предоставя много снимки, които 
вдъхновяват. Ако това не е по възможностите ви, 
може да се опитате да немерите такава рамка на 
места за вещи втора употреба. 
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Както е посочено, ще зашием нашето книжно тяло към две платнени ленти. В магазините 
за платове тя се предлага като кепър лента. Изберете вид лента, която не е прекалено 
твърда, нито прекалено тънка.

   Фиг. 6.

Шевните опори се залепят с тиксо откъм задната страна 
към парче картон; краищата им трябва да отстоят на 2-3 
см от двете страни. По-късно с тези краища ще се направи 
здрава връзка с корицата. Когато шиете на 2 опори, разделите 
височината на секцията на 3 - на такова разстояние трябва да 
са поставени опорите. С шилото пробиваме дупки за шевните 
конци. От горната и долната страна на тази секция (или по-
точно - от лявата и дясната страна, тъй като листата са 

положени върху масата) също пробиваме дупка на около 15 мм от ръба в сгъвката на всяка 
секция. Най-лесният начин да направите това е като си изработите хартиен шаблон, на 
който са маркирани дупките. Шаблонът се центрира върху секцията и тогава се пробиват 
дупките.

   Фиг. 7.

Вземете първата секция и я положете с гърба срещу 
шевните опори. Пъхнете иглата с конеца в първата 
дупка вдясно. Оставете част от конеца (около 10 
см) да виси извън дупката. Сега пъхнете иглата в 
дясната страна на дясната опора обратно навън. 
Конецът върви от външната страна на опорите, 
след като сте пъхнали иглата от лявата страна 
на десните опори обратно в секцията. Повторете 

това за лявата опора. Сега сте от лявата страна с иглата навън. Вземете втората кола 
и работете отляво надясно по съшия начин както с първата секция. После направете възел 
с изходящия конец и частта от конеца, която оставихте висяща при първия бод. След това 
вземете третата секция и повторете операцията. В последната дупка отляво преместете 
конеца под връзката между първата и втората секция. Вкарайте и четвъртата секция. В 
последната дупка на четвъртата секция направете възел с третата секция. Ако всичко е 
направено както трябва, резултатът трябва да изглежда като на фиг.7.

   Фиг. 8.

Разгънати по средата зашитите вече коли 
изглеждат така: ще забележите трите вътрешни 
шева. (фигура 8).

В този пример не се използват отделни крайни 
подлепващи листа. Първият лист от първата секция 
и последният лист от последната секция служат 
за страници, които се залепват към вътрешните 

страни на корицата. Ако вместо това искате крайните подлепващи листа да са например 
в различен цвят, просто сгънете два листа цветна или мраморна хартия на две ( при същия 
размер както на секциите) и ги залепете към първата и последната секция с тънък слой 
лепило (5мм).
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В книговезките ателиета книжното тяло сега се изрязва с машина от трите страни, за да 
се изравнят краищата (т.нар. глава- отгоре, опашка- отдолу, и преден ръб) и да се постигне 
желаният размер. Тъй като не разполагаме с машина за рязане на хартия, прескачаме тази 
стъпка. Но ако се чувствате сигурни при работа с нож, може да подрежете ръчно предния 
ръб: най-често този ръб изглежда неравен поради заострените секции отпред.

В този пример не се използва капителбанд. Това е парче плат, увито около някаква основа 
(най-често въже), което за декоративни цели се прилепва към горния (главата) и долния 
(опашката) край на гръбчето на книгата. Такива ленти (навити на ролки или карти) се 
предлагат само от специализирани доставчици на подвързващи материали. Разбира се, ако 
желаете, може да използвате капител ленти. Възможно е и сами да си ги изработите върху 
самото книжно тяло или върху лента плат или пергамент. Повече можете да научите в 
източниците на края на ръководството.

   Фиг. 9.

4. Лепене

Книжното тяло вече е подшито и се намазва със слой лепило. Най-добре е да използвате 
сравнително плътно (неразредено) PVA лепило. То остава гъвкаво, не се къса и не прониква 
в книжното тяло през процепите между секциите. Нанесете лепилото няколко пъти (след 
като междувременно изсъхне) върху цялото гръбче – включително опорните ленти и конеца.

   Фиг. 10.

Когато подвързвате тежки книги често към 
гръбчето се прикрепя пласт мрежичка или марля. 
Точно като предназначението на лентовите опори 
при шиенето - тази марля създава здрава връзка 
между книжното тяло и корицата.

5. Корица

След като книжното тяло е готово можем да започнем работа по корицата. Както бе 
отбелязано в началото, корицата се изработва отделно от тялото. При всички по-сложни 
подвързии към книжното тяло се прикрепват първо картонените подложки и едва тогава 
те се обличат с материала за корицата.

Корицата в нашия случай е направена от три отделни части: картонените подложки (2 
броя), гръбчето и коричния материал. Винаги преди това трябва да се уверете, че всички 
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материали са отрязани по дължина на структурния строеж (т.нар. принцип „дълго зърно“), 
т.е. паралелно на най-дългото измерение на листа. Може да определите направлението на 
рязане, като почувствате съпротивлението на материала, когато го прегъвате с две 
ръце – най-слабото съпротивление е по дългото направление.

 ӯ Подложките на корицата трябва да са направени от здрав картон. В зависимост 
от дизайна, размера и дебелината на книгата дебелината на картонените подложки 
трябва да е между 1 и 3 мм, най-често употребяван е картон с дебелина 2 мм. За 
предпочитане е да се използва буферен борд (музеен тип) без киселинни съставки заради 
неговата трайност. Размерът на картонените подложки/подкорици се определя от 
размера на книжното тяло (височина Х дължина) и избрания кант (коричният материал 
е по-голям от книжното тяло). Ето и пример за изчисляване на размера на бордовете: 
да предположим, че височината на тялото е 210 мм, а широчината му е 148 мм 
(всъщност сгънат А4). Избираме кантът да е 3 мм. Височината на подкориците ще 
бъде 210 + 6 (3 Х 2, горен и долен кант) = 216 мм. Широчината се изчислява по различен 
начин. Първо широчината на съединението се изважда от широчината на книжното 
тяло. Да предположим, че то е 6 мм. Това означава 148 – 6 = 142. Към това се добавя и 
кантът към книжното тяло – 3 мм. Така широчината на подкориците става 145.

Рязането на бордовете на ръка се извършва със здрав нож. Внимавайте ножът да е винаги 
под прав ъгъл към картона и не използвайте много сила. Всъщност специализиран нож за 
рязане на картон е задължителен, но заема доста място и може да е голяма инвестиция.

 ӯ Гръбчето се прави от тънък картон (0,5 – 1,0 мм). В този случай ще направим плосък 
гръб – все пак гръбчето на книжното тяло не е кръгло. За плосък гръб може да се 
избере и по-дебел картон, но по естетически причини е нежелателно.

Височината на гръбчето е равна на височината на подкориците – в нашия случай 216 мм. 
Широчината се определя по следното правило: дебелината на книжното тяло + дебелината 
на картона, използван за подложка на корицата. Най-добрият начин да измерите е, като 
поставите тялото на плоска повърхност, а върху него – един от коричните картони. След 
леко натискане измервате общата височина на този пакет. На картината по-долу става 
ясно:

   Фиг. 11.

Виждате, че широчината на гръбчето е равна на 
дебелината на книжното тяло плюс дебелината на 
един борд.

 ӯ Материалът за подвързване на корицата. Когато работим с подвързващ плат, 
се прилага следното правило: височината на коричния материал се определя от 
височината на подкоричния картон. Нормалната широчина на подгъва (коричният 
материал, който се сгъва върху вътрешната страна на корицата) е 15 мм.
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При височина на картонените подложки от 216 мм височината на „облеклото“ ще бъде 216 + 
30 (два пъти по 15 мм, горен и долен подгъв) + 2 Х дебелината на картона. Да предположим, 
че картонът е дебел 2 мм – тогава трябва да добавим още 4 мм; всяка страна става 216 
+ 30 + 2 = 248 мм височина. 

Широчината обаче се изчислява по-трудно. Правилото е: широчината на инлея (гръбчето) + 
2 пъти широчината на съединението + 2 пъти „корекция за вида на коричния материал“ + 2 
пъти дебелината на картона + 2 пъти широчината на бордовете + 2 пъти дебелината на 
бордовете + 2 пъти широчината на подгъва.

Какво означава „корекция за вида на коричния материал“? От практиката е станало ясно, 
че дебелината на коричния материал влияе върху общата широчина на „облеклото“. Или, с 
други думи, колкото е по-дебел материалът за корицата, толкова повече място е нужно за 
съединението. Например: когато се използва 1 мм дебела кожа за покритие на подкоричните 
бордове, още един милиметър ще бъде добавен към широчината на съединението.

В нашия пример покриваме подкориците с хартия. Изберете здрав вид хартия, иначе 
корицата няма да бъде здрава. Ако предпочитате кожа, то тогава изберете да е гъвкава 
и тънка. 

   Фиг. 12.

След като материалът е скроен и отрязан, той е 
готов за сглобяване към корицата. Това може да 
се постигне по няколко начина. Да предположим, че 
след като всичко е точно оразмерено и отрязано, 
тогава с молив и линийка се чертае линия на 
разстояние 15 мм + дебелината на борда от края на 
подвързващия материал. Картоните се намазват 
с лепило и се нанасят. След това в средата на 

отвореното пространство между двата борда се залепя материалът за гръбчето.

Друг начин е да започнете с гръбчето, което се залепя за коричния материал. Това става 
върху по-голямо, предварително оразмерено парче плат (скроено и отрязано). След това се 
оразмерява широчината на съединението и се нанасят картонените подложки. Трябва да 
внимавате всички елементи да се поставят успоредно и под прав ъгъл. Тогава излишният 
материал се отрязва, като си помагате с картонена лента или подходяща метална линийка. 
Каквото остава се използва за подгъв.

   Фиг. 13.

След това ъглите на покривния материал се 
отрязват под ъгъл 45 градуса. Разстоянието от 
върховете на картоните до скосената страна са 
равни на дебелината на картона + 2 мм.
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   Фиг. 14.

 

  
   Фиг. 15.

Подгъвите се залепят от вътрешната страна на 
корицата с помощта на сгъвач. Започнете с горния 
и долния подгъв и продължете с лявата и дясната 
страна. Завършете ъглите, както е показано на 
фиг.15.

   Фиг. 16.

Внимателно направете съединението към 
ръбовете на бордовете. Постарайте се да се 
образува отчетлива гънка. Сега корицата е готова.

   Фиг. 17.

Корицата трябва да се съедини с книжното 
тяло. Залепете предната или задната вътрешна 
страница и поставете книжното тяло в точната 
позиция върху корицата. Уверете се, че корицата 
не е обърната (това има значение само когато 
вашата корица има лицева и гръбна част, например 
когато е отпечатана картина или текст или 
заглавие на гръбчето). Обърнете внимание дали 
кантовете са симетрични. Важно е да работите 

чисто – внимавайте да няма лепило по ръбовете на страниците.

Натиснете с две ръце върху корицата. След това залепете и другата вътрешна страница 
на корицата. Отново натиснете плътно, после оставете книгата да съхне между две 
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дъски с големи тежести отгоре. След пет минути проверете дали няма гънки по крайните 
страници; ако е така, изгладете ги внимателно с тефлонов (за предпочитане) сгъвач. 
Накрая оставете книгата да съхне 24 часа между притискащите плоскости.

6. Заключение

За да разбере процеса на книговезане и да може да го практикува, както е показано в модула, 
обучаемият трябва да е наясно с няколко неща:

1. Типологията и основните части на книгата.

2. Стъпките в книговезането.

3. Стилове и исторически аспекти на книговезане (както е посочено в модул 4: Артистични 
подвързии).

Тъй като въпросите, свързани с книговезането, се нуждаят от специално внимание, грижливо 
отношение и практика, обучаемият трябва да задели известно време за проучвания и 
упражнения. Препоръчително е начинаещите в тази сфера да се допитват до експерти.
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глава

2
                оддръжка и съхраня-
ване на документи от хартия и 
пергамент
Ключови думи
Пергамент, хартия, съхраняване на исторически обекти, увреждания на документи от 
хартия и пергамент

Цели 
Общата цел на този модул е да създаде разбиране и усет към конкретните належащи 
дейности по отношение на книги, карти, рисунки и други документи, чийто основен носител 
са хартия и пергамент. Това предполага основни познания за използваните материали. 
Модулът включва и по-задълбочено разглеждане на явленията при влошено състояние и 
увреждане на документите. И не на последно място този модул очертава някои мерки за 
опазване на обектите, превантивни дейности и кои основни операции да бъдат изпълнени в 
критични случаи. Като резултат обучаемият трябва да придобие познания за най-важните 
аспекти по темата.

Съдържание
Този раздел разглежда най-съществените материали за производство на книги: пергамент 
и хартия.

Първата част представя накратко историята и ранната им употреба. Запознава с 
начините за изработването им, с техните физически и химически характеристики, които 
предопределят функционалното поведение на тези материали и съответните условия за 
поддържането и съхранението им.

Специално внимание в раздела е отделено на мерките за опазване на произведенията от 
хартия и пергамент: от начина на работа с библиотечните книги до предпазни мерки като 
контрола на климатичните параметри в хранилищата.

Последният параграф е посветен на спешните действия при наличие на увреждания.

1. Въведение

 ӯ Този раздел е предназначен за архивисти, библиотечни работници, отговорни лица за 
колекции, създадени върху хартия или пергамент.
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 ӯ Счита се, че обучаемият е свързан с колекция от документи или книги – древни или 
нови, която е в сравнително добро състояние. Необходимо е обаче да се правят 
някои измервания от гледна точка на превенция на колекцията, за да се предотврати 
евентуална вреда и да се подобри консервирането є.

 ӯ Главата е предназначена за служители с малък или елементарен опит и за начинаещи с 
интерес към темата. Затова и подходът не е строго научен.

 ӯ Тъй като основният акцент е върху хартия и пергамент, тук не се разглеждат много 
други материали като различни видове кожа, текстилни материи, метали, дърво и 
някои други. По отношение на тези материали ние любезно молим участника в курса 
да се консултира със съответните наръчници, които трябва да са на разположение 
редом с колекциите.

 ӯ Включването на пергамента като материал в тази глава косвено отразява 
засилващата се в обществото тенденция: нараства интересът към историческите 
предмети, книги, карти и други произведения. Тази глава разглежда старите книги, 
произведени в съответствие с традициите от миналото. Богатото разнообразие 
от съвременни, модерно изработени документи не е основният фокус.

 ӯ В текущия текст са използвани редица термини, които са детайлно обяснени в 
речника – включително с препратки към литературни източници.

 ӯ Едно важно определение обаче трябва да е предварително ясно: тази глава целенасочено 
се занимава с аспектите на опазването (презервация) и някои аспекти на консервация. 
Тук не разглеждаме реставрация на хартиени и пергаментови документи. Въпреки че 
това са съседни области и че консервация и опазване на книги са термини близнаци, 
този курс строго разграничава областите: реставрирането на хартия и пергамент 
е истинската, същностната задача на консерватор-реставраторите, които са 
професионални експерти. Въпреки това тази глава включва и аспекти на превантивна 
консервация.

2. Пергамент

2.1. Исторически аспекти
Пергаментът е материал, който обикновено е направен от кожа на овце, телета (велен) 
или кози, която е претърпяла определена предварителна обработка. Кожата от животни 
се е използвала като писмен носител от античността до средните векове. През цялото 
средновековие пергаментът е бил повърхност за писане. Наименованието „пергамент“ 
произлиза от древния гръцки град Пергам, където се смята, че е бил произведен за пръв път 
през 3-ти век преди новата ера. Съществуват исторически доказателства, че животинска 
кожа, обработвана по различни начини за писмени цели, е била използвана много по-рано.

2.2. Пергаментът в библиотеката 
Къде в библиотека може да попаднете на пергамент?
Всъщност пергамент може да се срещне във всички библиотеки с колекции от ръчно писани 
или печатни исторически документи, които може да са в различни форми: 

 ӯ Като цялостен сборник  (кодекс) – предимно от ръкописи, датиращи от средновековието, 
въпреки че съществуват добре известни доказателства за използване на пергамент 
и за печатни книги (например някои издания на Гутенберговата библия или на 
представителни кралски книги, т.е „Theuerdank“)

 ӯ Като кола, която е подвързана заедно с други коли в книга от хартия.
 ӯ Като пергаментово фолио опаковка на хартиени коли – вид предпазваща обвивка.
 ӯ Пергаментови фолиа стават опаковки на хиляди нови печатни книги (от хартия) през 

16-ти и 17-ти век.
 ӯ След появата на книги, печатани масово на хартия, много от старите пергаментови 

кодекси излизат от употреба. Като последица от това пергаментови фолиа биват 
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нарязани на ленти за използване като макулатура. Така пергаментовите изрезки 
започват да се появяват в подвързването: на гръбчето, в сгъвката, като вътрешна 
подложка, свързваща корицата и книжното тяло, и др.

 ӯ Разбира се, пергаментът участва и под формата на единичен отделен лист – с текст 
или без текст. В продължение на векове пергаментът е привилегирован материал за 
документи. В някои традиции тази практика все още се прилага за особено важни 
институционални документи (като харта, устав).

   Фиг.1. Традиционно подвързване на пергамент

Всичко това означава, че пергаментът се среща 
в значителен брой фондохранилища, съхраняващи 
писмено или печатно наследство. Макар че 
употребата на този материал за писмени цели 
достига своя връх преди няколкостотин години, 
библиотекари, архивисти или консерватори лесно 
забелязват пергамента в множество документи, 
за да положат съответните грижи за правилното 
им съхранение.

2.3. Как се прави пергамент
През годините се утвърждават немалко техники за преработване на животинска кожа в 
пергамент. Ето и най-широко разпространените сред тях.

 ӯ Животното се одира и кожата се поставя известно време във вода, за да се улесни 
отстраняването на евентуални остатъци.

 ӯ За подпомагане процеса на обезкосмяване кожата се поставя в течност (обикновено 
варов разтвор), където престоява няколко дни. Продължителността на варовата 
баня зависи от температурата, концентрацията и от други фактори.

 ӯ След това кожата се изстъргва с остър инструмент. Така останалата козина се 
отстранява и пергаментът придобива желаната дебелина. Разпъването на кожата 
може да се счита за решаващата операция. Едновременният процес на разтягане 
и съхнене престроява влакната успоредно на повърхността на кожата, като 
материалът придобива нови качества. Колагенът, който е съставляващ компонент в 
кожата, действа като естествено лепило, запазвайки формата на пергамента и след 
процеса на сушене. 

 ӯ По-нататък материалът за писане се подготвя чрез изглаждане на повърхността, 
като се втрива пемза на прах откъм опаката страна, и кожата се избелва - например 
с яйчен белтък, брашно или мляко.

Качеството на пергамента зависи от два фактора: самото животно (възраст, пол, хранене 
и др.) и от опита и уменията на производителя.

В съвременното производство на пергамент се използват химически съставки с 
непостижима в миналото фина изработка, които придават специфични качества на 
материала. Разглеждането им е извън обсега на този раздел.
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   Фиг. 2. Jiri Vnoucek – Курс за изработка на пергамент. 
Изследователски център Хорн

Производството на пергамент и на кожа се 
отличават по един главен признак: пергаментът 
се обработва с варов разтвор, а кожата се щави. 
Така кожата запазва 3-измерната структура на 
влакната, докато влакната на пергамента стават 
двуизмерни, успоредни на повърхността.

2.4. Характеристики на материала
Химически, физически и биологични свойства 
определят пергамента и материалното му 
поведение:

 ӯ При подходящи условия на съхранение 
пергаментът е траен материал, който би „оцелял“ 
стотици години.

 ӯ Има определена здравина и твърдост и 
едновременно с това остава гъвкав.

 ӯ В сравнение с папируса и хартията пергаментът е устойчива и здрава повърхност 
за писане.

 ӯ Пергаментът се произвежда лесно и може да бъде приятен за очите.
 ӯ Възможно е да бъде „рециклиран“ – писменият слой може да бъде заличен и да освободи 

място за палимпсест.
 ӯ До известна степен е полупрозрачен.
 ӯ Пергаментът е чувствителен при излагане на слънце, топлина и вода.
 ӯ Той е по-малко стабилен срещу топлина и микроорганизми отколкото хартията.
 ӯ Алкалният му pH го предпазва по-добре от киселинни атаки като например корозия 

от мастило.
 ӯ Пергаментът е хигроскопичен материал – той е в състояние да абсорбира влага и 

вода.

2.5. Някои аспекти при увреждане и деградиране на материала

2.5.1. Кратко описание на основните причини 

 ӯ Хидролизна деградация. Поради своята хигроскопичност пергаментът е силно 
чувствителен към резки промени във влажността и температурата. Колагенът може 
бързо да се трансформира в желатин при наличие на вода. Възможно е хидролизната 
деградация да бъде причинена от външни фактори като например изключително 
висока стойност на pH, влажна и с повишена температура околна среда или от 
окисляващи вещества. „Пергаментът се характеризира с високата си степен на 
хигроскопичност[…], влакната му са здраво свързани чрез действието на водни 
молекули. Тези молекули са образувани от кислородни и водородни атоми в съседни 
влакна и благодарение на тези химични връзки протеиновите влакна стоят здраво 
свързани, доколкото не се нарушава хидрометричният баланс.“ (www.unesco.org/web-
world/ramp/html/r8817e/r8817e08.htm#4.2%20deterioration%20factors%20and%20preserva-
tion) Да обобщим: значителните флуктуации на температурата и влажността ще 
променят необратимо качеството на материала.

 ӯ Микроорганизми и гъбички. Пергаментът е атакуван от различни гъбички и други 
микроорганизми.
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 ӯ Гризачи – развалят материала като си правят гнезда в него.
 ӯ Замърсяване. Пергаментът лесно приема вредни частици от всякакъв произход 

поради порестата структура на повърхността.
 ӯ Физически увреждания. Редица са щетите, причинени от неправилно боравене в 

чисто физически смисъл (падане на книгите, срязване на фолиата или на част от тях, 
разкъсвания и др.).

2.5.2. Последици
Загубата на хидротермалния баланс води до последствия в две направления. В случай на 
дехидратация (липса на влага) протеините се изолират, пергаментът губи гъвкавост. 
Изсушаването втвърдява материала, причинява значително свиване и произвежда 
пукнатини. В случай на хипер-хидратация веществените характеристики на пергамента се 
променят коренно. Горепосоченият процес на желиране води до деструкция на пергамента.

Гризачите разрушават материала, като го използват за храна.

Микроорганизмите са биологични маркери за неблагоприятни или лоши условия на съхранение.

Гъбичките бързо нарушават пергамента и неконтролируемо се разпространяват към 
съседни обекти. Такъв заразен материал е вече неизползваем – съществува непосредствен 
риск за състоянието му, ако няма професионална намеса за почистване.

Замърсените условия на съхраняване причиняват петна от отлагане на липиди, восък и др. 
Възможно е отлаганията да прикриват читаемата част на повърхността и да развалят 
естетическите качества на документа.

Неправилната употреба застрашава физическата цялост на документа.

 ӯ Разтваряне на материалната структура.
 ӯ Свиване и пукнатини.
 ӯ Застрашаване целостта на обекта.
 ӯ Нечетливост.

3. Хартия

3.1. Исторически аспекти
Производството на хартия започва в Китай в началото на втори век след новата 
ера. Китай държи монопола за производството є в продължение на векове. Всъщност 
познанията за правене на хартия започват да се разпространяват по Пътя на коприната 
(Турфан 399, Самарканд 751, Багдад 793), и стигат до Кайро през 10-ти век, а чрез маврите 
- и до Европа през 12-ти век. Така Валенсия (1151) става първият град в Европа, където 
започва производство на хартия, следван от Фабриано (Италия 1276), Троа (Франция 1348), 
Нюрнберг (Германия 1390), Виена (Австрия 1489). Първоначално качеството на арабската 
хартия превъзхождало европейските проекти. Това обаче се променя в резултат на 
технологичното развитие през 15-ти век.

Думата „хартия“ (paper) произлиза от думата papyrus, тъканта на трева в долината на Нил, 
откъдето през древността се доставя материал за писане.

3.2. Състав
Хартията се прави от пулпа на различни влакнести вещества. Тези влакна се състоят 
от целулоза, която е полизахарид, самата тя изградена от множество глюкозни единици. 
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В зависимост от топографски, климатични и културни условия основните източници на 
целулоза за хартия са:

 ӯ треви (esparto = Испанска трева).
 ӯ отпадъчни парчета от лен, юта, коноп и памук.
 ӯ Отпадъчна хартия.
 ӯ Слама, дървесина.

За да бъде подобрена хартията, при крайните операции в производството є се добавят и 
други субстанции като китайска глина (каолин), пшенично нишесте и други.

3.3. Производство на хартия
Процедурата за производство на хартия се състои от няколко основни дейности: 
подготовка на суровината - дефибрация - скрининг и сушене - довършителни работи. 
Описаните в следващите редовете технологични операции, според нас, са основни за 
производството на хартия, независимо дали тя се прави ръчно или не.

Подготовка на суровината. Процедурата започва със събиране на суровината, нейното 
почистване и складиране. Почистването включва разделяне и сортиране на различни 
материали. Дългосрочното съхранение предизвиква процеси на гниене, които подпомагат 
следващата стъпка. Качеството на крайния резултат е предварително обусловено от 
качеството на суровината (напр. отпадъчни текстилни продукти) и всички останали 
фактори за производство.

  Фиг. 3. Подготовка на влакна за производство на 
хартия. Изследователски център Хорн

Дефибрация. Исторически погледнато, има няколко 
стъпки за разлагане на материала на съставните 
му елементи, за да се получат целулозни влакна. 
Чупенето и удрянето целят намаляване на 
суровината до къси влакна. Резултатът е пулп, 
кашав материал във водата. Това е благоприятен 
момент за добавяне на боядисващи материали 
и други вещества, за да се получат специални 

ефекти.

Скрининг и сушене. Следващата стъпка може да се счита за ключова при производството 
на хартия. С помощта на калъп, вид правоъгълно сито, влакната се сепарират от 
непотребните частици. В миналото тази сепарираща форма е била изработвана като 
дървена рамка с равномерно разположени телове или текстилни струни. Целта е във всички 
случаи, първо, да се събира слой от влакна, второ, да се отцежда водата. Оттук събраният 
пласт от целулозни влакна се отделя и се полага между парченца филц или други подобни, за 
да бъде притиснат. По този начин по-голямата част от водата се елиминира. Използвани 
са редица начини за допълнително изсушаване на хартията. Широко разпространен е 
методът за изсушаване на въздух - двете страни на материала са изложени на въздух.

Довършителни операции. След като вече хартиените листове са изсушени, те са готови 
за следваща обработка. За да се направи хартията по-удобна за писане или печатане, тя 
се намазва. Намазването е операция, при която се добавя лепило или други желатинови 
субстанции, като резултатът е промяна на пропускливостта и абсорбиращата способност. 
Друга често извършвана операция е глазирането, което прави хартията гладка и лъскава. 



  27

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

Съществува цяла гама от други операции, които могат да се причислят към групата на 
довършителните. 

3.4. Формат на хартията
В миналото формата на калъпа определяла какъв е форматът на произвежданата хартия. 
В ранните времена на европейското хартиено производство няма строга стандартизация 
на форматите, но възникват някои широко използвани изрази, които индиректно посочват 
размера на хартиите - само да споменем тук най-често използваните названия. Те ни 
обясняват как един лист хартия е бил използван, за направата на коли на книга.

Първоначалната практика на книгопечатането е да се вземе един лист хартия и да се 
печата върху него. Латинското название на такъв лист е фолио. До наши дни са оцелели 
значителен брой такива печатни документи от 15-ти и 16-ти век.

Фолио става название на най-обикновения, най-лесно изпълнимия формат на книгата – 
книговезецът прегъва фолиото веднъж и получава два листа и четири страници. Друго 
сгъване ще произведе четири листа и осем страници. Всички тези формати получават 
специфични наименования, както може да се види в следната таблица:

Название Брой 
сгъвки

Брой 
листа

Брой
страници

Обозначение

Фолио 1 2 4 f, fo

Кварто 2 4 8 4to

Секто 3 6 12 6to

Октаво 3 8 16 8vo

Дуодецимо 4 12 24 12mo

Историята свидетелства за появата на богато и понякога объркващо разнообразие от 
размери и формати на хартия. Днес европейските формати хартия са стандартизирани. 
Човек може обаче да попаднете на старите термини, посочени по-горе, в много от нашите 
каталози. Тези изрази ни дават полезни сведения за това как производителят на хартия и 
книговезецът са работили заедно.

3.5. Водни знаци
Има и още една особеност, свързана с производството на хартия - и в миналото, и в 
съвремието: водни знаци. Водните знаци са европейско изобретение - първите проби се 
появяват през 13-ти век в Италия. Могат да се видят, ако погледнете листа хартия срещу 
светлината.

Водните знаци могат да бъдат разглеждани като логото на производителя на хартия – 
емблемата, която свързва определена хартия с мястото на производството є. 

В действителност водните знаци са фигурални, словесни, декоративни и други дизайнерски 
конструкции, направени от метални жици, които се поставят към формовъчната матрица. 
Хартията изобразява не само формата на матрицата, в която постъпват влакната, но 
и всички знаци и символи, които са вплетени във филигранната мрежа от метални жици. 
Водните знаци предоставят и полезна информация относно производството на хартия - 
места и дати, търговски данни, разпространението на местно произведени хартии и т.н. 

Съвременните технологии помагат за лесно откриване на водните знаци в хартии, 
създадени в далечното минало (чрез бета-радиография, инфрачервена фотография и др.). 
Стотици и хиляди водни знаци са публикувани и са достъпни чрез бази данни. (например 
проект ”Bernstein“ [http://www.bernstein.oeaw.ac.at/]).
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   Фиг. 4. Воден знак – Университет Грац

3.6. Някои характеристики на хартията
Тук е мястото да изброим някои подбрани характеристики 
на хартията, които биха били полезни с оглед на мерките 
за нейното опазване и поддържане. Ние разглеждаме 
стандартни - без специална обработка - видове хартия, 
които се срещат във всяка колекция от книги и документи.

 ӯ Хартията лесно поема влага, вода или други течности, 
което може да причини петна и да застраши целостта на 
материала. 

 ӯ Хартията не е устойчива на прокъсване.
 ӯ Хартията може да промени цвета си, ако е изложена 

на постоянна слънчева светлина.
 ӯ Хартията не е устойчива на триене, раздробяване и 

на някои други подобни въздействия, които физически може да увредят материала.
 ӯ Хартията е запалителна.
 ӯ Хартията е материал, който бива атакуван от насекоми и гризачи.

С мерките за опазване на хартиените документи се реагира и на други потенциални 
увреждания.

                
Фиг. 5. Плесен                              Фиг. 6. Увреждане от насекоми

    Фиг. 7. Физическо увреждане

4. Поддръжка и опазване 

Безбройни са инструкциите за това как да се грижим 
за книгите и архивните документи и как да поддържаме 
наличността им както в уеб пространството, така и 
като оригинали. Някои от следващите аспекти може да 
се сторят лесни за читателя, обаче често тъкмо те 
се пренебрегват и създават значителни проблеми. Тук 
разграничаваме две равнища на предпазни мерки: складови 
условия и грижи при манипулиране с книгите.
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4.1. Подходящи условия за съхранението на книги и документи

По отношение на тази тема огромната отговорност е в ръцете на куратора. Ето и някои 
действия, които са от най-голямо практическо значение:

 ӯ Редовна и цялостна инспекция на всички части на колекцията и изследване на случаен 
принцип

 ӯ Една от основните грижи е хидротермалната стабилност. Температури от около 
18 °C, относителна влажност около 55%, както и чист въздух и намалена светлина 
биха осигурили добри условия в книгохранилищата. Електронните устройства, които 
гарантират стабилността на условията за съхраняване на книжната продукция, 
трябва редовно да се проверяват.

 ӯ Минимално излагане на всякакви видове светлина.
 ӯ Да се избягва трайно складиране в херметични среди с ограничен въздух, например 

малки охранителни контейнери.
 ӯ Дигитализирането на избрани обекти има безценни предимства при превенцията: 

затова застрашени или често използвани документи трябва да бъдат дигитализирани, 
за да се поддържа достъпът до тях.

 ӯ Единични или група документи и книги може да бъдат съхранявани в предпазни калъфи. 
        Футлярите и картонените кутии за книги са евтини и лесни за направа – използвайте     
       картон без киселинни съставки.

 ӯ Поддържайте хранилищата чисти (срещу замърсявания, насекоми, гъбички и др.).
 ӯ На достатъчно разстояние от радиатори и вентилационни пособия.
 ӯ Колкото по-добре е организирана една колекция, толкова по-лесно е както нейното 

запазване, така и действията при аварийни случаи.

4.2. Правилният подход при работа с оригинали
Грижливото отношение при работа с всяка единица или част от колекцията - независимо 
дали е книга, устав или друг документ – е една от най-ефективните предпазни мерки. Това 
изисква: 

 ӯ Чисти ръце и чиста среда, когато се борави с оригинали. 
 ӯ Без храна и течности в хранилищата.
 ӯ Взимане на книгата от рафта като я захващате от двете страни на гръбчето, а не 

като дърпате силно горния му край.

   Фиг. 8. Повреди от неправилна работа – рязко 
издърпване на книгата от рафта.

 ӯ Да се избягва отваряне на книгата на повече 
от 180 градуса, а да се подпират кориците на 
отворената книга, за да се намали ъгълът на 
разтваряне.

 ӯ За отбелязване на страници да не се използват 
вмъкнати показалци от материал с киселинен 
състав, да не се подгъват страници.

 ӯ Да не се използват гумени или самозалепващи 
се ленти.

 ӯ Да не се употребяват пишещи материали –
уврежданията от тях са необратими. 
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5. Действия при аварии

Терминът „авария“ обобщава предполагаеми ситуации, които биха застрашили библиотеката 
или архива: пожар, наводнение, плесен, насекоми, замърсявания, химически вещества и други. 
Краткият списък по-долу отделя само най-често извършваните действия при аварийни 
ситуации. Всички те трябва да бъдат предприети преди намесата на консерватора или 
реставратора.

 ӯ При аварийни случаи (напр. пожар) евакуационните планове трябва да са под ръка. Тези 
планове следва да бъдат разработени на най-високо административно равнище. Това 
не е в обхвата на тази глава.

 ӯ В случай на проникване на вода: да се евакуират документите, незабавно да се 
уведомят специалистите да спрат течовете.

 ӯ Когато се забележат заразени книги (напр. плесен): да се изолират засегнатите 
обекти на безопасно място, за да се предотврати развитие на инфекцията и при 
съседни участъци или хора. 

 ӯ Да се предоставят картонените кутии за спешни случаи.
 ӯ Информирайте се какво е станало и какво ще се случи, за да е ясна диагнозата. Това 

изисква специфични общи действия за преодоляване на проблемите. Правилната 
диагноза ще предотврати повторение на критичната ситуация.

6. Заключение

Както беше изяснено в материала, пергаментът и хартията са чувствителни, изискващи 
отговорно отношение материали.

Документи и книги, направени от тези материали, може да бъдат изложени на опасност 
най-малко в два аспекта: условията за съхранение и действителното използване на 
документите и книгите.

Хартията и пергаментът лесно реагират на променящи се параметри – особено на 
хидротермалните условия.

Експлоатацията и опазването им означава да се поддържат стабилни условия на съхранение.

Правилното боравене с хартиени и пергаментови документи изисква обучени хора.

За да се гарантира правилното боравене и управление, трябва да се спазват някои основни 
групи предпазни мерки.

Налице е и някакво равенство: от една страна - отговорната чувствителност на 
потребителя, от друга – особената чувствителност на материалите.

Колкото по-добре се познават тези материали и характеристиките им, толкова по-голяма 
отговорност се проявява към условията на съхранение и поддръжка.

Правилният начин на боравене с пергамент и хартия изисква разбиране и ценностно 
отношение към книгите, историческите документи, картите, както и към архивни 
материали от всякакъв вид.



  31

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

глава

3
                    онсервация и 
поддръжка на фотографски 
материали
Ключови думи
Фотография, музей, фото колекция, консервация, управление на фотографски архив, 
реставриране, библиотека, лаборатория

Цели 
Този курс запознава участниците с принципите, политиките и практиките на съхранение на 
фотографии в библиотеки и архиви въз основа на опита на Музей Alinari и фотографските 
колекции, запазени в неговата лаборатория по реставрация, и в сътрудничество с Opificio 
delle Pietre във Флоренция.

Целта му е да информира всички служители на архиви и всички лица, които се интересуват 
от основните теми за опазване на фотографията: библиотечни и частни колекционери, 
завършилите и студентите по специалност консервация. 

Съдържание
Опазването и съхранението на фотографски материали изисква познания както по 
фотография, така и по фундаменталните принципи на консервацията, история на 
фотографията, консервация на културното наследство. Необходим е и практически 
курс за придобиване на способност за разпознаване и оценка на фотографски процеси. 
Тематиката включва: подреждане и почистване на фотографски материали, въведение във 
фотографските техники, обяснение на причините за влошаване на фотографския материал, 
среди и системи за съхранение, обработката и управление на фотографски материали.

Фотографски колекции могат да се открият навсякъде, фотографията е широко 
разпространен културен обект: в музеи, галерии, фирми, студия на артисти, университети, 
бизнес архиви, обществени и частни библиотеки. Много е важно да се проявява 
професионализъм при организиране и съхранение на фотографските материали, тъй като 
те имат сложни физични и химични структури и се нуждаят от специални грижи. Историята 
на техническите фотографски процеси и материали е много дълга и всеки обект може да 
претърпи увреждане с течение на времето и прекалената му употреба. Курсът има за 
цел да предостави основни познания за това какво е необходимо и как да се прави, за да се 
запази фотографският архив.



32
      Консервация и поддръжка на фотографски материали

1. Инвентаризация и подреждане на фотографския материал

Каталожна система, обхващаща информацията за всеки обект, е от голяма полза за 
осигуряване на правилно управление на фотографските материали. Първо, всеки обект 
трябва да бъде инвентаризиран и отбелязан с инвентарен номер за лесно търсене 
в колекция или архив. Не може да предприемете консервационна или реставрационна 
интервенция без инвентарен номер. За обекти върху хартия, каквито са фотографските 
отпечатъци, инвентарният номер се записва с молив в долния ляв ъгъл на гърба на 
снимката. Когато обектът е с повече от една снимка, инвентарният номер трябва да 
присъства под всяка фотография. При фото албуми, където много снимки са поставени 
на една подложка, вмъкнете в мястото на фотографията бележка на прозрачен лист със 
съответните инвентарни номера. За обекти като дагеротипия трябва да представите 
номера на картата, прикрепена към кутията или вътре в нея.

Всеки инвентарен номер – в буквено-цифров формат, посочен на дъното, - трябва да бъде 
въведен в документ - инвентарния регистър (дори на екселска таблица) - с кратко описание 
на обекта (автор, тема, техника). От този официален документ се извличат данните за 
архива и общия брой на съдържащите се обекти. Оттук може да започнете да въвеждате 
в каталога, използвайки подходящ софтуер за каталогизиране: инвентарен номер, название 
на фонда (архив, автор, тип на обекта, фотографска техника, размер, подложка, заглавие 
(оригинално, присвоено чрез каталога), дата, режим на придобиване, авторски права, 
състояние, повреди, реставрация, в какво се съхранява).

За всяка реставрационна интервенция е необходимо да се започне с реставрационната карта, 
попълнена от реставратора с молив по време на интервенцията, като е фотографирано 
и състоянието на обекта преди процедурата, по време на интервенцията и след това. 
Картата е разделена на две части. Първата съдържа идентификационни данни за обекта 
и състоянието му по време на изготвяне на картата. Информацията в тази първа част 
включва: име на институционалния собственик, инвентарен номер, автор, заглавие, дата, 
фотографска техника, подложка, описание с молив на първичното състояние и вторичните 
промени в обекта и отбелязване на повредите, статус на биологическа, физическа и 
химическа консервация. Втората част се прилага за реставрационните дейности по 
обекта. Картата се подписва от реставратора и ръководителя на лабораторията или от 
консерватора.

2. Почистващи материали 

Почистването е първата съществена задача за предпазване на обекта. То не само може 
да подобри външния вид на снимката, но и да удължи живота є. Почистването може да 
бъде сухо (с мека четка и гума тип Pentel ZF11) или с мокри разтворители. Мокрото 
почистване се допуска само ако фотографската техника и подложката могат да понесат 
такова третиране. Всички операции се изпълняват от реставратор при съгласуване с 
консерватора.

Биологичните повреди изискват анализ от биолог за различаване на микроорганизмите, 
гъбичките или насекомите, а след това се преминава към дезинфекция или контрол на 
вредителите, за да предотвратим „заразяването“ и  на други материали.

Почистването на стъклени негативи изисква голямо внимание към чупливостта, особено 
ако негативите са боядисани: в такъв случай е абсолютно противопоказно да се извършва 
мокро почистване с алкохол, който уврежда емайла и емулсията под него. При мокрото 
почистване се използва памучен тампон, напоен с разтвор от дестилирана вода и етилов 
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алкохол. За задната страна може да използвате препарат като Photoflo. За почистване 
на мазни петна, пръстови отпечатъци, мастило, остатъци от самозалепваща лента 
използвайте препарат PEC-12.

3. Фотографски процеси 

Фотографските процеси, особено позитивните отпечатъци, са много на брой и е трудно 
да бъдат идентифицирани. Тук са посочени основните, но от поместените библиографски 
източници може да се добият задълбочени познания. 

Най-напред трябва да уточним как фотографският обект може да бъде или позитив, или 
негатив, но и в двата случая той е създаден от носеща подложка, фотографска емулсия и 
изображение.

Фотографските процеси могат да бъдат разделени според процеса на създаването 
им. Трябва да отбележим, че всеки фото обект е осъществен чрез подготовка на 
емулсията (свързващи агенти и фоточувствителни материали) и нейната подложка, а 
после следватпроявяването, фиксажът и тонирането. Всички тези стъпки предизвикват 
различни реакции – не само при фотографията преди индустриализацията от 80-те години 
на 19-ти век, но също и при занаятчийското є производство.

  Непознат автор (P. Bondini?), Рим, 
калотипия, около 1850 г. 
Архив Алинари, Флоренция.

Да посочим накратко най-
обичайните фото процеси – 
директните позитиви, които са 
уникални обекти и чийто резултат 
е позитивно изображение. 
Директните позитиви може да 
имат различен носител: метална 
плоча за хелиограф, хартия за 
Баярд процес, лист от сребро 
за дагеротипия, стъклена плоча 
за амбротипия или желязна за 

тинтипия (феротипия). Първата негативна процедура, която обаче не можела да създава 
дубликати, е фотогеничната рисунка върху хартия. Англичанинът Уилям Фокс Талбот създава 
през 1841 г. патент за първия негатив като матрица, от която се отпечатват безброй 
копия. Следват сребърната монохромна процедура (черно и бяло), а по-късно се появява 
и албуминният негатив (Абел Ниепс де Сейнт-Виктор, 1847), мокрият колодиев негатив 
(Фредерик Скот Арчър, 1851) и сребърният желатинов негатив (Ричард Лийч Маддокс, 1871). 
Първоначално процедурата е имала за носител хартия, но стъклото бързо я замества. По-
късно, с изобретяването на портативната камера през 1888 г. от Джордж Ийстман, идва 
гъвкавият носител – филмът, който в началото се базирал на нитрат, после – на ацетат, 
триацетат, докато накрая в развитието си – през втората половина на 20-ти век - на 
полиестер.
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 Фратели Алинари. Женски портрет. 
Стъклена плочка колодиев негатив, 
около 1865 г. 
Архив Алинари, Флоренция.

Позитивните печатни процеси – фото 
отпечатъците – се подразделят на: 
позитивни сребърни процеси, т.е. 
използва се сребро, което директно 
може да се затъмни като резултат 
от въздействието на пряка слънчева 
светлина (солни хартиени отпечатъци, 
албумин, аристотипия, колодий) или 
проявяване чрез химически бани 

(сребърен желатинов бромид, сребърен йодид); позитивни пигментни процеси (карбон, 
смолен дихромат); процеси, използващи маслени мастила; метални солни процеси (платинен 
отпечатък, паладиотипия, цианотипия, калитипия). Фотографските отпечатъци от края 
на 19-ти и първата половина на 20-ти век често използват различна тоналност, най-напред 
за цветна гама е използвано златото.

Цветните процеси, които са по-трудни за опазване и съхраняване, са позитиви върху стъкло 
като автохромите (първият цветен процес, патентован от Братята Люмиер и в пазарна 
продажба от 1907 г.), филмови негативи, позитиви върху филм, каквито са слайдовете, 
печатни позитиви като цибахром и други отпечатъци от цветни процеси.

В края на 19-ти и началото на 20-ти век фотографията използва фотомеханични 
процеси (фотолитография, колотипия, хелиотипия, офорт, фотогравюра, фотохром), 
които се обработват и съхраняват със същото внимание и по същия начин като фото 
отпечатъците. Разликата е в това, че носещата подложка във фото механичните процеси 
не е фото чувствителна и изображението се образува от мастила. Ние разпознаваме 
фото механичните процеси по това, че при наблюдение под микроскоп се забелязват малки 
точици, които всъщност изграждат изображението.

Според установената от Джордж Ийстман практика, фотографските отпечатъци 
може да се състоят от един пласт (солна хартия, цианотипия, платинен отпечатък, 
паладотипия, калитипия), от два пласта (албуминов печат, карбонов печат, печат върху 
дихроматна смола), само от мастила, от три пласта (Аристотипия, сребърен бромиден 
печат), и такива, при които от 1880 г. се използва барит за разделяне на свързващия пласт 
(емулсията) от първичния носител. 

Фотографските отпечатъци може да имат и цветно приложение. Друг предпазващ 
съединител, използван за позитиви и негативи, е восъкът, както е при негативите papier-
cire на Густав льо Грей. 

4. Повреди

Причините за влошаване на фотографските материали са външни (околната среда) и 
вътрешни (производствени материали и създаване на обекта).
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 Повреден албуминов отпечатък преди  
реставрация: липсващи части, пожълтяване, 
дупки. 
Архив Алинари, Флоренция.

4.1. Външни фактори
Външните причини за повреди са следствие 
от неправилно боравене, което уврежда 
физическия обект, като сълзи, гънки и 
дупки, ожулвания, петна, деформации, прах, 
мръсотия, пръстови отпечатъци, отделяне 
на емулсията, последвани от неправилна 
реставрация (самозалепващи ленти, 

неподходящи или киселинни консервационни карти), неподходящи условия на околната среда, 
твърде висока или ниска влажност, хидротермичен шок и излагане на светлина.

Температурата и влажността трябва да са устойчиви в консервационна среда. При 
неправилна температура материалите може да се разтегнат или свият, или пък емулсията 
или хартията да пожълтеят. Ако средата е твърде влажна, това може да доведе до 
кондензация, плесен, сребърно окисляване, подуване на желатина, който е хигроскопичен, 
или пожълтяване на албумина. Обратното, при твърде сухо помещение може да се получи 
деформация и чупливост на обекта.

Атаки от микроорганизми, насекоми, гризачи може да предизвикат ерозия на носителя, 
който е желатин, причинявайки загуба на изображението, отлагания и кафяви петна.

Повредите от мухъл и бактерии често са следствие от промени в температурата и 
влажността; може да предизвикат потъмняване на снимката, разпадане на изображението 
и унищожение на хартията.

  Нума Бланк, „Къщата на Савой II“. Мария Пиа от 
Савой и Луиджи I от Браганца, 1901, платинен 
отпечатък. Музейна колекция Фратели Алинари, 
Флоренция.

4.2. Вътрешни фактори
Първите елементи, които могат да бъдат 
повредени, са конкретно свързани със създаването 
на самия фотографски обект, неговата експозиция, 
проявяване и опора. Всички тези фактори могат 
да предизвикат непоправимо разпадане като 
избледняване на снимката, наличие на петна или 
пожълтяване, сулфуризация на изображението, 
сребърно отражение, посребряване, кафеникави 
петна. Ако хартиената подложка например е с ниско 
качество, направена от некачествени суровини, 
може да последват и допълнителни повреди. Други 
материали – например платинените отпечатъци – 
също могат да предизвикат специфични проблеми. С 
помощта на определена процедура е възможно да се 
подпомогне трансфера на част от изображението 
върху хартията преди контакт с образа.
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Позитивни печатни процеси: Пожълтяване, причинено от лигнина в хартията, петна от 
остаряване на хартията, промяна на свързващото вещество (желатин, колодий, албумин). 
Сребърните процеси често претърпяват окисление. Изображението може да избледнее 
и впоследствие да изчезне, или може да промени цвета си или да придобие оттенък. 
Сулфуризацията на среброто може да предизвика потъмняване и обезцветяване на 
изображението, покафеняване или загуба на контраст. Албуминът има склонност да се 
пропуква, да пожълтява и да се навива.

При баритните отпечатъци често се забелязва разслояване. Вредата от насекоми води 
до износвания и следи, подсказващи за тяхното присъствие на повърхността, най-вече при 
емулсии от целулоза и от животински произход (албумин, желатин); кафявите петна може да 
са от насекоми. При паладийни или платинени печати изображението често се размества. 
При цианотипията се получава синкав цвят, снимката може да избледнее, може и да побелее 
като следствие от химични изменения на железния фероцианид, който става неразтворим 
и окислен. Карбонните отпечатъци често страдат от деформация на хартията или от 
обезцветяване на задната страна на изображението.

 Повреден негатив: деламинация и 
повдигане на желатина. 
Архив Алинари, Флоренция

Повредена снимка – покрита с 
кафеникави петна. 
Архив Алинари, Флоренция

5. Условия на средата за съхранение

Създаването на подходяща и безопасна обстановка е основна задача при фотографската 
консервация. Следователно е добре да се отбележат рисковите фактори на средата 
(заобикалящата територия и структурната стабилност на сградата, в която се помещава 
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архива, как се получава материала и рискове от пожар, наводнение и т.н). Трябва да се 
проверят фактори като относителна влажност и температура в складовите помещения, 
материала, от който са изработени мебелите, боята по стените и подовата настилка, 
както и вентилацията и осветлението. Относно последното, трябва да се вземе под 
внимание, че фотографските материали трябва да са предпазени от слънчева светлина и 
ултравиолетови лъчи (като се използват подходящи щори за прозорците), стаята трябва 
да е осветена с контролирана изкуствена светлина.

   Консервационна зала за особено 
ценни фотографии в Музея на 
Фратели Алинари.

Условията на средата трябва да 
са съобразени с типа фотография, 
но трябва и да са стабилни: големи 
различия в температурата и 
относителната влажност могат 
да причинят непоправими вреди на 
обектите, като например смяна 
от много топло към много студено 
или обратно, или пък скок от ниска 
към висока влажност могат да 
предизвикат поява на бактерии 
и мухъл, разслояване на желатина, 

изменения на опорния материал, особено при филмите. Вариациите в температурата и 
влажността трябва да са максимум + или -- 5%.

Фотографските материали върху хартия, позитиви или негативи, и обекти върху метал 
(дагеротипия, амбротипия, тинтипия) изискват температура от 18°C и относителна 
влажност между 30% и 50%, черно-бели негативи върху стъкло – влажност между 30% и 50 % 
и температура от 15°C, докато филмов негатив изисква температура близка до нулата и 
влажност между 20% и 40%. За цветните материали също е подходяща температура от 0 
до 2°C (в този случай трябва да се подсигури студена стая). Контролираната обстановка 
се постига чрез постоянен мониторинг на температурата и влажността и инсталиране 
на технически системи за поддържане на влажността и филтрацията на въздуха.

Прекалено ниска относителна влажност може да причини деформация на материала 
(огъване), а прекалено висока - да доведе до развитие на микроорганизми, които разлагат 
химикалите, окисляват среброто, размекват желатина и разслояват емулсията.

Средата за съхранение също трябва да се поддържа по подходящ начин: да се осигури 
вентилация, въздушни филтри (за да се избегне прахово и газово замърсяване) и често да се 
почиства. Натрупването на прах може да повреди фотографските материали, да причини 
надрасквания на негативите и мухъл. Необходимо е често почистване на рафтовете и 
контейнерите, отстраняване на прахта по стените и пода. Препоръчително е мебелите 
да са направени от метал, а не от дърво, формовани плоскости, шперплат или пластмасов 
ламинат.

За да се гарантира правилно управление на значителен брой фотографии, разделете 
обектите в зависимост от вида им: материалите от хартия (фото албуми, фото 
отпечатъци, негативи върху хартия) трябва да имат определено място; отделно трябва 
да се съхраняват метални обекти като дагеротипи, и на друго място – в стая с по-
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ниска температура - да се съхраняват негативите върху стъкло, но специално отделени 
от филмите. Тези разделения са необходими за различни формати и опори. В тези места 
трябва да се избягва пряка слънчева светлина.

6. Консервация и съхранение

След като е осигурена подходяща обстановка за съхранение, трябва да бъде оценено 
състоянието на обектите и степента им на увреждане, преди да бъдат въведени в 
определеното за тях място; ако някой обект е засегнат от мухъл, трябва да бъде изолиран 
от „здравите“.

  Кутия за съхранение на стъклени негативи в 
пликове от консервационна хартия. Помещение 
за негативи. Архив Алинари, Флоренция.

Преди да бъде въведен в помещението за 
съхраняване, фотографският обект трябва да 
бъде инвентаризиран. Това е първата необходима 
стъпка за регистрация в базата данни. Трябва 
да бъдат извършени и почистващи операции 
– отстраняването на прах и замърсявания е 

от съществено значение за опазване доброто 
състояние на обекта. След инвентаризацията и операциите по почистване, обектите се 
отделят от защитните им пликове или хартии, които в повечето случаи са неподходящи 
(оригиналните опаковки се складират отделно). Предпазните опаковки или картите 
(независимо дали са за негативи, стъкло или филм) трябва да са изработени от подходящи 
материали, да имат предоставен от производителя сертификат (PAT, Photographic Activity 
Test - ANSI Standard IT9.16), удостоверяващ липсата на киселини. Консервационните карти 
не трябва да съдържат лепило или тиксо, може да пишете върху тях (напр. инвентарния 
номер), но само с молив (не използвайте слепващи материали). Ако е възможно, всеки обект 
трябва да е защитен с хартия, както и всеки албум трябва да бъде покрит, за да се избегне 
контакт между емулсията и опората. Ако фотографският архив е доста обширен, не е 
възможно да се процедира по един и същ начин за всички материали. В такъв случай трябва 
да се определят приоритетите: да се започне с чупливите или с повредените обекти, но 
и с най-важните по отношение на артистичното им авторство и художествената им 
ценност. Сред най-често използваните материали за съхранение са хартиените чанти 
и пликовете, несъдържащи киселини, изработени от прозрачен полиестер (като Melinex 
или Milar). Прозрачният полиестер позволява да разглеждате обекта, без да го изваждате 
от предпазната опаковка, и да извършвате манипулации, без да използвате ръкавици. 
Хартиените предпазители обаче позволяват проникване на въздух. Добре е пликовете да са 
изработени от прозрачен полиестер, полиетилен и полипропилен, най-добре е да се избягва 
поливинилхлорид (PVC) и материали, съдържащи хлорид. За да се изберат подходящите 
материали за съхранение, е необходимо най-напред да се анализира състоянието на 
фотографските обекти, за да сме наясно с възможните управленски проблеми. Добре е 
често използваните фотографии да се съхраняват в чисти пластмасови джобове, за да се 
избегнат увреждания в резултат на обработка.
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 Консервационен метод с паспарту: вид 
картонена папка, снабдена с оригинални 
снимкови рамки с прикрепени ъгълчета от 
японска хартия. 
Архив Алинари, Флоренция.

Фотографските отпечатъци се пазят в 
архива, като се поставят в картонени 
кутии, разделени по папки (винаги от 
качествен материал за съхранение), по 
възможност - и по размери, за да се избегне 
търкане. Отпечатъците се нареждат 
хоризонтално, кутиите не трябва да са 
прекалено пълни, тъй като тежестта 
може да смачка някои обекти, натискът 
може да премести емулсията върху 
хартията или плика. Ефективна защита е 
паспарту – вид картонена папка, снабдена 
с оригинални снимкови рамки с прикрепени 
ъгълчета от японска хартия. Паспарту 
се изработва от реставратора, защото 

винаги трябва да бъде индивидуално съобразено с оригинала и от подходящи консервационни 
материали. Методът паспарту е подходящ за наблюдение на оригинала без боравене с него 
и без наличието на защитна хартия върху емулсията.

7. Правила за работа с фотографски материали 

Боравенето с материалите често е основната причина за повреда на фотографиите. 
Следователно основните правила за добро съхранение и управление на фотографиите 
трябва да са ясно посочени в протокола за използване на помещенията – това е задължение 
и отговорност на архивиста. Всеки, който се нуждае от фотографските материали, ще 
трябва първо да поиска позволение от куратора на архива и да спазва установените от 
архивиста стандарти за работа с фотографиите. Тези стандарти изискват: описание на 
причината за посещение в архива, задължение да се използват чисти памучни ръкавици, да 
не се внасят мастилени химикалки, храни, напитки, токсични материали в помещенията. 
Разбира се, пушенето, храненето и пиенето в архивните помещения не е разрешено, 
както и внасянето на чанти, палта, едри предмети, чадъри. Бележките върху кутии и 
консервационни карти се правят само с молив. Архивистът и реставраторът трябва 
да носят чисти бели престилки в лабораториите и памучни ръкавици, когато работят 
с хартиени или метални материали, или да използват ръкавици от латекс при боравене с 
обекти от стъкло или филм.

Не опаковайте твърде много фотографии, когато ги поставяте в консервационните папки 
и после в кутии, които трябва да се нареждат максимум до пет една върху друга.
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 Работа с фотографски материал: счупена 
стъклена плочка негатив. 
Архив Алинари, Флоренция

8. Заключение

За реорганизацията на фотографския архив, както може да проследите в тази глава, е много 
важно да се започне с инвентаризацията и с нов порядък на консервиране на колекцията във 
времето, да се познават основните причини за увреждане на фотографиите, да се осигури 
подходяща среда за съхраняване им и оптимални условия за работа и архивиране, познания 
за самия фотографски процес, с който са създадени оригиналите.

Фотографският материал е сложен, изисква специално внимание и определени познания 
за развитието на фотографската култура и фотографския процес. Консерваторът 
на фотоархива следва да се консултира с експерти – реставратори, когато е нужна 
реставрационна намеса и оценка на причините за увреждане, на околната среда и условията 
на съхранение.
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глава

4
                          ртистични 
подвързии
Ключови думи
Книговезане, артистично подвързване, изкуство, майсторска изработка, история, 
книговезане в Европа, ар деко, aр нуво, модерен

Цели 
В този раздел читателят ще придобие познания и идеи относно:

 ӯ кратка история на европейското книговезане;
 ӯ как да подхожда творчески към дизайна на подвързии.

Съдържание
Артистичното подвързване е обширна тематика с няколко дисциплини в книговезането. 
Необходими са много качества, за да се превърнете в артистичен книговезец: обширни 
познания по книговезане, история на книгоподвързването, изкуство и история на 
изкуството, майсторски занаяти и естетически способности.

Този курс е само кратко въведение във всичко това. Той трябва да вдъхнови ученолюбивия 
читател да вникне в тази тематика: налични са много източници както в интернет, така 
и в специализираните библиотеки.

1. Кратка история на европейското книговезане

1.1. 1-ви-4-ти век: Кодексът
Кодекс (от латински „ствол на дърво“ или блок от дърво, книга; мн.ч. кодекси) е книга, 
направена от няколко страници хартия, велен, папирус или подобни, с ръчно изписано 
съдържание, обикновено подредени и свързани по един ръб, и с корици, по-дебели от 
листата, но понякога непрекъснати и сгънати на хармоника. Алтернативата на кодекса 
със страници за дълъг документ е непрекъснатият свитък.

Разработен от римляните от дървени плочки за писане, той постепенно започва да 
замества свитъка - основната форма на книгата в древния свят - което го определя като 
най-важният напредък в историята на книгата преди появата на книгопечатането.
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    Фиг. 1. Книги с оловни страници и телено свързва-
не са намерени в пещера в Йордания, датирани 
към 1-ви век.

1.2. 3-ти-8-ми век: Късен кодекс
Кодексът се разраства и се състои от повече 
сигнатури. Вместо единични сигнатури 
се въвеждат множество сигнатури. Като 
следствие от това вече може да се съхранява 

повече информация в един том. Зашиването на секциите все още е под формата на верижна 
връзка, т.е. шиене без опори. Гърбът и бордовете не са покрити: хлабави структури 
обхващат книжното тяло.

      
 Фиг. 3. Мека „подвързия“

 Фиг. 2. Шиене без закрепване

Ляво: шиене без подкрепки; дясно: хлабава, мека „корица“

Фиг. 4. Секции, зашити към привързващи ленти от 
стипцово щавена кожа.

1.3. 7-ми-12-ти век: Ранно средновековно книговезане
В този период разделите се пришиват към подпори. Те 
се правят от обработена със стипца щавена кожа или 
растително щавена кожа. Бордовете се изработват от 
дърво (най-вече от дъб) и се прикрепят към опорите за 
шиене и после книгата се покрива с кожа (поне около гърба 
и част от бордовете). Колите се правят от пергамент 
и са ръчно изписани.
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1.4. 9-ти-14-ти век: Средновековие
През Средновековието книговезането се усъвършенства: въвеждат се металните 
закопчалки, които се поставят на предния ръб и придържат книгата затворена, за да 
я предпазват от прах и паразити. Използват се топчести декорации, за да се предпази 
повърхността (обработена кожа или скъпоценни камъни) на подвързията. През този период 
книгите се поставят легнали и имат заглавие на предния ръб. 

        

           
     Фиг. 6. Заглавие на предния ръб

     Фиг. 5. Средновековна подвързия с предпазна 
     декорация

1.5. 13-ти-16-ти век: Книги-препаски
Друга форма на подвързване е т.н. книга-препаска. Тъй като броят на хората, които могат 
да четат и са в постоянно в движение нараства (напр. поклонници и търговци), книгите 
следва да бъдат малки и лесно преносими и да бъдат защитени от външните условия. Най-
често тези книги съдържали религиозни текстове.

      

     Фиг. 7, 8. Отворена и затворена книга-препаска.

1.6. 15-ти-16-ти век: Северна и Южна Европа
В Южна Европа повечето книги са пришити към стипцово щавени ремъци (понякога единични, 
но също и двойни свръзки). Бордовете в този район се правят от букова дървесина вместо 
от дъбова или друга. Също така за покриване на кориците на книгата се използва козя 
или овча кожа в кафяво или тъмно червено. Декорацията се прави в самата повърхност на 
корицата – без допълнителен цвят или с добавено злато - и най-вече с абстрактни шаблони. 
Често закопчалките се закрепват от горния към задния борд.
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   Фиг. 9. Италианска подвързия от 16-ти век

В Северна Европа по това време шиенето се прави върху 
влакнести върви (въжета), отново единични или двойни. 
Бордовете са от дъбова или дебела букова дървесина. 
Повечето пъти се използва телешка кожа в кафяви нюанси, 
но също може да се сложи обработена (щавена със стипца) 
свинска кожа. Декорациите пак са топло изработени върху 
повърхността с абстрактни живописни елементи (най-
често декоративни колела). Закопчалките се прикрепят с 
панти на задния борд.

    Фиг. 10. Немска подвързия от 16-ти век 

   Фиг. 11. Подвързия със златна инкрустация 18-ти век 

1.7. 17-ти-18-ти век: Златна инкрустация
През 17-ти и 18-ти век гърбовете на книжното тяло се 
заоблят и бордовете се изработват от хартия (картон) 
вместо от дърво. Има много промени във външния вид: 
появяват се различно оцветени кожи и цветни шаблони 
върху тях. Златната декорация се използва все повече. 
Въвеждат се в употреба вдлъбнати шнурове, по този начин 
гърбът е плосък. Разработват се няколко нови материали 
и стилове в подвързията: гръбчето е изработено от един 
материал, а кориците от друг.
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1.8. 19-ти век: Раждането на съвременната книга
Нуждата от книги нараства и индустриалната продукция започва да еволюира. С 
изобретяването на дървесния пулп като основна суровина започва непрекъснатото 
производство на хартия. Това налага и промени в книговезката продукция: въвежда се 
разделеното подвързване. Сега подвързията (корицата) на книгата се произвежда отделно 
от останалата част. Платнените подвързии се използват много по-често от кожените. 
Ръчното подвързване все още съществува, но се прилага само за специални и скъпи книги. 
Издателската подвързия от плат е пищно декорирана с щампи върху корицата (златни, 
вдлъбнати в корицата, добавен цвят) и други елементи.

   Фиг. 12. Щампована инкрустация 
(с добавено злато на лицевата 
страна, едноцветна на гърба)

1.9. 20-ти век: Съвременно книговезане
Целият процес става напълно механизиран или автоматизиран. Вместо да се използва 
конец за шиене на секциите, се прилага лепило за свързване на хартиените листове (Лумбек 
процес). Въвеждат се книгите с мека подвързия (гъвкава корица, закрепена към книжното 
тяло). Все още съществува ръчното подвързване на книги, но само за малки и специални 
издания или уникати, и в днешно време се счита за художествен занаят.

 
 Фиг. 14. Подвързия от Пиер Тиелен, телешка кожа, 
 увита около алуминиеви пластини: корици в

Фиг. 13. Модерни индустриални              стил монументално изкуство.
подвързии.
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  Фиг. 15. Кутия с 4 тома от Писмата на Ван Гог от Кор 
Кнопс: вътрешни огледала, прозорци отвън.

2. Артистични подвързии: 
какво, защо, как

2.1. Въведение
Артистичното подвързване не е нещо, което може да се 
научи лесно в структуриран курс или уроци. Някои хора са 
надарени книговезци, но не са артисти. Някои артисти 
имат брилянтни идеи за дизайн на книга, но не знаят как 
да подвързват.

В речника думата „артистичен“ фигурира със следните определения:

Артистичен 
-чна, -чно, мн. -чни, прил.

1: Който се отнася до артист и е свързан с неговата работа.

2: Който е с вроден усет, склонност, умения към изкуството.
 
Разбира се, всеки знае значението на думата „книговезане“ в традиционния є смисъл. 
Поради продължаващата автоматизация в индустриалното книговезане, актът на самото 
подвързване е отживял времето си в самия процес. Единственото, което се прави от 
хората в „оформянето“ на книгата, е графичният дизайн на корицата и оформлението на 
страниците вътре.

От няколко десетилетия ръчното подвързване на книги се е превърнало в нещо повече от 
„свързване на секции, за да се получи книга“. В повечето случаи книги, които са направени 
днес, са независими произведения на изкуството, където крайният вид на книгата е 
свързан с цялостното є съдържание. Съдържанието на книгата е стартовата позиция 
за артистичния книговезец. Самата история обикновено е изобразена (по някакъв начин) 
върху корицата на книгата. Това е все още обикновена книга: има много начини да се види 
книгата като концептуална форма на изкуството - книгата като носител на информация 
или идеи.

Словосъчетанието „артистична подвързия“ може да се интерпретира по много начини, 
както има и най-различни видове  подвързване за различните книги. Добър пример са 
конкурсите по книговезане. Всички участници получават една и съща книга (в секции, 
необрязани, без крайна страница и корица). Резултатът: толкова различни подвързии, 
колкото е и броят на участниците - всеки има различни идеи за едно и също съдържание.

В следващите страници са представени няколко примера за различно подвързване. Идеята 
е да се помисли върху това: какво, защо и как отделните дизайнери или артист-книговезци 
са направили, за да създадат представената подвързия. Моля да бъдете отворени за нови 
идеи и се опитайте да следвате показаните творчески пътеки.
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2.2. Артистични подвързии - част 1

                                                

Какво
Японска подвързия

Изложбен каталог

Релефна хартия

Защо
Лесна за изработка

Примитивен, семпъл, 
грубоват вид

Как
Шило или пробивна машина

Книговезки конец, игла

Без лепило

                   

Какво
Изглежда като надуваем 
уред за деца

Каталог на 
художествена академия

Защо
Просто ей така…

Сякаш е пълна само с въздух

Как
Индустриално производство

Шита и лепена (pva) 

Пресован картон

Корица „Произведено в Китай“

                        

Какво
Горна дреха със свободен 
подгъв, „разсъблича“ 
заглавието върху 
гръбчето на книгата 
– подобно на стила на 
дрехите Marlies Dekkers. 
Предпазна хартиена 
подвързия с отвор към 
вътрешния гръб.

Защо
Връзка между съдържание и 
форма

„Шпионка“

Секси бельо

Как
Промишлено произведена 
(твърди корици).

Свободен подгъв!

Подвижна външна подвързия и 
режеща щанца за отвора
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2.3. Артистични подвързии - част 2

                                               

Какво
Свободни листа, зашити 
заедно.

Алюзия към изложбата 
“Étant donnés“ на френския 
художник Марсел Дюшан

17 бр. пийпшоу 
произведения от 20 
художници

Защо
Две „различни“ секции в една 
подвързия.

Създава пийпшоу внушение

Как
Печатна хартия

Машинно шиене

                        

Какво
Сгънати листа, залепени 
заедно 

Защо
Когато страницата с 
текста се разгъне навън 
(извън размерите на 
книжното тяло), се разкрива 
съответната картина

Дизайнерска идея – кошмар 
за книговезеца 

Как
Хартия 

Лепило (pva)

Картон 

Машина за рязане на картон
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Какво
Обикновена подвързия с 
меки корици

Корица от истински 
брезент
 

Защо
Връзка между съдържание и 
корица

„Виж-и-почувствай“ стил.

Типографията внушава 
асоциация с пощенска пратка

Как
Промишлено производство

Брезент

Лепило

                                             

Какво
Листовете са свързани 
заедно чрез месингови 
писалки и топчета

Две книги: една – вляво, и 
една – вдясно

Защо
Дизайнерска идея

Алтернативно подвързване

Как
Месингови болтове /писалки/ 
и топчета

Без лепило, без шиене

2.4. Артистични подвързии - част 3

                        

Какво
Подвързия-хармоника

Защо
Лесна за изработка

Забавно оформление

Как
Хартия (едно дълго сгънато 
парче)

Картон, лепило (паста)

Въже

Нитове
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Какво
Отново машинно шиене

Защо
Липса на пари?

Няма време?

Или просто добра идея?

Как
Подредена купчина печатна 
хартия

Корица (хартия)

Шевна машина

                                             

Какво
Съчетаване на 
съдържание и корица

Защо
Каквото излязло, такова 
влязло

Формата следва 
предназначението?

Да отидем на риба?

Как
Промишлено производство.

Хартиена корица

Щанца или майсторска ръка 
(подходящ нож)

                          

Какво
Книга ли е това?

Свободни листове, 
велпапе и ластична лента

Защо
Работна тетрадка?

Нещо повече от водене на 
бележки?

Как
Никакви специални 
инструменти



  51

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

2.5. Артистични подвързии - част 4

                          

Какво
Отворена подвързия

Книгата се вижда

Инкрустацията на 
корицата е от същия 
материал както в 
книгата 

Защо
Връзка между съдържание и 
подвързия

Подвързия = книга

Книга = подвързия

Цепки (разрези) поддържат 
книгата в определена 
позиция

Как
Корица – стомана.

Книжното тяло шито

Игла и конец

Гръбчето подсилено с ленено 
платно

                          

Какво
Изложбен каталог

Направен само от едно 
„парче“ хартия

Защо
Предизвикателство?

Твърде пресилено или пък 
хитро измислено?

Книга или кутия?

Как
Невероятна изобретателност

Принтер или печатар 
(за предпочитане - човек)

   

                           

Какво
Прилича на касетка за 
портокали

Защо
Преносима като чанта 
книга

Как
Обикновено подвързване

Корици от дърво

Резбарско трионче
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2.6. Артистични подвързии - част 5

                        

Какво
Общ преглед на 
творчеството на 
Мониек Тоебош (холандска 
актриса и изпълнителка)

Корица/кутия за CD-rom

Защо
Нова медия

Има вид на книга

Как
Корица - картон

Съдържание - CD-rom.

                

                        

Какво
Всички листове са 
принтирани от двете 
страни и са сгънати

Страниците не могат 
да се отгръщат 
нормално

Защо
Вълнуващо?

Подигравателно,
дразнещо?

Как
Промишлено произведена

                        

Какво
Зеброва шарка на 
корицата

Светлоотразителни 
крайни (подлепващи) 
страници

Защо
Виж и/или почувствай

Контраст между студен 
метал и топла корица 

Как
Обикновено свързване

Картон

Плат
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3. Заключение

Артистичното книговезане не може да бъде лесно обяснено. Подвързването на книги има 
дълга традиция и корени в различни култури. Артистичното подвързване на книги и книжни 
произведения изисква съчетаване на творчески, технически и естетически елементи.



Портретен албум, Калифорния, 1880 г. 
Ляво: Подвързване с кожа на гърба със студено щамповане и златна орнаментика, корици от 
дърво и седеф, месингови закопчалки, позлатени ръбове.
Дясно: Подвързване в зелен плат, покрит с инкрустации на седеф, месингови закопчалки, 
позлатени ръбове с инкрустация и щамповани и оцветени контури на листата.
Тези портретни албуми са богати на оригинална декорация на подвързията и приличат по-
скоро на красива кутия, отколкото на книга.

Албум Exposition UNIVERSELLE 1900 г.
Наполовина подвързан в червена кожа в стил Ар Нуво, украсен гръб в злато, корици обвити в 
червен промазан плат със заглавия в черно и злато, позлатени ръбове, форзаци с декорирана 
хартия.   Много интересни са албумите, посветени на големи събития, например, Световното 
изложение, в този случай те имат представителна и богата подвързия.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДВЪРЗИИ НА АЛБУМИ И КНИГИ
Снимките са любезно предоставени от 

Emanuela Sesti, Fratelli Alinari и Росен Петков, СОКИ



Етиопски псалтир 19 век. 
Корица - маслиново дърво, 
тялото е изработено от 
пергамент, подвързването 
на колите е по подобие на 
старите Византийски кодекси. 
Този стил на шиене на колите 
се използва до ден днешен за 
артистични цели. 



Гай Светоний Транквил, „Дванадесетте цезари“, 17 век. 
Бяла кожена подвързия, характерна за по-ранните издания, 
форзацът и тялото са от ленена ръчно-лята хартия.  



Уилям Шекспир, 
„Драмите на Шекспир“, 1787г. 
Кожена подвързия с форзац от 
кремава ленена ръчно-лята 
хартия. Щамповани орнаменти 
и букви. Тази подвързия е 
характерна за 18 век. 

Генерал Лафает Бейкър, 
„Тайните служби на САЩ през 
последната война“, 1890 г.
Корица - плат с щампи отгоре, 
форзацът е изработен от 
декорирана хартия.



Джон Спарго, 
„Карл Маркс - живот и 
творчество“, 1912 г. Корица - 
хартия ебру, 
гръб и ъгли - кожа, оребряване, 
характерни подвързии за 
втората половина на 19 век и 
началото на 20 век.

В. Т. Ковачев, „Сладководната 
ихтиологична фауна на 
България“, 1922 г. 
Подвързия - хартия ебру и кожа, 
форзац - декорирана хартия.



„Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина“, 1890 г. Подвързия 
- мукава и плат, гръб - кожа, 
щамповани златни орнаменти, 
форзац - хартия ебру. Колорирани 
краища на листата. В първите три 
броя за първи път е публикувано 
„Под игото“ на Иван Вазов.



Хосе Ернандес, „Мартин 
Фиеро“, 1968 г. Метална 
щампована корица, форзац - 
имитация на велур. 



Албум за Париж и околностите,
1925 г. Подвързията е изработена 
от плат, кожен гръб с щамповани 
орнаменти, форзацът е от 
декорирана хартия. С цветни 
фото-литографии. 
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5
              отоалбуми и фотогра- 
фия в библиотеката
Ключови думи
Фотоалбум, книга, архив, библиотека, фотография, пощенска картичка

Цели 
Курсът има за цел да съдейства на библиотечни и архивни служители и на частни лица, които 
желаят да имат познания по история на фотографския албум и по-специално по отношение 
описването на типа албум, условията, причиняващи увреждания на материалите, съхранение 
и работа с обектите, а така също и да придобият познания относно фотографиите и 
фотомеханичните процеси в печатните книги.

Съдържание
Всеки архив, библиотечна или частна колекция съхраняват фотоалбуми и е важно да се 
повиши компетентността за стойността на тези обекти, тяхното историческо значение 
и как да се съхраняват във времето. 

От 50-те години на 19-ти век фотоалбумите по цял свят играят важна роля за 
разпространение и опознаване на фотографията, а с течение на времето са се превърнали 
в сложни и уникални обекти, с различни свързвания и опаковки, които разказват истории и 
показват художествените проекти на автора.

Можем да кажем, че с появата на албума фотографията е станала част от нашата култура, 
влязла е в домовете ни, в библиотеките, университетите. Музейната колекция на братя 
Алинари пази над 6 000 фотоалбуми, които съставят най-голямото в света фотографско 
наследство: Луиджи Томасини представя тази колекция в издадения пътеводител за 
Националния музей по фотография Алинари. Всеки албум представя не само различно 
опаковане и подвързване, но също и изключително разнообразие от типове субекти, автори, 
фотографски и фотомеханични техники, различни материали, които могат да предизвикат 
немалко проблеми при съхранението на тези предмети.

Освен цифрово презаписване на албума е важно да продължим със стабилизация на основата 
на обекта вместо с манипулации за пълното му лечение, както и да се осигури подходяща 
среда за съхранение.
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1. История на фотоалбума

Предшественикът на фотоалбума е бележникът, който много творци използват и днес 
като работен инструмент.

Истинските фотоалбуми се раждат през 50-те години на 19-ти век, благодарение на Луи 
Бланкар Еврар (1802-1872), изобретател на албуминния печатен процес и основоположник 
на лабораторията- печатница L’imprimerie photographique, която дава тласък в 
разпространението на фотографии чрез използването на фотографски албуми. Албумът 
е издателски продукт, заместващ печатната книга, която преди изобретяването на 
процеса на преобразуване на полутонове не е позволявала печатане на фотографии и на 
текст в едно и също издание. 

Следователно фотоалбумът не е просто „колекция“ от снимки, а сложно произведение на 
изкуството, чиято структура може да се изменя във времето и да е произведение на 
различни фотографи и на различни „колекционери“. Албумът не е само място за спомени 
и документации, а също така творчески, колективно художествено произведение и 
енциклопедия на фотографията, която понякога се открива, след като е придобила авторска 
стойност.

Най-честата употреба на албума е или частна (семеен албум, сватбен албум, албум със 
снимки от пътувания, изобщо албум с лични спомени, създаден във времето), обществен 
и по определен повод (албуми от изложби, на експонати, индустриални албуми, научни 
албуми, специално сглобени пътни албуми за продажба) или, накрая, художествен албум на 
автор, който е представил своето творчество. Във всички тези случаи албумът отразява 
първичната цел да събира заедно, като каталог, изображения от една тема: снимки на 
нечие семейство, знаменитости, пътуване, спомени, обект на научно изследване или 
авторовата идея.

2. Видове албуми

2.1. Портретни и семейни албуми

   Албум с джобове и портрети, около 
1910 г. Ар нуво стил на подвързия в 
червена изкуствена кожа с тънка 
рамка, щампована в злато, позлатени 
и сребърни апликации от метал на 
предната корица, ниши и закопчалки от 
метал, позлатени ръбове.

Това е може би първият тип албум, 
появил се във връзка с патента на 
френския фотограф Андре Диздери 
за carte-de-visite (портретни визитни 
картички) от 1854 г. Разпространява 
се от 60-те години на 19-ти век. 
Създадени като албуми с джобове за 

портретни снимки тип carte-de-visite, 
те се превръщат в истински галерии от фотографски портрети, в които семейни снимки 
от 19-ти век са предшествани от портрети на известни за времето си лица, какъвто е 
бил обичаят тогава. 
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Независимо от формата - портретни картички, кабинетни снимки - портретните албуми 
може да имат повече от една снимка на страница. Портретният албум еволюират в семеен 
албум, в който като истински албум за спомени се включват снимки, пресъздаващи нечия 
лична история.

2.2. Албуми за пътешествия и забележителности

     
Албум Константинопол, 1862. Тъмнозелена кожа с декорации от сдудено щамповане и златна 
орнаментика на лицевата корица, подвързии с бронзови ръбове и закопчаване, позлатени 
ръбове, моаре хартия за страниците, свързващи корицата и тялото, със снимки от Дж. 
Робъртсън и Ф. Бийт . Музейна колекция Фратели Алинари, Флоренция.

Този тип албум се появява през 19-ти век, когато пътуващи фотографи представяли 
резултатите от своята работа в албуми. Подвързването и форматът на тези албуми 
може да е различен; преобладава хоризонталният формат, за да се пресъздаде панорамните 
гледки от посетените места. За малки снимки (класически формат 13x18), особено за 
модерните албуми от последните десетилетия на 19-ти век, се използват албумите във 
вертикален формат, които позволяват поставяне на 3-4 снимки една под друга. Албумите 
от пътешествия от 19-ти век, особено тези от Гранд тур на Италия, съдържат снимки 
голям формат и работи на велики фотографи. Както при портретните албуми, и албумите 
за забележителности съдържат фотографии, направени с различни печатни техники, 
различни формати, автори и обекти.

2.3. Албуми от празненства и изложби
Широко се разпространяват и албуми, съдържащи снимки от ознаменуване на големи 
експозиции и изложби, тържествени церемонии по встъпване в длъжност, откривания и 
знаменити сгради, посещения на знаменитости и др. Албуми, на чиято корица и заглавна 
страница са изписани - обикновено с позлатени букви - заглавието, мястото и датата 
на събитието и понякога известната личност, на която е посветен (крал, президент), 
обикновено са били в голям формат. Фотографиите вероятно са били реализирани от един 
или повече прочути автори и имат точна последователност, която показва хронологията на 
събитието (откриване, основни и второстепенни обекти), или важността на показаните 
фигури.

2.4. Албуми за войните
Албумите от войната са много специфичен жанр: създават се от професионални 
фотографи, които илюстрират войната и композират възпоменателни албуми, като 
например двутомния албум за американската гражданска война от американския фотограф 
Александър Гарднър - Gardner’s Photographic Sketch Book of the Civil War от 1866 г. Албумите за 
войната били много популярни по време на Първата световна война (1914-1918 г.), направени 
са от войници, които носели фотоапарати и снимали защитните окопи, другарите си и 
важните моменти. 
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2.5. Албуми с пощенски картички
Албумите с пощенски картички най-често са направени или за продажба, или лично са 
създавани с течение на времето. Може да съдържат еднакъв формат снимки, но също може 
да са съставени от смесица от фотографски пощенски картички, илюстровани картички и 
рисунки или комбинация от картички и снимки, марки и други колекционирани произведения.

2.6. Индустриални албуми
Тези албуми се правят за компании с цел да ознаменуват или демонстрират производствената 
си дейност. Индустриалната фотография се заражда през 19-ти век, но употребата на 
представителни албуми става по-известна през 20-и век. Подвързията им може да е в 
различен размер и степен на показност в зависимост от клиента и целта на албума. В 
много случаи албумите, които имат комуникационна функция, се съставят от фирмата и 
са предшественик на фирмените списания и журнали, добили популярност през 30-те години 
на 20-ти век. 

2.7. Албуми с изрезки и портфолиа
Албумът с изрезки съдържа материали, отразяващи личната история и артистичното 
виждане на колекционера. Редица такива албуми са се превърнали в истински произведения 
на изкуството - японският художник Shinro Ohtake демонстрира това в изданието за 
Биеналето на изкуствата във Венеция през 2013 г. Артистът използва албума не само да 
събира собствени скици и бележки, но също и фотографии и други материали, които са 
полезни за работата му.

Много популярни са и портфолиа, съдържащи ограничени издания на популярни фотографи. 
Това са произведения на изкуството, предназначени за продан и представят най-добрите 
творби на автора - набор от фотографии, изразяващи основната му идея, поставени в 
папка и имащи за цел да внушат или разкажат нещо.

2.8. Албуми от велики експедиции и научни албуми

 Албум от географските експедиции, 
Норвегия. Експедиция за затъмненията, 
Албум.1896. Подвързан в кожа с 
мраморна хартия, печат и фотогравюра 
от Autotype Company. Музейна колекция 
Фратели Алинари, Флоренция.

Великите експедиции е трябвало да 
се фотографират, за да останат в 
историята; албумите, съставени в 
края на тези експедиции, са истински 
произведения на изкуството от 
голямо значение. В САЩ географските 
експедиции по време на втората 

половина на 19-ти век научили Америка, че съществуват все още неизследвани и непознати 
земи, напр. „Хариман експедицията в Аляска: Хроники и сувенири“ от Едуард Къртис през 
1899 г. Тези научни албуми могат да бъдат отнесени към много дисциплини, от астрология 
и ботаника до етнография, антропология и зоология.

2.9. Албуми за публични изложения
Отделен раздел представляват албумите, направени, за да бъдат изложени, и затова 
имат специално изградена за целта поставка. В началото на 20-ти век са популярни сложни 
конструкции на мебелировка за изложение на албумите на пода или върху маса - със специални 
декорации и елементи, които ги превръщат в артистични обекти. 
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3. Подвързване, опаковка и декорация на албуми

Фотоалбумите представят впечатляващо разнообразие от подвързии в зависимост от 
размера и предназначението и оттам - значимостта на самия албум. Всъщност първата 
характеристика на албума е неговата подвързия, която е и първият елемент, който се 
поврежда. Всеки албум по принцип се характеризира със собствена, уникална подвързия. 
Поради тази причина е трудно да се открият албуми с еднакъв дизайн и свързване, освен 
ако не са част от сувенирна серия, но дори и тогава има различия в цвета на използваната 
хартия за кориците при следващи издания. Всъщност подвързването и размерът са това, 
което различава албумите от книгите дори преди да бъдат отворени.

   Портретни албуми, около 1880 г. Вляво: 
Кожена подвързия на гърба със студено 
щамповане и студена златна декорация, 
корици от дърво със седефена 
инкрустация, месингови закопчалки, 
позлатени ръбове. Вдясно: Подвързия в 
зелено платно, седефена инкрустация, 
месингови закопчалки, позлатени 
ръбове с инкрустация, украсени с 
темпера винетки. Музейна колекция 
Фратели Алинари, Флоренция.

Най-луксозните произведения имат 
затварящи елементи, направени от 

дърво, кожа, платно, лакиран материал, метал, перли или слонова кост. В повечето случаи 
това са тържествени албуми или такива, които са предназначени за лична употреба от 
заможни и важни фамилии. Подвързиите може да имат метални закопчалки с катарами, 
защитни листа и допълнително подлепване.

                   

Личен възпоминателен албум, около 1870 г. Подвързия от червена изкуствена кожа, позлатени 
ръбове, богато украсени страници с туш. Музейна колекция Фратели Алинари, Флоренция.

С течение на времето, подвързията е заместена от много прости, но и лесно повреждащи 
се материали: кориците са обикновени листа от картон или хартия, закрепени с метални 
или пластмасови спирали, метални закопчалки, панделки. Във всички случаи листовете на 
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албума се перфорират, за да се поставят спиралите, закопчалките и лентите. Албумите 
от този вид лесно може да се повредят поради материалите, от които са направени и 
особено поради честата им употреба, която води до прокъсване на страници или цялостно 
им премахване. Тези картонени албуми с клипсове и панделки са често срещани между 20-те 
и 40-те години на 20-ти век; използвани са при портретни и празнични албуми, при албуми за 
пътувания. Албумите със спирала и със залепени фотографии са типични за Америка през 
30-те и 40-те години. 

От 60-те години се забелязва нарастване на производството на подвързии от пластмаса, 
които по принцип са доста податливи на увреждания, особено ако хартиените листа, 
на които се слагат 2 снимки, са заменени от PVC листа - най-често произвежданите 
албуми, които присъстват и в нашите домове. През 70-те и 80-те години тези продукти 
се разпространяват заедно с отпечатъци от проявени филмови ролки. В тези случаи 
пластмасовата кутия може да изпуска вещества, които изменят изображението, или 
пластмасовата подложка става матова и дори чуплива и разтрошена. 

                      
Албум със снимки за спомен, 1910-1930 г. Подвързия със светлокафява кожа, гърбът с четири 
повдигнати лостчета; вътре: снимки, документи, вестникарски изрезки и ръчно написани 
бележки. Музейна колекция Фратели Алинари, Флоренция.

Албумът се състои от две плочи, покрити и подсилени: предни и задни защитни листове, 
закрепени откъм гърба, подсилени платна, папки или единични пластинки почти винаги от 
многопластов картон. Частите, които придържат листата заедно в албума, с увеличаване 
на обема от задната страна и с честата употреба се чупят. Платното може да е по-
гъвкаво и по-подходящо за свързване, но е по-вероятно да се счупи. Брезентовите панти 
могат да се залепят, без да се шият и не са по-нестабилни.

Албумите съдържат джобове, направени от сгъната хартия и залепени към картонената 
основа. Когато има лепило и търкане, често обектът се поврежда. Албумите с прозорци 
или паспарту позволяват да се наслагват един върху друг много материали: външната 
защитна хартия, картонът, разрезите, в които се вмъкват снимките.

Албумът-акордеон – типичен сувенирен албум, е конструиран за много картички, съединени 
с платнени панти. 

Често срещано е страниците да са покрити с книжни салфетки като начин за запазване на 
фотографиите, обаче те съдържат киселинни съставки и това може да повреди снимките 
с течение на времето.
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Декорацията на албума може да включва различни материали, не само в подвързията, но и 
върху отделни страници, включително декорация от мастило, акварел или картини с матови 
бои, печатни рамки и надписи, вмъкнати различни материали като плат, сухи цветя, коси (в 
памет на някой обичан човек) и т.н.

Възпоменателни албуми, албуми от пътешествия, семейни албуми обикновено включват 
различни материали като билети за влак, клеймо, бизнес карти, медали, свещени карти, 
изрезки от вестници, телеграми и всякакви документи, отнасящи се до пресъздаване на 
историята на човека, създал албума. Често тези материали са вредни за съхранението на 
албума, тъй като са с ниско качество и са залепени с лошокачествено лепило. Запазването 
на албума включва и грижата за всички тези материали, които взаимодействат с обекта.

4. Похабяване

Основните причини за влошаване състоянието на албума зависят от самата употреба 
на албума и от качеството на материалите и условията на околната среда, в която се 
съхранява.

    Албум с повредена подвързия. Музейна корекция Фратели 
Аринари, Флоренция

Поставянето на снимките често води на физически 
разпад: лепенето на снимките с времето може 
да причини напрежение в хартията и последваща 
деформация с дупки и разкъсвания, докато лепилото 
може да промени цвета на снимката и на хартиения 
носител. Снимките, които се поставят в джобове, 
често се повреждат при опит да се извадят рязко, като 
резултатът е чупене на страниците или на самата 
снимка. Снимки с големи размери се слагат в албума 

след някои дейности като прегъване или подрязване, 
както е в някои семейни или възпоменателни албуми. В такива случаи снимките често се 
изрязват, за да се махне част от тях или някой човек от снимката или за изработване на 
колажи; тези действия са много вредни за състоянието на обекта. Лепенето предизвиква 
нагъване на хартията, а снимки, поставени в ъглите, често биват срязвани или смачкани. 
Когато опорните картони са с лошо качество и високо съдържание на лигнин, което 
предизвиква химично увреждане на фотографиите под формата на петна, пожълтяване и 
окисляване. Ако носещите картони съдържат киселина, както е в повечето случаи, може да 
причинят допълнително увреждане или ожулване след триене.

  Албум с прозорци за портретни визитни 
картички и снимки: повреда на картоните и 
на прорезите, където се вмъкват снимките. 
Музейна колекция Фратели Алинари, 
Флоренция.

Основната причина за повреждането на 
албумите всъщност е самата работа с тях: 
не само като ги прелистваме, за да вземем 
или добавим някоя снимка, а и с времето 
могат да се забележат различни несръчни 

опити за реставрация: поставяне на залепващи ленти, кламери и перфорации с телбод. 
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Подвързията на албума е най-податлива на повреждане поради честата употреба и начина, 
по който се съхранява. Често се повреждат кориците и гърба на албума. При отваряне 
на албума може да се пречупи гръбчето, което предизвиква разделяне на страниците на 
самия албум. Много често страниците се отрязват, за да бъдат изложени или продадени, 
или просто се отделят от другите страници. Пантите разкъсват гърба на албума и 
подсилената държаща планка може да изпадне.

      
Албум със снимки, закрепени с ъгли: срязани фотографии, които в последствие са били     
разкъсани и нагънати.

Както при всички фотографски обекти, така и тук неправилните условия на съхранение 
могат да предизвикат щети, породени от влага, излагане на светлина, прах; да се образува 
плесен, микробни атаки, петна, пожълтяване, набръчкване, разслояване и т.н. 

Поради дългата употреба след време надписите с мастило – коментари за снимка, събитие, 
човек, дата – или с други материали (пастели, маркери, цветни моливи) причиняват вреди, 
защото мастилото може да се прехвърли на срещуположната страница или дори по-лошо – 
да се размаже по снимката.

В някои случаи фотографското изображение може да се прехвърли на предходната страница, 
както се случва при платинените отпечатъци.

5. Съхранение

Фотоалбумът е сложен обект, състоящ се от различни снимки, често направени и от 
различни автори.

Опазването на фотоалбуми е доста сложен процес, особено ако са комплект албуми с 
различни формати, типове, периоди и автори. В някои случаи се препоръчва съхранението 
на албума в хоризонтално положение, особено ако подвързията е тънка, но дори и ако 
албумът е тежък. С оглед на снимките, които се съдържат, за предпочитане е вертикално 
съхранение, особено ако снимките са много или албумът е много тежък: всъщност 
тежестта на албума при хоризонталното му съхранение може да бъде пагубна за снимките 
в него.

В този смисъл е препоръчително да разполагате с рафтове, които не са прекалено дълги, 
или са с разделители, за да се поставят албумите във вертикално положение, без да се 
огъват. В очакване на подходящото си възстановяване, албумите може да се покрият с 
подходящите консервационни материали, за да се избегне триене на обектите един в 
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друг и да не се откъсне някой материал от подвързията на албума. Необходимо е обаче, 
когато се поставят албумите във вертикално положение, да се определи състоянието им 
на съхранение и да няма откъснати листа или фотографии.

Опазването на голяма колекция от фотоалбуми е много сложен процес, тъй като изисква 
време и средства. Все пак е необходимо да се вземат консервационни мерки за състоянието 
на албуми, които са силно повредени. Отделно от дигиталното копиране на албума е важно 
да се пристъпи към стабилизация на самия обект вместо цялостно реставриране и да се 
осигурят подходящите условия за съхранение.

Най-добре е да се избягва разглобяване на албума, т.е. да се изваждат листата с 
фотографиите, за да остане обектът цял. В противен случай обектът ще изгуби 
художествената си стойност. Само в случай на сериозно увреждане е препоръчително 
да се отделят листата от подвързията, като предварително се номерират, за да не 
се изгуби правилната им последователност. На този етап индивидуалните листа може 
да се съхраняват в паспарту. Албумът често съдържа различни материали не само за 
подвързването, части от които могат да се застъпват: хартия, картон, сухи цветя, 
оцветители, коса, седеф и метал.

За да се съхрани художествената и историческа цялостност на обекта, трябва да се 
избягва демонтажът на албума в консервационни и реставрационни проекти. От гледна 
точка на консервацията демонтаж се препоръчва само в определени случаи, когато е 
необходимо поправяне на отделни листа (индивидуални листа с фотографии) и след това да 
се сглоби отново в първоначалния си вид.

Както при всички фотографски обекти и тук първата стъпка е сухо почистване с меки 
четки и неабразивни гумени инструменти. В случай на отделяне на страници от албума, 
може да се премине към сглобяване на листата с помощта на японски хартиени панти и 
метил целулозно лепило (Tylose). Освен това е важно да се добавят нови листа защитна 
хартия за предпазване на снимките, а старите – вече неподходящи - да се премахнат.

Друга честа консервационна мярка е заздравяване на повредените от дълга употреба 
страници, разлепените листа могат да бъдат повторно залепени с Tylose лепило (Methyl 
hydroxyethyl cellulose (MHEC) или Methyl hydroxypropyl cellulose (MHPC) . След това листата – 
вече предпазени с нетъкан текстил, се поставят под тежест, за да се осигури стабилно 
залепване. Японска хартия може да се използва, за да се запълнят дупки както и при 
поражения от акварели, а следи от скъсвания могат да се оправят с Tylose лепило и хартия. 
За да укрепите деформираните листа, трябва да ги поставите под тежък предмет, 
но снимките да са адекватно предпазени. Ако е възможно, премахнете стикерите или 
други материали, които са добавяни с течение на времето, защото може да подрият 
стабилността на обекта. Изкривяването на хартията и снимките може да се поправи 
като се навлажни поддържащата снимките опора (изпарение под аспиратор). В случай 
на отделяне на подвързията, може да се откачи свързването, за да се възстановят 
индивидуалните страници, структурата на албума и да се сменят подсилените платки.

Отделяне на снимките е препоръчително единствено когато повредата на албума 
застрашава качеството на снимките. В случая трябва да се процедира с компреси и ензим. 
Този метод е силно инвазивен и трябва да се прилага само когато е крайно необходим за 
съхранение на обекта.

Преди всяка намеса трябва да се изготви реставрационна карта, която изисква анализ 
на обекта, идентифициране на повредата и да се набележи план за възстановяване. В 
допълнение към основната информация (автор, заглавие, дата, формат), в картата се 
записват и данни за състоянието на носещия опорен материал.
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Интервенцията за възстановяване и укрепване на албума изисква консултация с експерт 
в реставрацията на книги. От съображения за опазване е целесъобразно да се направи 
консервационна кутия, в която да се държи албумът и да се избегне триене или загуба на 
материал, както и да се предотврати отваряне на албума. Този контейнер трябва да е 
направен с размерите на албума и да е оформен, без да се използват закопчалки или лепило, 
а само сгъвания по ръбовете.

   Кутия от консервационна хартия за 
съхранение на албум. 
Музей Фратели Алинари, Флоренция.

Параметрите при съхранение на фотоалбуми 
са същите както стандартите за съхранение 
на снимки: относителна влажност около 
45% в помещение с вентилация, защитено 
от замърсяване и слънчева светлина, и с 
температура не повече от 18°С. Разбира се, 
температурата и влажността трябва да са 
постоянни. Що се отнася до параметрите 
на светлината, препоръчително е не повече 

от 50 лукса.

6. Работа с албума

С фотоалбума трябва да се работи както с другите фотографски обекти: да се носят 
ръкавици и албумът да се държи върху рафт или дори още по-удачно е да бъде подпрян 
на аналой, отворен под ъгъл 120°.  Албумът е сложен обект и с него трябва да се 
работи възможно най-малко. Следователно подвързията и всички страници трябва да се 
дигитализират и да се четат, без да се засяга оригинала. Когато прелистваме албума, 
не бива да пипаме снимките, не оставяйте нищо върху страниците и снимките; ако се 
записват бележки, винаги да е с молив - никога не използвайте мастилени химикали.

7. Заключение

Към всеки проект, насочен към реорганизация, консервация и реставрация на фотографски 
албуми и книги, съдържащи истински фотографии, трябва да се пристъпва след задълбочен 
анализ на състоянието на обектите, историята, техниките на изработване и значението 
им. Както стана ясно, основната причина за увреждане на албуми и книги е неправилният 
начин, по който те се използват. Затова боравенето и работата с тях трябва да бъдат 
по възможност ограничавани или да се изпълняват, като стриктно се спазват правилата и 
препоръките, разгледани в този раздел. Основните насоки са: инвентаризация и подготовка 
на подходяща среда за съхранение; редовно почистване на обектите; грижи за състоянието 
на подвързията, страниците и снимките по тях; опазване на фотографиите чрез защитни 
листа от консервационна хартия; съхраняване на албумите в подходящи консервационни 
контейнери за предпазване на подвързията им.
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глава

6
                     редприемачество и 
междукултурно обучение
Ключови думи
Предприемачески знания, умения и компетенции; предприемачески фактори; културни 
индустрии; начини на финансиране; междукултурни аспекти; културна зависимост.

Цели 
Добре известно е, че когато човек попадне в книжарница, без да търси конкретно 
заглавие, корицата на книгата ще бъде първото нещо, което ще привлече вниманието му. 
Корицата предизвиква първото подсъзнателно впечатление за аурата на книгата. Казано 
на съвременен език – корицата е нещо като лого или маркетингов инструмент на книгата.

Когато потенциален читател или клиент се пресегне за книгата, той едва ли се замисля 
как е направена: защо е използван точно този вид шиене и свързване на страниците? 
Защо скъпата твърда подвързия е предпочетена пред очевидно по-евтините меки корици? 
Дали книгата е ръчно изработена, за малък тираж, или с машинно оборудване за тиражи 
в комерсиален размер? Какъв е делът на материалите за книжното тяло и корицата, 
на подвързването като цяло в цената на дребно на книгата? Дали книгата е частично 
спонсорирана от национална корпорация или е спечелен конкурс или обществена поръчка? 
Или е просто самофинансирана и обезпечена „с малко помощ от приятели“?

За каква социална аудитория е предназначена книгата? Как би изглеждал дизайнът є, ако е 
преведена за читатели от друга нация? Как корицата є би съответствала на историческите 
и културните възприятия на чуждестранната аудитория, без да се изкривява оригиналната 
идентичност на книгата или посланията на автора?

Това са въпроси отвъд конкретните технологични или производствени умения на 
подвързвачите, които обаче пряко засягат икономическата жизнеспособност на малкия 
им бизнес. Много представители на целевата група на BBinding проекта - безработни, 
наскоро съкратени работници, ранни пенсионери, млади хора - ще работят в малки 
студия с 2-3 служители. Това е и най-често срещаната конфигурация в Европа, която ще 
бъде разгледана по-нататък в тази глава. Нововъзникващите книговезци обаче ще се 
изправят пред конкуренцията и на вътрешния пазар, и на европейските пазари, където 
предприемачеството - или как да бъдем успешни сред конкурентите - изисква по-широки 
исторически, културни, етноложки и други социално-културни познания. Накратко, за 
да бъдеш професионално мобилен и адаптивен в европейска среда, трябва да имаш 
междукултурна подготовка - да познаваш европейските традиции и съвременните 
тенденции в книговезката професия.
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Целта на този раздел да даде основна информация за предприемаческата среда, основните 
фактори, влияещи на предприемаческото развитие, и за междукултурния подход към 
подвързването на книги като неразделна част от културните индустрии в Европа.

Съдържание 
Тя запознава читателя с основните принципи на европейската стратегия за професионално 
образование и обучение (ПОО). Не е ли малко скучно или ненужно за творческата професия 
на дизайнерите и подвързвачите? На първо място, проект BBinding е подкрепен от 
Европейската програма за учене през целия живот, насочена към по-нататъшното 
образование и неформалната следдипломна професионална квалификация; на второ място, 
резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат оценявани на базата на тези принципи. 
В случая читателят също може да си направи подобни изводи, тъй като разделът посочва 
и основните предприемачески инструменти на проекта.

По-нататък в главата можете да намерите кратък преглед на културните индустрии и 
основните им влияещи фактори, които са подробно изследвани в едно задълбочено проучване 
в Европа. Основният проблем е как да се осигури първоначално и текущо финансиране 
на бизнеса в зависимост от пазарните условия. Стартиращият бизнес обаче изисква 
внимателно планиране на разходите за набавяне на книговезки инструменти и оборудване 
на работното място, а така също и съобразяване с някои проверени практически съвети 
за постижим план на действие.

Производственият опит и технологичните умения сами по себе си не могат да осигурят 
пазарен успех в обединена Европа, ако дизайнерът не познава историческите традиции, 
културните характеристики, разнообразието и различията у читателските аудитории 
извън националните си граници. Например комбинацията от материали, съчетаването 
на цветове, орнаментите, оформлението, естетическите впечатления от книгата не 
носят една и съща добавена стойност в различните страни в Европа. Ето защо тази глава 
представя някои дефиниции на термина „междукултурно“, като се осмелява да представи 
и собствен опит за дефиниция. Като личи от краткото изложение на историческата 
ситуация, периодите на разцвет или спад в икономиката биват следвани от подобни 
периоди и в културен аспект.

1. Европейската стратегия за професионалното образование и 
обучение

Предприемаческите и междукултурните аспекти, заложени в проекта „Дизайн на подвързии 
и консервация на стари книги, албуми и документи“ (BBinding), са в тясно съответствие 
с Комюникето от Брюж (1), посветено на повишаване на европейското сътрудничество в 
областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Комюникето е публикувано 
след срещата, състояла се на 7 декември 2010 г., на министрите от общността, 
отговарящи за ПОО на страните-членки на ЕС. 

Съгласно комюникето системите за професионално образование и обучение на 
европейските страни трябва да се развиват в съответствие със следните общоприети 
ключови принципи:

 ӯ Привлекателни възможности на ПОО чрез въвеждане на иновативни методи за 
обучение, гарантиращи перспективна реализация на пазара на труда.

 ӯ Висококачествено начално ПОО, което води до придобиване както на ключови знания 
и умения, така и на солидни професионални компетенции.

 ӯ Леснодостъпно и кариерно ориентирано ППО за работници, безработни, заетите 
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в самостоятелен бизнес, завършилите следдипломно образование и т.н., което да 
подпомага и професионалното развитие, и мобилността.

 ӯ Гъвкав подход, фокусиран върху практическите постижения, върху обучение чрез 
практическо усвояване, което поддържа неформалното обучение и индивидуалното 
професионално развитие.

 ӯ Леснодостъпна и висококачествена информация и консултиране през целия живот, 
които да стимулират участниците да взимат информирани решения за обучението и 
професионалното си развитие.

2. Предприемачество

2.1. Предприемачески инструментариум на проекта
BBinding проектът плътно следва тези принципи, за да се опита да преквалифицира 
дадената социална група, чиито представители да могат да реализират компетенциите 
си в ключови икономически сектори на европейската общност – културно наследство и 
културни индустрии. Тяхното развитие изисква и икономическа устойчивост, и творческа 
инициатива.

Като основа за овладяване на съществуващите професионални практики в Европа 
участващите в проекта партньори с обширен доказан опит в областта правят задълбочен 
преглед на съществуващите обучителни курсове по подвързване и реставрация на хартиени 
документи, подвързване и укрепване на книги, реставрация и съхраняване на снимки и 
фотографски фондове, за да предоставят преструктуриран и модернизиран вариант на 
практиките в професионалното подвързване и възстановяване на хартиени носители. 
 
Всички осъвременени, тематично групирани и модулно структурирани курсове са достъпни 
онлайн – за осигуряване на висококачествени обучителни средства плюс демонстрационни, 
комуникационни и контролно-съветстващи средства, за да се гарантира непрекъснат 
процес на образоване и обучение. Както беше изтъкнато във въведението в рамките 
на проекта бе създаден уникален за книговезството продукт – система за управление на 
обучението (Learning Management System LMS) с е-обучителни модули.

Дали обаче устойчивото придобиване на знания, умения и компетенции при подвързването 
на книги, консервацията и опазването на печатни произведения, което е основната цел на 
BBinding проекта, гарантира успешна реализация в обществото?

Едва ли отговорът е безусловен и еднозначен. Може би той се подразбира за служители 
в архивните секции на библиотеки, музеи, университети и културни институции, чиято 
работна среда ги стимулира да развиват уменията си в границите на „институционалните“ 
ресурси.

Въпреки това хората, които променят професионалната си нагласа чрез овладяване на 
разработените в проекта модули и средства от (безработни и загубили работата си, 
рано пенсионирани, ръководители на малки работилници, млади хора, които желаят 
да пренастроят или да допълнят професионалното си развитие) трябва да научат и 
предприемачески умения в конкурентна и междукултурна среда.

2.2. Фактори в културните индустрии
Книгата е универсален носител на социална ценност. Цялистният вид и подвързването 
на книгата винаги отразяват специфични естетически и комерсиални измерения, които 
през вековете и особено в сегашното състояние на световната икономика са често в 
несъответствие.
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В по-широк европейски контекст, според обширно изследване в страните от ЕС на така 
наречените културни и творчески индустрии, с които се асоциират подвързването на книги 
и опазването на документалното историческо наследство – като вид художествен занаят, 
съществуват няколко фактора, които влияят на развитието на предприемачеството в 
тази област.

 ӯ Достъп до финансиране
 ӯ Технологично равнище на производството и услугите
 ӯ Предприемачески способности
 ӯ Пазарни условия
 ӯ Регулативна рамка
 ӯ Предприемачески компетенции

Най-належащият проблем е как да се осигурят финансови средства за предприемаческите 
инициативи, особено при настъпилия финансов срив в ЕС. Експертите потвърждават, че 
около 80% от производствените и предоставящи услуги единици в културния и културно-
занаятчийския сектор са самонаети или във фирма с персонал от един до трима наети. 
Тяхната „устойчивост“ силно зависи от поръчки на корпоративни или институционални 
клиенти, които формират таргет групата на тези малки производствени единици. 
Традиционни клиенти на малките книговезки работилници са институти за висше 
образование, университети, малки печатарски предприятия, местни художествени галерии 
и музеи, корпоративни и държавни администрации. 

2.3. Оценка на начините на финансиране
Самофинансирането (заедно с подкрепата на близки приятели и роднини) всъщност е 
основен източник на финансови средства. Малко е вероятно, че преквалифициралите се 
в подвързваческия сектор или колегите им в малките ателиета ще потърсят банково 
финансиране, защото едва ли ще отговорят на строгите изисквания на традиционните 
заемни институции за гарантиране на риска или за наличие на достатъчно обезпечение, 
по-специално – на постановката за налично съфинансиране от съответен начален капитал.

Банките в Източна Европа напоследък широко разгласяват целеви заеми за малки и средни 
предприятия, които обаче не правят положението значително по-привлекателно, въпреки 
наличието на подходящ гратисен период за изплащане и частично облекчени лихвени 
проценти. Източна Европа е също така и регионът, който в близкото минало и сега е 
наводнен от финансови компании, които масово рекламират бързо отпускани и лесно 
достъпни заемни инструменти. Проблемът при тези кредитни компании е не толкова, че 
мнозинството от тях работят на ръба на закона, а фактът, че те обикновено предлагат 
по-високи от средните лихвени проценти и кратък срок за изплащане на кредитите. Тези 
компании обаче си заслужава да бъдат считани като „кредитор от последна инстанция“ за 
началната фаза на предприемаческата дейност (това важи, разбира се, и за всеки друг малък 
бизнес), но при условие, че има цялостно разработен предварителен план за разпределение 
на получените кредитни средства. Най-главните разходни пера са посочени в друг модул на 
проекта.

Наложилата се практика е, че книговезкият сектор – за разлика от издателската и 
печатната индустрия – не е предпочитан от публичните субсидии или безвъзмездните 
помощи. Подвързвачите на свободна практика, майсторите в книговезките ателиета, 
освен ако не са прикрепени в съвместен проект към традиционни културни институти, не 
са склонни да разходват време и усилия за подготовка да участват в търгове за обществени 
поръчки или в тръжни процедури за държавни субсидии.
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Докладът на Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие за предприемачеството в малките и средни предприятия (2009): „Оценка на 
програмите за обучение по предприемачество“ твърди, че потенциалният предприемач 
(включително и подвързвачи от всички професионални равнища) трябва да се стремят към:

 ӯ Придобиване на ключови (основни) умения
 ӯ Развитие на професионални и социални умения
 ӯ Придобиване на умения, свързани с бизнес и финанси

По отношение на технологиите и иновациите като задължителен фактор за развитието 
на предприемачеството BBinding проектът предоставя неизползвани досега в 
книговезството съвременни средства: инструмент за дизайн на подвързии (Computer-aided 
design) в гъвкава система за управление на обучението (LMS), за да обучи подвързвачи на 
постепенен напредък в професионалните им умения посредством онлайн модули на всички 
производствени фази.

Различни изследвания и проекти посочват списък с десетки предприемачески компетенции, 
като някои са индивидуално вродени (енергия/подтик, творческа воля), други са доста 
неопределени (способност за разбиране, старателна добросъвестност). Повечето експерти 
обаче са съгласни, че няма единно мнение за детерминантите на предприемачеството, че 
предприемаческите разбирания и обучителни програми варират в различните страни и за 
всеки бизнес и управленско равнище се изискват специфични компетенции.

2.4. Основни книговезки инструменти и организация на работното място
Книговезкият процес е в тясна връзка с работното място, затова начинаещите и 
неопитните в подвързването трябва да имат ясна представа за неговата организация. 
Така ще знаят, че за всеки процес се изисква определено място и съответни работни 
инструменти. Ето една обобщена схема на процеса: 

Оформяне на колите. Сигнатура - номерация на напечатан форматиран лист хартия, 
който се сгъва в група от страници - секции/коли.

Зашивяне на колите. Шило (пробивен инструмент), игла; всяка сгъната сигнатура се шие 
индивидуално, като иглата с конеца преминават няколко пъти през всяка индивидуална 
секция.

Заобляне на тялото (изчукване на гърба). Зашитите с конец секции образуват стегнато 
книжно тяло, което понякога се заобля откъм гърба.

Укрепване на гърба. Допълнително укрепване чрез лента плат/марля и капителбанд 
(който служи и за украса) свързани чрез лепило с книжното тяло.

Подготовка на корица. Корицата има основа, която може да бъде някакъв твърд носител 
(мукава, дърво и др.), облечен в хартия, кожа и други декоративни материали.

Сглобяване на книгата – свързване на отделно изработените корици и книжно тяло. 
Свързването става чрез укрепващи ленти и форзац.
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Сигнатура

Кола

Сглобяване

Изработване
на корица

Лента от плат/марля
и капителбанд

Стегнато 
книжно тяло

Привързаните 
секции

Укрепване

Игла

Шило 

Книговезки
 процес

Корици и 
книжно тяло

За мнозинството от целевата група на проекта – безработни, работници, освободени от 
доскоро големи печатници, бивши административни и технически служители от затворени 
производствени предприятия, безработни младежи, самонаети, неотдавна пенсионирани и 
др. – основният предприемачески проблем е да организират първоначалното си работно 
място. Ето и кратко описание на най-необходимото за започване на книговезка дейност.

Когато избира и организира работното си място, подвързвачът трябва да съобразява 
следното: то да бъде близо до източник на светлина, да не е жилищно помещение заради 
праха и вредните изпарения по време на работа. Ако работното място е в библиотека, 
да бъде разположено на разстояние от рафтовете с книги, за да не бъдат увредени при 
различните работни операции. 

Ето една примерна схема на работно място с разположение на работните маси:
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          Маса за приготвяне на форзац, 
         корица, гръб и свързване на  

        корица с книжно тяло.

      Маса за реставрационни  процеси - 
напр. подновяване на  кожената 

подвързия, подлепване и др.

П
ро

зо
ре

ц
П

ро
зо

ре
ц

П
ро

зо
ре

ц
П

ро
зо

ре
ц

Примерна схема на работно място 

Схематичен поглед отгоре. 
Помещение с размери 9м х 6м

Маса за пресоващите 
плоскости, където 

готовите книги съхнат.

Маса за пресоващите 
плоскости, където 

готовите книги 
съхнат. 1м – 1м

Маса за притискащите  
(чрез механична стяга) 

плоскости, където 
книгите съхнат след 

подвързване.

Маса за сгъване и шиене на колите  

Рафтове и полици за различни инструменти и материали. 4м

Рамка за подкрепящите

ленти при шиене. 

Р
язане на карт

онит
е 

за кориц
ит

е.

К
аса/ш

каф
 за съхранение

на завърш
енат

а 
продукц

и
я

4m

1m

2m

1m

1,5m

1,
5m

1,
8m

4,5m

3m

Следващите снимки показват работното място на Кор Кнопс от Stichting Restauratie en Ed-
ucatie – Холандия, партньори в BBindig проекта – пример за нетрадиционно подвързваческо 
и реставрационно ателие. Ясно е, че ателието се използва и за офис, което се случва при 
липса на допълнително пространство.
 
Наред със специалните инструменти, книговезецът трябва да оборудва ателието си и с 
някои общи пособия като ножица, шило, скалпел, нож, клещи, чук и т.н. Някои от техните 
части трябва да имат допълнителни приспособения за удобна работа - дръжки, брони, 
остриета и други. Всички уреди трябва да са изправни и обезопасени.



  79

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

                 

Професионалните инструменти на книговезеца се използват от поколения насам и дори 
днес остават почти непроменени и са широкоразпространени в много страни. Условно 
могат да се разделят на три групи: режещи, спомагателни, за крайна обработка.

   Комплектът за рязане включва ножове за рязане на 
хартия и ленти, за фрезоване на гръбчетата на 
книгите, за обработване на ръбовете на кожени 
подвързии при твърди корици. Други режещи 
инструменти са универсалните ножове, най-често 
„обути“ в ръкохватки. 

Специални книговезки устройства се използват 
при шиене, пресоване, възстановяване на части 
от книжното тяло, при ръчна изработка на твърди 
корици. Тези инструменти не се произвеждат 
масово, но инструкции за тяхната изработка и 
използване може да се намерят в професионалните 
ръководства.

Различни видове преси са необходими за книговезки 
операции като например за изработване на 
шлицове, за рязане, обработката на предна и задна 
корица, за пресиране.

За правилна работа са нужни и книговезки плоскости. 
Масата трябва да е стабилна, здрава и масивна, за 

да издържа тежестта на много книги, картони, материали, инструменти, приспособления. 
Тя трябва да е 100-120 см по-висока от обикновената маса, защото основните книговезки 
операции се изпълняват в изправено положение. Работният стол без облегалка също трябва 
да е удобен на височина. Добре е към масата да са приспособени полици, върху които да се 
поставят ножове, шила, ножици и други режещи и бодливи инструменти. Измервателните 
прибори трябва да се съхраняват отделно. 

Специално внимание трябва да се обърне на безопасното боравене с инструментите. 
Тъпият нож например изисква по-големи усилия и застрашава от нараняване при 
неконтролирано движение. Режещите и острите инструменти трябва да са обезопасени 
със здраво закрепени и добре оформени дръжки.
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Този много пестелив „инструментариум“ е подходящ за ръчно подвързване в къщи или за 
малки библиотеки, докато сегашните професионални работилници изискват специално 
машинно оборудване и допълнителни инструменти.

2.5. Някои съвети от експерти
„Вашата книга е повече от цел сама за себе си – тя представлява вас или вашата 
организация“ е съветът на авторите на много полезната книга за производители на 
книжни издания: "How to Design and Produce Your Own Book" (ръководство за автори, 
художници и дизайнери). Наред с примери за това как икономично да създадете книги с 
поезия, белетристика, изображения, художествени портфолиа, ръководството предоставя 
и коментари за изработката на заинтригуващи корици, като споделя и практически насоки 
как да избегнете разочарованието.

Авторите намекват, че ако дизайнерът или книговезецът са нови в бизнеса, те трябва да 
се придържат към възможно по-прости идеи и внимателно да черпят вдъхновение от други 
книги. Като обмислят бъдещата книга въз основа на това какво вече е произведено, те по-
вероятно биха избегнали неуспеха и биха били по-близо до това да създадат продукт, който 
изглежда класически, отличителен и привлекателен за читатели или потребители.

Всички идеи за това какво впечатление и какъв стил хващат вниманието ви трябва да 
се записват и да се подложат на сравнителен анализ. Ще се придържате ли към формално 
класическо оформление, или ще предпочетете новаторски, предизвикателен подход? За 
каква аудитория е предназначена книгата – приятели, роднини, деца, професионални групи, 
уредници на изложби, образователни институции, други?

Обикновено дизайнерът отговаря за крайното оформление и изглед на книгата, но не и 
за подвързващите процеси. В малките ателиета обаче подвързвачите са и дизайнери и 
те трябва да имат естетическите познания и визуалната нагласа на дизайнери, за да 
представят пред клиента добър краен продукт, преди да започне производствената 
работа.

Проучете внимателно книгите, които изглеждат подобни на вашия проект. Преценете 
всички доводи за и против: кои изглеждат осъществими за вас и кои не толкова. Ако 
уменията ви не са достатъчни, авторите на ръководството съветват да потърсите 
помощ от професионални дизайнери, художници или фотографи. Покажете проекта си на 
други колеги и преценете реакциите им. Помнете, че опитът и грешките ще ви направят 
уверени в себе си.

От много по-голяма полза ще ви е да общуванете с кръга ви от клиенти и целевата ви група 
вместо да използвате рекламни трикове. Опитайте се да откриете ваша запазена марка, 
която би привлякла потенциалната ви аудитория. Винаги се придържайте към бюджета си, 
когато планирате колко копия да произведете, за да не сте поне на загуба. И знайте, че 
много малко дизайнери и книговезци изкарват сериозни пари от професията си.

Всички тези съвети изглеждат толкова лесни за изпълнение, нали?

3. Междукултурни аспекти на обучението

Междукултурното обучение като важен аспект във всяка област на работата и живота 
е особено необходимо за художествените занаятчийски дейности като подвързване на 
книги и албуми, ръчно изработване на хартии, художествени опаковки и други. BBinding 
партньорите решиха да включат тази тема в проекта, защото много често се налага 
подвързвачите да познават различните стилове на подвързване, характерни за определени 
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исторически периоди, страни и културни традиции, когато даден стил подвързии се 
появяват за пръв път при публикуване на някои видове книги. Подвързвачът трябва да 
подходи информирано: преди да се залови с изработване на книгата, да проучи и анализира 
историко-културните аспекти на произведението, които трябва да бъдат отразени в 
самата подвързия – автор, тема, културна ситуация, исторически обстоятелства, т.е. 
„духа“ на книгата. 

3.1. Опит за дефиниране
Междукултурен като термин е далеч по-обременен от смислови разлики от понятието 
предприемачество. Ето защо междукултурно обучение и междукултурни компетенции най-
често се дефинират с помощта на цитати от известни академични експерти както и с 
препратки към различни изследвания.

Когато се разчита на подхода на здравия разум (обилно критикуван обаче), тогава 
„Междукултурното обучение е процесът на осъзнаване и разбиране на собствената култура 
и на другите култури по света“. Неговата цел е да създаде разбиране и да подтикне към 
знания, умения и компетенции за общуване и толерантно отношение към хора с различни - 
дори противоположни - норми, ценности, поведение, език и др. 

Международните панаири на книгата са любопитен пример за междукултурно развитие. 
Статистическите данни, които се публикуват на тези форуми, показват силна взаимовръзка 
между култура и равнище на икономическо развитие. Frankfurter Buchmesse (издание на 
панаира във Франкфурт) (http://book-fair.com/images/fbm/dokumente-ua pdfs/2013/buchmarkt_
deutschland_2012_englisch.pdf_37213.pdf) предоставя интересна информация за книжния 
пазар в Германия – двигателят на Европейския съюз.

3.2. Книгите в обществената класация
Книгите се класират на 11-то място сред заниманията на германците през свободното 
време, интернет е на 7-мо, списанията – на 10-то. А кои са водещите културни занимания? 
„Гледане на телевизия, срещи с приятели, занимания с деца и внуци, слушане на музика, четене 
на вестници, хранене извън дома – всички те са много по-популярни от четенето на книги 
(позиции от 1 до 6). Шофирането също така се нарежда преди четенето – на 9-то място“.
Много е вероятно класацията на културните предпочитания да е подобна и в други водещи 
европейски страни, които имат сравнителни икономически индекси.

Германската статистика отбелязва, че четенето е във висока корелация с напредналото 
образование и групите с по-голям доход. Учениците и студентите, разбира се, са най-
активната читателска аудитория. Хората с по-голяма жилищна площ (вероятно и с по-
високи доходи) са по-активни на книжния пазар в сравнение с други групи.

Не е изненада, че културните дейности са силно зависими от преките последици от 
икономическото равнище. Китайските издателства са сред най-важните лицензионни 
партньори на водещите европейски страни през последните години. Това е междукултурна 
тенденция, без съмнение, но между водещи икономики. Също така и проблемите пред 
сегашното състояние на глобалното развитие излагат на опасност културния обмен.

Срещата на високо равнище на световните лидери през януари 2014 г. в Давос посочи 
(иначе съвсем очевидно) рисковете за близкото ни бъдеще – влошаващата се разлика в 
благосъстоянието представлява най-големият риск за света.  „Хроничното несъответствие 
между доходите на най-богатите и най-бедните е опасността, която е много вероятно да 
причини сериозни щети в глобален мащаб през следващото десетилетие“, според мненията 
на над 700 глобални експерти, включени в доклада Глобални рискове 2014 г на Световния 
икономически форум (http://www.zurich.com/insight/global-issues/wef/globalrisks.htm).
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Другите рискове – според световните лидери – ние пак ги виждаме във всекидневния 
си живот: безработица, фискална криза, намалени възможности за заетост на младите 
хора, растящите цени на образованието. Ето защо програмите на европейските страни 
за професионално образование и обучение са много важни за приравняване на уменията и 
компетенциите на работната сила към мобилността на трудовия пазар.

На този мрачен глобален фон едва ли някой световен лидер ще се захване с междукултурните 
рискове. Ето защо не е учудващо, че все повече от водещите европейски страни се стремят 
да ограничат един от фундаментите на Европейския съюз – свободното движение на хора.

В същото време обаче се забелязват и окуражаващи сигнали за междукултурни събития 
дори на фона на кризата. Да посочим за пример успешните издания на „Най-добра 
художествена проза в Европа“ – литературна серия, издавана всяка година от 2010 насам. 
Тя е по инициатива на Александър Хемън – роден в Хърватия автор, живеещ в Чикаго. Тази 
антология с охота е отразявана в редица влиятелни европейски медии и се забелязва 
и в САЩ, където само между три и пет процента от литературните произведения са 
превод от други езици. Заслужава си човек да изследва широката картина на културните 
различия в коментарите и прегледите от американски читатели, от една страна, и на 
европейските читатели, от друга. Ето и крайното заключение на Хемън като предприемач 
и междукултурен популяризатор и поддръжник:

„Никоя страна в Европа не може да бъде разбрана извън отношенията й с други европейски 
страни, нито една култура в Европа не може да бъде осмислена извън взаимоотношенията є 
с други култури. Вярвам, че винаги е било така, но едновременният процес на фрагментация, 
взаимодействие и интеграция със сигурност е станал по-интензивен с формирането на 
Европейския съюз. Европейските литератури се оказват разпънати между редукционните 
изисквания на националната култура (култура, която е за нас, от нас, които и да сме) и 
трансформиращите възможности на транснационалната култура, която може единствено 
да съществува в постоянния поток от идентичност и обмен в значението“.

3.3. Подвързване на книги – поглед в европейската история
В по-ограничен смисъл - по отношение на икономиката, междукултурното обучение 
трябва да даде стимул и линия на поведение да се създават стоки и услуги, които да са 
привлекателни за потребителите извън традиционната географска и пазарна територия 
и извън обичайната социо-лингвистична група.

Ако потърсите в уеб пространството думата „междукултурен“, ще срещнете стотици 
заглавия на книги, занимаващи се с положителния принос, който може да бъде реализиран, 
когато междукултурното възприятие е специално включено в обучението по различни 
професии.

В интернет ще намерите и много компании, които предлагат курсове и оборудване за 
ръчно подвързване на книги, създадени по исторически утвърдени технологии и дизайн. 
Ето как предприемаческият подход (насърчен от пазарното търсене) към подвързваческия 
бизнес обединява историческата стойност на продукта с неговата междукултурна 
идентичност, тъй като интернет е безспорно най-влиятелната мулти - и междукултурна 
среда в съвременното общество.

Подвързването и оформянето на книги винаги е следвало естетическите предпочитания 
и културните компетенции на историческите периоди. Макар междукултурното общуване 
и обучение да е приоритет в развитието на страните от ЕС, междукултурният обмен в 
занаятчийските умения съществува исторически от много време насам.
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Към първата половина на 17-ти век стилът на подвързване бързо упада във Франция и 
малко е останало от предишната артистична стойност. Вкусът към декоративното 
подвързване продължава през по-голямата част на 18-ти век. Щампованите с името 
Моние например са особено търсени от модерни колекционери, защото тези подвързии са 
изработени с изключителен финес и завършеност, но изглеждат сякаш са по-подходящи за 
будоар отколкото за библиотека.

С френската революция изящното подвързване, както и всяко изкуство, е доведено 
до внезапен упадък и традициите на добрия занаят затихват. Някои подвързвачески 
произведения от френската школа, основана през следреволюционния период, могат да 
се видят в Британския музей. На Гьоте се приписва забележката, че „сега са възможни 
произведения, които, без да са лоши, нямат никаква стойност“. 

Италианските подвързии в края на 15-ти век и началото на 16-ти век значително се отличават 
от щамповите подвързии в Германия и Англия, където орнаментът, представляващ най-
вече фигура, символ или сцена, е създаден без много задълбоченост и смисъл. В италианските 
подвързии, напротив, няколко семпли елемента са комбинирани и подредени в повторения, 
за да създадат общото впечатление, на което орнаментите са подчинени. 

Към края на 16-ти век италианското подвързване, заедно с другите декоративни изкуства, 
се влошава значително, но все още запазва част от своята артистична стойност и стил.
Възходите и паденията в развитието на европейското книговезко изкуство през 20-ти век 
са цялостно представени във вдъхновяващата и артистична монография на Рой Харли Люис 
(Roy Harley Lewis, "Fine Bookbinding in the Twentieth Century", Arco Publishing, New York, 1984).

Този исторически бегъл поглед илюстрира значимостта на подвързването на книги в 
културните взаимоотношения в Европа.

Партньорите по проекта са убедени, че трябва да отделят специално внимание на 
културната идентичност и историческите характеристики на старите книги за 
реставриране, като покажат различни технологии в пилотните демонстрационни 
центрове, създадени по проекта.

4. Заключение

Проектът цели да предостави начален потенциал за придобиване на предприемачески 
умения и междукултурни схващания в съответствие със стратегическата рамка на ЕС за 
професионално образование и обучение.

Предприемачеството в книговезането зависи от общите условия в страните от 
европейската общност за развитие на културните индустрии: достъп до публични фондове 
и други източници на финансиране, равнище на технологиите, изискванията на пазара, 
предприемаческите компетенции.

Междукултурното обучение, знания и компетенции все още са твърде разнопосочни 
в интерпретациите на академични автори и в образователните и ПОО програми на 
различните европейски страни. Целта на междукултурното обучение е да помага на 
учащите да разбират, общуват  и да включват културни ценности на други народи в своята 
национална култура, като запазват идентичността на културите. Междукултурният 
обмен, като цяло, силно зависи от равнището и тенденциите на икономическото 
развитие. Сегашната глобална криза и политическите сблъсъци намаляват степента 
на междукултурното разбирателство, както се е случвало и през други периоди от 
европейската история.  Подвързването на книги, като неразделен елемент от културната 
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индустрия винаги отразява, следва и изразява тези културни тенденции.
 
Междукултурното обучение – в контекста на ЕС – означава да придобиваш знания и умения, 
за да  създаваш продукти и услуги, които са привлекателни за потребители от други 
географски и пазарни области и за глобализиращия се културен социум.
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глава

7
       -обучение в книговезст-
вото и консервацията на книжни 
документи
Ключови думи
Уеб, интернет, предимства и недостатъци на информацията от интернет, LMS Moodle, 
онлайн обучителни модули.

Цели 
Главата за е-обучение има за цел да изясни какво може и какво не може да се научи от 
мрежата за книговезството и консервацията. В интернет има много ценни статии за 
миналото и настоящото производство на хартия и как се прави пергамент и кожа. Този 
раздел обяснява предимствата на електронното обучение, но особено по отношение на 
консервацията и съхранението на културни ценности изтъква проблемите и вредите, които 
могат да възникнат в резултат на информация от непрофесионални източници, като по 
този начин се стреми да „отвори очите“ на читателите за тези опасни ситуации. Накрая 
главата акцентира върху предимствата на електронното обучение като представя един 
от основните продукти по проекта - онлайн обучителни модули за е-обучение, достъпни 
чрез система за управление на обучението.

Съдържание
Главата разкрива на потребителя кои са предимствата и недостатъците на онлайн 
обучението. Обхванати са две основни теми - книговезството и превантивната 
консервация, за която са предоставени важни дефиниции, както и уеб адреси, където може 
да бъде намерена допълнителна информация. Накрая е разгледана системата за управление 
на обучението (LMS) Moodle, където са представени създадените в рамките на проекта 
обучителни модули – за потребителите са описани регистрацията и опциите.

1. Възможностите на е-обучението 

Електронното обучение засяга много проблеми, които са от особено значение в наши дни. 
Потребителите могат да намират информация в момента, когато наистина са готови да 
я възприемат. За всеки човек това е строго индивидуално. Има хора, които могат да учат 
добре сутрин, други се справят по-добре вечер. Хората, които имат определени задължения 
грижат се за деца например, могат да планират времето си за обучение в съответствие 
със своите желания. Електронното обучение обаче има и недостатъци, за които също ще 
разкажем.
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1.1. Независимост от времето и пространството - глобален достъп до информация
Само допреди век учението, свързано с усвояването на занаятчийски умения, неминуемо 
изисквало ученикът да пътува. Хората трябвало да отидат при учител, да го питат дали 
ще ги приеме като ученици и после да се придържат към редовен график на обучение. 
Тази система изключва много хора от процеса на учене. От друга страна обаче, тя има 
и своите предимства: учителят може да подкрепя индивидуално ученика и да му покаже 
повече от занаята, особено ако възпитаникът се окаже надарен. Или пък учителят може 
да промени плана на обучението, когато види, че ученикът притежава специална заложба. 
При е-обучението предимството на личния обучителен контакт се замества от друго 
качество – свободният достъп до източника на информация, без значение къде се намира 
ученикът, когато той иска да се обучава. Хората със задължения през деня могат да учат 
през нощта, а които живеят в отдалечени места, където няма автобуси или влакове, също 
могат да имат достъп до информацията. Това е изключителна възможност. Фактът, че в 
интернет има филми, прави възможно сложни движения да могат да бъдат разбрани. Това, 
разбира се, зависи и от качеството на филма - дали наистина е разбираем, или не.

1.2. Демократично обучение, независещо от доходите на родителите
Световният достъп носи със себе си обща демократизация на знанието. Мрежата позволява 
на всеки, който има нова идея, да я изложи и обсъди с другите в уеб пространството. 
Това означава, че развитието следва да бъде насърчавано. Но всъщност това е вярно само 
теоретично. Има много уеб страници, които, макар и идейни, са с лошо качество.

1.3. Умение да оценяваш информацията в интернет
Най-големият проблем е, че уеб информацията рядко се редактира. Стотици са филмите 
и страниците в мрежата, в които подвързването на книга и консервацията на книга се 
използват като синоними, което е погрешно. Дори ръководители на библиотеки излизат 
пред камера и заявяват, че ще оборудват книговезница с цел консервация на книгите. 
Подвързването на книга е артистичен процес. Това е изкуство и занаят в същото време. 
Консервацията е университетска област и не е нито изкуство, нито занаят. Тя се основава 
на теорията на консервацията, а не на дългогодишната традиция на някой занаят. Ето защо 
е много важно за човек, който търси в уеб пространството да изучава как се подвързват 
книги и как се съхраняват книжни произведения, да е наясно как да оценява намерената 
информация – дали е полезна, дали е достоверна и т.н. 

Ето някои насоки за различаване на качествената информация от „боклука“ в информацията: 
прегледайте посочената библиография, проверете кой е авторът, обърнете внимание на 
изразните средства и тона на текста, на коя дата е публикуван материалът, актуализиран 
ли е по-късно и т.н. Ситуацията е подобна на пазаруването в книжарница – не познаваме 
всички автори, но понякога попадаме на подходящ тъкмо за нас материал, докато за друг 
читател този материал е непотребен. Когато темата се отнася до консервация, това 
е много сериозен проблем и читателят трябва да се придържа към уеб страниците на 
големите организации, посочени в т. 3.3.

2. E-обучение в книговезството

В интернет има много филми за подвързване на книги. Особено красива е невербална 
поредица в черно и бяло, която показва много внимателно и подробно стъпките на 
подвързване. Но също така има и много „луксозни“ приноси към темата. Тъй като уеб 
сайтовете са с кратък жизнен цикъл, по-смислено е да се насърчава читателят да направи 
собствено търсене. Важното е да се намерят подходящите ключови термини - по същия 
начин се търси и определена книга в библиотеката. „Книговезство/подвързване“ биха били 
едни от възможните термини при търсене, но може да въведете и изречения като „как да 
направим книга“; при по-конкретно търсене може да въведете името на вида подвързване, 
напр. “Coptic”.
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2.1. Използване на електронното обучение в книговезството
Трябва да се подчертае, че никой няма да стане подвързвач като гледа уеб филми за правене 
на книги и подвързии. Книговезството е красив занаят, необходими са много години 
интензивна работа, за да се превърне човек в професионалист. Въпреки това, за разлика 
от консервацията на книги, не е пагубно да опитате, като „си поиграете“ с първите си 
идеи за подвързване. Информацията в глава 1 е добра основа за оценяване качеството и 
стойността на наученото от уеб публикациите. 

2.2. Вдъхновение
Мрежата е източник на безброй вдъхновения. Не само за това, как да направите дизайна 
и технически да създадете една книга, но и за това, как да прилагате новите знания и 
умения, които евентуално сте придобили: например да направите прекрасни подаръци или 
да подвържете книги за собствена употреба. Занаятчийската работа е добра терапия 
за всеки, който се нуждае от нея, независимо от възрастта. Но вдъхновението може да 
бъде и в начина на използване на материала – какъв вид материал е подходящ, как да се 
комбинират различните цветове и форми.

Налице са пряко достъпни снимки, но може да намерите и информация за предстоящи 
изложби на исторически или съвременни книги.

2.3. Връзки и общности
Една от най-силните и в същото време опасни страни на интернет е възможността 
да се образуват общности. Много е приятно да се запознаеш с хора, с които споделяш 
еднакви интереси. Обменят се идеи и опит, дори се формират реални групи от хора с 
близки позиции и интереси. Недостатък би било обаче да останете във виртуалния свят. 
В книговезството рискът да прекараш много време пред компютъра все пак не е толкова 
голям, тъй като книгите се създават, за да бъдат показвани и споделяни с близки и приятели.

3. E-обучение в областта на превантивната консервация

Въпреки че книгата включва термина „консервация“, всякакви действия на лаици по 
отношение на превантивната консервация трябва да бъдат ограничени. Все още е далеч 
времето, когато ръководните принципи на Европейската конфедерация на организациите 
на консерватори и реставратори (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisa-
tions, E.C.C.O.) ще достигнат всички краища на Европа. Най-тъжното е, че консерваторите-
реставратори понякога не са достатъчно настоятелни да разясняват в детайли 
професионалните си отлики. Съществуват обаче и ясни различия.

3.1. Превантивна консервация
Превантивната консервация се състои от непреки действия, насочени към забавяне 
влошаването и предотвратяване на щети, като създават оптимални условия за опазване 
на културното наследство в съответствие със социалната му употреба. Превантивната 
консервация обхваща и правилни действия за обработка, транспорт, употреба, съхранение 
и изложение. Тя може да включва и въпроси относно производството на факсимилета с цел 
запазване на оригинала.

Консервацията се състои предимно от преки действия върху културното наследство с цел 
стабилизиране на условията и забавяне на по-нататъшно влошаване.

Реставрацията се състои от преки действия, насочени към повредени обекти или 
такива, които са във влошено състояние, с цел да бъде улеснено възприемането, оценката 
и разбирането им, като се зачитат максимално възможно техните естетически, 
исторически и физически свойства“ (ECCO професионални насоки).
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Тези дефиниции са много полезни обяснения за задачите на консерваторите. В тази книга 
ние първи представяме разбиране за превантивната консервация. Експериментите с 
културното наследство са строго забранени. Дори малки грешки могат да предизвикат 
огромни поражения и загуба на ценно културно съдържание. Ето защо човек, който не е 
обучен консерватор, трябва да ограничи действията си до основни помощни дейности и да 
покани професионален консерватор в екипа, колкото е възможно по-рано.

Могат да се предприемат предварително предпазни мерки като:

 ӯ Изработване на планове за първа помощ (в случай на спешна ситуация).
 ӯ Обследване на сградата, където се съхранява колекцията, и при съмнения за 

нередности в помещенията да се направи консултация с консерватор.
 ӯ Внедряване на точни и смислени правила за потребителя.
 ӯ Разширяване на знанията за материала и процесите на стареенето му.

 
3.2. Подготовка на консерватори
В Европа дисциплината консервация и реставрация се преподава на университетско 
равнище. Извън Европа има други практики. Обучението е минимум пет години за получаване 
на бакалавърска или магистърска степен.

  Фиг. 1. – Студенти по консервация и 
реставрация по програмата Еразъм.

Напоследък се предлагат и докторски 
програми, но все още не във всички 
страни в ЕС. Основната причина 
е, че работата по консервация 
и реставрация изисква огромна 
отговорност за културното 
наследство – постоянно актуализиране 
на знанията и подобряване 
на професионалните умения в 
практиката. За да бъде съответен на 
тези изисквания, професионалистът 
преминава задълбочено образование по 

теория и философия на консервацията, по етика и естетика, по технически дисциплини за 
материалите и методите за консервация на културни ценности. ENCoRE е съвместната 
организация на университетите с обучение по консервация и реставрация.

3.3. Помощ за непрофесионалисти в консервацията
При необходимост от помощ ние бихме ви препоръчали да се обърнете към уеб страниците 
на официални органи и институции, отговорни за опазване на културното наследство:

http://www.ecco-eu.org/ - Международен съвет на музеите
http://www.icom-cc.org/ - Международен съвет на музеите – Комитет по консервация
http://iiconservation.org/ - Международен институт по консервация на исторически и 
художествени паметници
http://www.unescobkk.org/404 - Образователни, научни и културни организации при ООН
http://iada-home.org/ - Международно сдружение на архивни, библиотечни и графични 
реставратори 
http://www.ica.org/ - Международен съвет по архивите
http://www.ifla.org/ - Международна федерация на библиотечните асоциации и институции.



  89

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

Всяка уеб страница включва името на организацията, а ако линкът не е активен, можете 
да въведете ecco, iccrom и т.н. в някоя търсачка и да намерите сайта. Организациите са 
толкова утвърдени и известни, че можете да ги откриете дори без линкове, ако запомните 
имената им. Повечето от посочените уеб страници са многоезични, така че ще откриете 
съответния специалист в търсената културна област, който може да ви даде и адреси, 
близки до местоживеенето ви. Тези експерти разполагат с резултатите от последните 
изследвания.

Има и някои линкове, които водят до университетски лекции или научни статии по 
консервация на библиотечни и архивни материали.

Можете да намерите компетентно съдействие от университетски и професионални 
центрове, посочени в списъка на членовете на ENCoRE в http://www.encore-edu.org/contact.
html. ENCoRE обединява всички европейски университети, в които се преподава консервация 
и реставрация – не се колебайте да се обърнете към тях при нужда.

Съществуват и уеб страници, които предоставят имейл адреси и информация от 
конференции, където бихте намерили отговори на конкретни въпроси. Много полезна 
страница за тези, които отговарят за превантивна консервация и опазване на културни 
ценности от пергамент и хартия, е http://www.forum-bestandserhaltung.de/ 

За оценка на риска вижте http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm
Добра книга е PAS 197 Code of practice for cultural collections management. 

В мрежата се срещат и множество добри филми за пожарна безопасност. Не всички се 
занимават с библиотеки, но може да ползвате тези за първа помощ при хотели; много 
от препоръките може да се адаптират за библиотеки и архиви, като се има предвид 
читателите и първа помощ за тях.

4. LMS с онлайн обучителни модули – нововъведение на BBinding 
проекта

Системата за управление на обучението, използвана в BBinding проекта, се нарича            
Moodle LMS. Това е най-популярната и най-използваната в света система за управление на 
обучението. Тя разполага с многобройни стандартни функции като възможност за качване 
на всички видове мултимедийни файлове, видео, аудио, PDF файлове и други. Има календар на 
събитията, дискусионни форуми, тест за оценка на знанията и избор от голям набор езици.

LMS е доста адаптивна система. Има десетки теми, от които да се избира, а самите 
потребители могат да създават и свои собствени, в зависимост от нуждите си. Разполага 
с много функции, удобни за промяна от потребителя като например нови потребителски 
роли, рейтинг на съдържание, изследвания и т.н.

Всички тези характеристики са само малка част от възможностите на LMS системата. 
Една система за управление на обучението, каквато е Moodle, е наистина удобен начин да 
се представи много текст и визуална информация - черно-бели или цветни изображения, 
интерактивни видео или аудио материали. LMS системата позволява организиране 
на различни групи от ученически адреси в големи групи с учители за наличните класове 
или курсове. Този факт улеснява комуникацията между потребителите и предлага 
разнообразие от начини за представяне на информацията за учене - учителите могат да 
създават обучителни пътеки с конкретни стъпки за студентите, а те, от своя страна, 
да оценяват как техните преподаватели представят информацията. Всички курсове, в 
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които учениците са записани, са бързо видими в техните профили, като всеки ученик може 
да получи индивидуална задача.

Предимство на LMS системата е, че учениците могат да прочетат само част от 
информацията – не е необходимо да минават тема по тема през съдържанието. LMS, заедно 
с предоставената информация и обучителни въпросници, е и удобен начин за самооценка.

Moodle LMS е достъпна чрез влизане в уебсайта на проект BBinding на адрес                                   
http://bbinding.org и избиране на „Обучителни модули“ от главното меню вляво. Всеки нов 
потребител трябва да създаде свой профил, а след това да се регистрира в самия LMS. 
Системата е свободно достъпна онлайн, физическото разстояние няма значение – може да 
влезете от всяка точка на света.

Когато влезете в профила си, от лявата страна е секцията „Курсове“. Като влезете тук, 
всички налични курсове са видими. Потребителите обаче не могат да влизат в някой курс, 
без да се запишат за него предварително. В момента има пет курса с еднаква структура, 
по един за всеки от езиците на проекта - английски, български, нидерландски, немски и 
италиански език.

Администраторът или учителят трябва да запишат потребителя в даден курс със 
съответната роля на потребителя - било то ученик, учител, създател на курса и т.н. Тези, 
които трябва да запишат някой потребител, изпълняват следните стъпки: въведете 
желания от вас курс; от дясната страна на екрана, под поле „Администриране на курса“, 
кликнете върху „Потребители“ и след това „Записани потребители“.

Тук виждате списъка със записаните потребители и техните роли (Фиг. 2)

  

 Фиг. 2. – Списък със записани потребители в BBinding – курс на български език

Натиснете бутона „Записани потребители“ и от падащото меню изберете потребителя 
или потребителите, които искате да запишете (натискайки „Записване“ бутона до 
имената им). След това натиснете бутон „Край на записването на участници“. Ако искате 
да добавите определена роля към даден потребител, натиснете знака „+“ под поле „Роли“ за 
всеки потребител.
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След записване потребителите могат да виждат информацията в дадения курс. Всеки курс 
се състои от 9 модула с различни заглавия, но еднаква структура. Структурните елементи 
са следните: Ключови думи, Цели на обучението, Въведение, Същинското съдържание на 
модула (тук информацията може и да се различава за отделните курсове, но обикновено е 
структурирана в „Книги“, които имат отделни „Глави“), Заключение, Речник, Библиография и 
Тест за самооценка.

       
 Фиг. 3. – Структура на модул

       
 Фиг. 4. – Примерно съдържание – 3-та глава от Книга 1 Модул 1

Учениците имат ограничени права – могат да виждат и да четат информацията, но не и да 
я променят. Учителите или създателите на курса имат права да променят структурата и 
информацията в курса или в модула.

Преподаватели и автори на курс имат права да добавят нова информация. Това се случва 
само когато са се регистрирали в курса. Когато учител се регистрира в курса, в десния 
горен ъгъл на екрана се появява бутон „Включи редактирането“ (виж фиг. 3) – натискайки 
бутона, той може да редактира. По този начин е възможна промяна на заглавия на модули и 
глави, изменение на различни параметри или добавяне на нови дейности и ресурси.
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За да се промени заглавие например, се натиска иконата „Редактиране на резюмето“ (Зъбно 
колело), намираща се под заглавието, и се отваря екран, в който се редактира заглавието 
(виж фиг. 5)

           
 Фиг. 5. – Редактиране на заглавие на модул

Необходимо е да се премахне отметката „Използване името по подразбиране на секцията“ 
/”Use default section name”/ и тогава се въвежда желаното име на заглавието. След това 
отдолу се натиска бутон „Запис на промените“, за да се запази новото заглавие. 

Всички възможности за взаимодействие с добавените ресурси са осигурени от графични 
икони, със съответните им наименования, които ще се появят, когато задържите мишката 
върху тях (напр. иконка „Око“ /„Виж“ “Eye”/ ти позволява да покажеш или скриеш - Да се вижда/
Да не се вижда - различните ресурси или цял модул). 

За да добавите нова дейност или ресурс, кликнете върху бутон „Добавяне на дейност или 
ресурс“. Ще се появи списък (виж фиг. 6). Като натиснете бутоните за избор от лявата 
страна, кратко описание за всеки един ресурс ще се появи от дясната страна. Вече 
обяснихме каква трябва да бъде структурата на даден модул (виж фиг. 3), така че всеки 
един от необходимите ресурси е лесно достъпен и когато сте избрали елемент, просто 
кликнете върху бутона „Добавяне“.

                       
 Фиг. 6. – Списък с дейности и ресурси
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След натискане на бутона „Добавяне“, автоматично се прехвърляте към самия ресурс, за да 
можете да го редактирате според вашите предпочитания. 

При някои от ресурсите има десетки възможности за настройка, от които можете 
да избирате. Може да изглежда трудно в началото, но всъщност всичко, което трябва 
да направите, е да попълните полетата, отбелязани със звездичка (*) и в червен цвят; 
останалата част от опциите трябва да се настроят в зависимост от специфичните 
нужди (или въобще да не се настройват) - можете да получите повече информация за всяка 
опция, като кликнете с мишката върху въпросителния знак до нея.

5. Заключение

Да обобщим: е-обучението в областта на книговезството и съхранението на хартиени 
произведения включва консултиране с предимно професионални уеб сайтове, които 
предлагат съвети и много видеоматериали като например как да подвържете книга. В 
тази глава ние се опитваме да покажем какви са ползите от е-обучението и кои онлайн 
материали са достъпни и подходящи за засегнатите теми. Трябва да отчитаме обаче и 
друго: когато се споменава е-обучение – във всичките му форми, независимо в каква област 
– много е важно да се покаже как хората могат най-добре да преценяват качеството 
на намерената информация. Именно затова включваме и информация за материали за 
е-обучението, разработени изцяло иновативно в рамките на проекта, а именно LMS – 
системата за управление на обучението с обучителни модули. 

Важно е отново да отбележим, че ако желаете да подвържете сами книга, опитайте без 
колебание - много уеб сайтове предоставят информация за различни техники и материали 
за подвързии. Що се отнася до превантивната консервация, необходима е консултация с 
професионален консерватор, ако отговаряте за поддръжка на колекции от исторически 
книги. Националните библиотеки, държавните архиви и съответните университетски 
факултети могат да ви бъдат много полезни.
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глава

8

                    омпютърен дизайн 
(CAD) на подвързии
Ключови думи 
Компютърен дизайн (CAD), съставни части в дизайна на книгата, WebGL, 3D модел

Цели
Целта на този раздел е да представи актуалните практики и инструментариум за 
книговезци, а така също и да покаже как работи специално разработеният в рамките на 
проекта инструмент – компютърен дизайн на подвързии. 

Съдържание
Тази глава описва структурата на книгата, основните елементи в нейния дизайн и 
компютърния подход при проектиране на подвързването є. Разглежда CAD системите и 
технологиите, плюсовете и минусите им, детайлно обяснява разработения в рамките на 
проекта онлайн инструмент за книговезци.

1. Въведение

Книговезането има многовековни традиции: от простите методи на подвързване 
при ранните кодекси, през доразвитите ръчни изработки по време на Ренесанса до 
разнообразните стилове на ръчно подвързване в ерата на индустриалната революция в 
края на 19-ти и началото на 20-ти век. Бързото развитие на автоматизираните, фабрично 
прилагани книговезки технологии през втората половина на 20-ти век изцяло променят 
индустрията на книгоподвързване. В резултат на това много книговезки работилници 
са принудени да затворят. През последните години обаче се засилва и една положителна 
тенденция – създават се нови работилници и ателиета поради необходимост от 
изработване на ръчни подвързии. Основните причини за това са две: засилено търсене на 
артистични подвързии и потребност от подвързване на някои стари книги и документи в 
частни и обществени колекции. Повечето съществуващи обучителни материали обаче са 
непригодни за целта – твърде остарели и предимно с учебникарско съдържание и форма. 
Затова този модул опитва да запълни празнината, като предлага иновативен инструмент 
за дизайн на подвързии и показва как модерните CAD подходи могат да се използват в 
съвременните книговезки работилници. Чрез подходящ 3D модел на книгата и възможности 
за промяна на елементите є подвързвачите могат да експериментират, да показват 
на клиентите си как би изглеждала книгата и да съгласуват нейния дизайн. Освен това 
онлайн CAD инструментът дава неограничени възможности за дистанционна работа и 
комуникации относно дизайна на книгата.
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2. Елементи на книгата

Всяка книга има два вида съставни елементи – вътрешни и външни. Външните са предна и 
задна корица, гръб и капителбанд.

Корици
Те са предна (челна) и задна. Може да са твърди или меки. Меките корици обикновено се 
правят от хартия и съвпадат с размера на книжното тяло. Твърдите корици са по-скъпи, 
но пазят книгата от повреди и износване.

Гръб
Това е задната част на кориците (често наричана и „гръбче“), към която се прикрепя задната 
страна (задният обрез) на книжното тяло. Това е видимата част на книгите, когато са на 
полицата.

Капителбанд
Това е тясната ивица от плат между гърба и книжното тяло. Използва се само при книги 
с твърди корици. Цветът є може да се различава от този на кориците. При ръчно шити 
книги тази лента е функционална за здравината на книгата, а при машинно зашитите е с 
декоративна цел.

Ъгли
Използват се най-често като декоративни елементи. Те са малки, четири на брой, поставени 
върху външните ъгли – в горния и долния край на предните ръбове - на двете корици.

Ключалка
Използва се за безопасност и декоративни цели. Поставя се на двете корици; когато е 
заключена, предпазва от нежелани читатели. Направена е от метал или пластмаса и се 
заключва с ключ.

Вътрешните елементи са форзацът и книжното тяло, като тялото на практика е всичко, 
което е разположено между кориците.

Форзац
Форзацът е отчасти външен, отчасти вътрешен елемент. Характерен е само за книги 
с твърди корици. Хартията, от която е направен форзацът, трябва да е по-здрава и по-
гъвкава от хартиените листа на книжното тяло. Форзацът може да е празен лист, да бъде 
цветен, или с текст на него.

Книжно тяло 
Това са всички страници в книгата. Хартията им може да е произведена от ленен, дървесен 
или памучен материал.

Вижте всички елементи на книгата на следващите две фигури.

                 

Задна 
корица

Предна 
корица

Ъгли

Гръб

Тяло

Форзац
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3. Онлайн технологии за 3D модели

Компютърният дизайн и 3D моделирането не са нови теми, но онлайн манипулирането с 
триизмерни обекти е ново явление. Ниската скорост на интернет връзката - в съчетание 
с някои ограничения на интернет средствата на браузерите - ограничаваше в близкото 
минало производството на онлайн CAD инструменти. Дори и сега не съществуват много 
онлайн 3D CAD инструменти.

3.1. Примери за съществуващи онлайн CAD инструменти

3DTin
Безплатен онлайн CAD инструмент, напълно подходящ за начинаещи. Разработен е да 
предлага свободна, многостранна практика с браузера. Използваната технология е WebGL. 
3D моделите се съхраняват в облак, така че са достъпни отвсякъде. Освен това обектът 
може да бъде експортиран в различни файлови формати, така че може да редактирате с 
други 3D моделиращи инструменти.

Tinkercad 
Това е лесен за употреба CAD инструмент за създаване на дигитални проекти, които 
са готови за отпечатване върху физически носител. Потребителят се направлява в 
моделирането чрез уроци, които изясняват основните положения, преди да се пристъпи 
към по-сложни сценарии. И този инструмент е разработен с WebGL и работи перфектно на 
Google Chrome 10 или на по-нова версия, на Mozilla Firefox 4 или по-нова версия. Най-старата 
операционна система, необходима за инструмента е Windows Vista или Apple OS X 10.6. 

3.2. Технология за 3D моделиране на подвързии
Все още няма наличен CAD инструмент за подвързии, така че BBinding проектът е първият в 
тази насока. Както бе изтъкнато по-горе, всички големи CAD инструменти са разработени 
на WebGL. Тази технология е използвана и в BBinding проекта.

Другите технологии, които бяха проучени преди екипът да се спре на WebGL, бяха Adobe 
Flash Player и Microsoft Silverlight. Различните технологии бяха изпробвани и на базата на 
направените изводи екипът избра WbGL като най-подходящ за целите на проекта.

WebGL 
WebGL дава възможност за разработване на 3D обекти в самия браузер - нещо, което до 
неотдавна се считаше за невъзможно. Дори повече – тези 3D обекти, които използват 
WebGL, могат да се движат по екрана, да бъдат покрити с текстури или цветове. Ние 
използвахме WebGL, за да създадем нашата 3D книга и да я демонстрираме в повечето 
браузери.

Ето някои технически детайли за WebGL – Уеб Графичната Библиотека (Web Graphics Li-
brary) е JavaScript приложение за изпълнение на 3D и 2D графики в който и да е съвместим 
уеб браузер без използване на плъгин.

Графичната Библиотека е базирана на OpenGL технология. Използва HTML5 Canvas елемент 
за изобразяване на 3D модели, затова изисква по-нови браузери и операционни системи. 
Поддържа се от повечето Firefox и Google Chrome версии, от Safari 6.0 и по-нови, Opera 11 
и по-нови. Внедрена е в Internet Explorer 11, докато при по-старите версии на IE трябва да 
използвате трета страна плъгини за работа с Уеб Графичната Библиотека. Тя се поддържа 
и от основните мобилни браузери за смарт телефони. 
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Защо WebGL?
Много хора задават този въпрос. Смята се, че WebGL ще стане стандартът за онлайн 
визуализация на 3D съдържание в браузера. Освен това работата върху технология, 
присъщо разбираема от браузера, е единственият начин за манипулиране на продукт с 
използване на скала или мащаб. Плъгин базираните решения, освен че имат недостатъка 
да изискват инсталиране, трябва да бъдат разработвани за всеки браузер, за всяка 
операционна система, за всяка платформа и за всяко устройство, а работата с WebGL 
дава възможност в браузера да се поддръжат повече от 20 вградени 3D формати, за почти 
60% от браузерите.

4. Преглед на книговезкия инструмент

4.1. Регистрация и функционалности
Всеки може да получи достъп до инструмента за дизайн на книги от уеб сайта на проекта 
(www.bbinding.org), менюто „Инструмент за подвързване“. И уеб сайтът, и инструментът са 
представени на 5 езика: английски, български, немски, италиански и нидерландски. Можете да 
превключите на който и да е език от заглавната страница, преди да продължите нататък.

Всеки потребител трябва първо да се регистрира, за да има правата да създава, 
редактира и свързва елементите на книгите, като използва инструмента. Има опция да 
възстановите забравената си парола, която се изпраща на регистрирания ви имейл адрес. 
Когато влизате в системата с уникалното си потребителско име и парола, имате няколко 
опции: да подвържете вашата книга, да прегледате собствените си качени текстури – 
графични шаблони, да изтриете някои от тях или за промените статуса им (те могат 
да бъдат публични или скрити). Можете също така и да промените паролата си и да 
прегледате информацията на профила си в менюто за настройки.

Когато пристъпите към страницата за книговезане, разполагате с много опции за 
подвързване на вашия 3D модел на книга. Принципът за промяна на елемент от книгата 
върху 3D модела е да се приложат различни текстури върху този елемент. Например ако 
желаете да промените цвета или материала на гръбчето на книгата, трябва да отидете 
на меню „Гръб“ вдясно на екрана и тогава да изберете цвят, текстура и т.н. Същият принцип 
важи и за други елементи на книгата. Засега има предварително качени текстури за всеки 
елемент – може или да изберете една от тях, или да качите собствените си шаблони. 
Текстурите трябва бъдат в точния размер на 512x512 пиксела, за да бъдат успешно качени. 
Можете да запазите или да качите вече съществуващи модели, които се съхраняват или 
ще бъдат запазени на сървъра, така че ще имате достъп до тях, когато пожелаете. 

Ако сте подвързвач и искате да покажете на клиент от друг град как би изглеждала 
подвързията на някоя книга, вие само изпращате линк към 3D модела, който сте създали. 
Клиентът също може да ви изпрати дизайн на книга. 

Можете да променяте пропорциите (широчина, височина) на книгата, които са 1:1, 4:3, 3:4 
или други. Може да се върнете на предишната страница, за да прегледате вашите качени 
текстури; ако се окаже, че сте забравили да запазите вашия модел, ще бъдете попитан 
дали искате да го запазите за следваща употреба, или не.

4.2. 3D моделът на книга
Има три модела на книгата. Първият е на книга със затворени корици, вторият – на книга 
с отворени корици, третият – само на книжното тяло. Разликата между моделите на 
разтворена и затворена книга е, че в модела с отворени корици се вижда форзацът и той 
може да се редактира. Има и опция за промяна на пропорциите на книгата. 3D книгата 
може да се завърта вертикално и хоризонтално, а изображението є да бъде увеличавано 
или намалявано.
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Корици
Няколко са опциите за обработка на кориците. Цветът им може да бъде променян, като 
се използва цветовата палитра. Може да избирате и от много вече внедрени текстури.
 
Гръб
В първия модел размерът на гръбчето може да се променя като плъзгате с мишката по 
линията на „Размер на гърба“ в меню „Размер“. Налични са много текстури, има и опция за 
качване на нови в меню „Гръб“. Цветът на гърба на книгата може да бъде променян чрез 
цветната палитра от меню „Гръб“.

Форзац
Във „Форзац“ менюто има два бутона: „Предна част“ и „Задна част“. Те съответстват на 
преден и заден форзац; измененията при тях се извършат със задействане на съответните 
им бутони. Текстурата на форзаца може да бъде плътен цвят (избран чрез цветния пикер) 
или текстура.

Тяло
Тялото е съставено от всички страници на една книга. Текстурата може да бъде променяна 
чрез избор от галерията с материали, текстури и цветове в меню „Тяло“.

Ъгли
Поставят се върху ъглите на кориците и служат главно за декоративни цели. Размерът им 
може да се променя чрез превъртащата лента в меню „Ъгли“. И за тях има няколко различни 
текстури, като подвързвачът може да качи и свои.

Текст и орнаменти
Менюто дава възможност на дизайнера да сложи изображения (с някакъв текст или 
орнамент) върху вече избрана текстура (на кориците, гърба или форзаца). Например: ако 
вече сте приложили кожена кафява текстура на предната и задната страница, но желаете 
да поставите заглавие на предната кожена корица, вие може да качите изображение със 
заглавието и да го нанесете върху вече избраната кожена текстура.

Ключалка
Тя не е задължителен елемент – избира се от меню „Ключалки“. Има различни текстури на 
заключалки в галерия „Ключалки“.

Капителбанд
Капител лентата също не е задължителен елемент и може да бъде избрана от „Капителбанд 
меню“. 

4.3. Инструмент за дизайн на подвързии 

1 – Платно/3D обект
2 – Текстура/изображения
3 – Галерия
4 – Меню

Тази картина обяснява структурата на инструмента, създаден в рамките на проекта 
BBinding.
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Най-големият елемент (1) е платното, където се изобразяват 3D обектите на книгата. 
Всяка промяна, която потребителят прави, се демонстрира в реално време веднага върху 
3D обекта.

Вторият обект (2) e полето, в което се намира менюто на текстурите и изображенията. 
Книговезецът може да избира вид на материала, текстура или цвят, за да ги приложи върху 
книгата.

Третият обект (3) e галерията, където са разположени всички текстури и изображения от 
базата данни. Всеки потребител може да качи свои текстури, готови за поставяне върху 
книгата.

Четвъртият обект (4) е менюто, откъдето потребителят може да избира различните 
елементи на книгата, после да ги редактира и да приложи текстура върху тях.

Ето как изглежда интерфейсът на инструмента:

               

4.4. Примери на модели
По-долу са показани модели, създадени с онлайн инструмента.

Първият е нова книга с хартиени корици, които първо са проектирани с друга програма и 
след това са качени на инструмента като изображения от текстури.

                                   

Следващите два са стари книги с кожени корици и скъпи златни орнаменти. Първата книга 
е с по-стара хартия.
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Следващият модел показва книга, която е създадена чрез използване на текстури на 
картини от истинска книга – виждате, че инструментът може да бъде използван за реални 
цели и действителни обекти.

                                     

На последния модел се вижда как с помощта на инструмента потребителят може да 
разгледа форзаца на книгата и да променя текстурата и цвета му.

                                     

5. Заключение

Техниките за компютърен дизайн дават нови възможности за планиране дизайна на книгата 
по един много гъвкав начин и за работа от разстояние. Изискванията на клиента могат да 
бъдат спазени и крайният дизайн на продукта да бъде точно изяснен. CAD инструментите 
дават възможност и на книговезци, и на потребители да експериментират и ясно да 
представят крайния резултат, преди да започнат действителната работа с книгата, а 
така се избягват недоразуменията между двете страни.
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глава

9

             ко методи в 
производството на хартия
Ключови думи
Природосъобразни, еко печат, материали от рециклирани отпадъци след употреба, ръчно 
изработена хартия, артистични предмети

Цели
Основната цел на този раздел е да повиши осведомеността и отговорността за това 
как хората в книговезкия и печатарския бизнес могат да допринесат за подпомагане на 
околната среда чрез използване на еко подходи към печатане, производство и работа с 
хартия.

Съдържание
Тази глава очертава основните подходи за опазване на околната среда при производството 
и употребата на хартия. Започва с кратко въведение относно произхода и значимостта на 
темата, след това разглежда актуални практики като еко печат, собствено производство 
на хартия в дома и офиса, употреба на рециклирана хартия и непотребни хартиени 
материали за изработване на артистични изделия. Накрая засяга и използването на еко 
фотографски хартии.

В наши дни хартията се използва не само за работа и печатане на книги, но и за бележници, 
тетрадки, карти, списания и артистични предмети. Милиони тонове хартия се произвеждат 
и използват всеки ден по целия свят, което поставя важни въпроси за околната среда. Хартия 
се произвежда главно от узряла дървесна маса, което води до обезлесяване на горите, а 
това на свой ред предизвиква допълнителни екологични проблеми. Всички отрицателни 
последици за околната среда, породени от масовата хартиена промишленост, се считат 
за един от основните екологични проблеми в наши дни. Трябва да изтъкнем обаче и някои 
положителни тенденции, които постепенно се появиха в отговор на замърсяването в 
следствие производството и употребата на хартия като еко печат, ръчно производство 
на хартия за лична употреба или за изработване на артистични предмети, рециклиране 
на хартия, нарастваща популярност на определени малки организации, които правят и 
продават продукти от рециклирана хартия и други подобни. 

Ние също бихме желали да допринесем към тази положителна тенденция и да повишим 
осведомеността по темата, като представим някои еко подходи за изработване и 
употреба на хартия.
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1. Еко/зелен печат

За производство на хартия се използва не само дървесина, но и много други природни 
ресурси, включително енергия и вода. Освен това, различни разтвори, които са вредни за 
околната среда като мастила, киселини или бои, също участват в печатните процеси. 
Тук е ролята на еко или т.нар. „зелен“ печат, който предвижда различни възможности за 
намаляване на вредите от масовото производство и печатане на хартия.

1.1. Хартии от рециклирани отпадъци 
Едно много „зелено“ решение в производството на хартия е изработването є от колкото 
е възможно повече материали от рециклирани отпадъци след потреблението (PCW – post-
consumer waste). PCW е хартията, събрана съгласно програми и практики за рециклиране 
или след използването є в печатарството. Използването на тези отпадъчни хартиени 
материали намалява необходимостта от дървесина и други природни ресурси, което 
спомага за предпазване на околната среда. Хартията може да съдържа различни количества 
рециклирани материали: 100% рециклирана консистенция е най-щадящият природата избор, 
но е добре и когато е 50% или 30%. Ползата от използване на PCW хартия не е само в това, че 
се унищожават по-малко природни ресурси, но и в някои специфични промишлени последици 
като например по-малкото твърди отпадъци и вредни газове в производствените процеси.

1.2. FSC-сертифицирани хартии
Друго „зелено“ решение е да се използват FSC-сертифицирани видове хартии. FSC означава 
Forest Stewardship Council – независима, с нестопанска цел световна организация, чиито 
цели са „да насърчава природосъобразно, социално полезно и икономически изгодно 
управление на световните гори“ (https://ic.fsc.org). Тази организация е изработила десет 
принципа, подкрепени със съответните критерии, които са валидни в цял свят и 
„трябва да се прилагат от всяка единица в горското управление, преди тя да получи FSC 
удостоверяване“. Потребителите ще бъдат по-отговорни към природата като използват 
FSC-сертифицираните хартии (винаги изрично маркирани с логото на FSC).

1.3. Хартии, произведени с възобновяема енергия
Някои производители използват възобновяема енергия за своите хартиени продукти. 
Възобновяемата енергия се добива от природни ресурси като вятър, слънце и дъжд. Тези 
фирми маркират изделията си като произведени от възобновяеми източници, без значение 
дали са закупили тази енергия, или сами са я произвели.

1.4. Безхлорно производство на хартия
Избелването на хартия е съществена част в промишления є цикъл, като най-често се 
използва хлор. Хлорът като токсичен химичен елемент обаче може да нанесе поражения 
на околната среда, защото вредни химикали и замърсители, отпаднали от процеса на 
избелване на хартията, се отделят във водата. Затова друг важен критерий при избора на 
еко хартия е използването на безхлорна рециклирана хартия. Върху опаковката на изделията 
от този тип изрично се посочва сертификатът, който гарантира, че не е бил използван 
хлор за избелване на хартиения продукт.

1.5. Печатане с природощадящи мастила
Последно, но не и по значение, е обстоятелството, че съществува подходяща гама природо-
щадящи мастила за печатарските процеси. Повечето печатарски мастила са от петролни 
продукти, затова са трудни за рециклиране и може да навредят и на околната среда, и на 
хората. Печатарски мастила обаче се произвеждат и от природни продукти като соя или 
лен.
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2. Ръчно направена хартия 

Изработването на собствена хартия в къщи е не само еко, но може да бъде и забавление. 
Това е начин да рециклирате хартията, която сте използвали, но вече не ви е нужна. И 
вместо да увеличават и без това огромното количество отпадъчна хартия, вие се 
възползвате от „зелената“ възможност да превърнете хартиения отпадък (вестници, 
списания, рецепти, имейл разпечатки, пликове т.н.) в чисто нови листове. В интернет 
има много уеб страници и видео материали, които обясняват как стъпка по стъпка да си 
направите хартия. Просто напишете в търсачката нещо от рода на „как да си направя/
рециклирам хартия“. 

Ето и снимка от демонстрацията на ръчно производство на хартия по време на фестивала 
„Компютърно пространство“ 2011 г. в България:

                          

                            

   3. Ръчно направена хартия за арти-
стични изделия

Еко бизнесът става все по популярен напоследък. Много 
хора – не само художници, създават артистични изделия 
от стари и употребявани материали, включително и от 
хартия. Целта е не само да се използват употребявани 
материали, за да се пази природата, но и проява на 
особен вид художествено творчество – създаване 
на уникални изделия и предмети, бижута, чанти, 
портмонета, бележници, картички и аксесоари.

Портфейл от хартия, използвана за калиграфски цели.
Фестивал „Компютърно пространство“ 2012 г. в 
България

Екологични материали за „зелен“ дизайн може да се прилагат и в книговезането. Ръчно 
изработените бележници и списания добиват все по-голяма популярност; често са 
изработени от еко хартии чрез така наречените зелени печатни техники: листа от ръчно 
направена или рециклирана хартия, подвързии от използвани дървени предмети, изсушени 
листа и други подобни. С малко въображение може да оползотворите всички видове 
материали, които на пръв поглед изглеждат стари и ненужни, и да ги превърнете в красиви 
артистични изделия.
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Ето още един пример за артистично изделие, изработено от еко материали: фотоалбум 
с дървена подвързия и сухи листа като декоративна апликация, вътрешните листа са от 
ръчно направена хартия:

  

В книгата си „Зелен дизайн“ Дориан Лукас ("Green Design" by Dorian Lucas) предлага стотици 
подобни примери как от рециклирани стари материали се изработват всевъзможни неща 
като рокли и чанти от пластмасови опаковки на храни, енергийно улавящи устройства, 
бижута от банкноти и много други.

4. Еко хартия във фотографията

Изследванията потвърждават, че екологичният подход не се състои само в използването 
на рециклирана хартия или в оползотворяването є за нови изделия, но и в интелигентния 
подбор на фотографска хартия. Според д-р Джо Замит-Лучия в „Ръководство за природо-
съобразен избор на фотографска хартия“ ("A guide to environmentally friendly choices in pho-
tographic paper" by Dr Joe Zammit-Lucia) фотографи и участници в изложби трябва да имат 
и екологично съзнание към материалите. Авторът предоставя и екологична класификация 
на фотографските хартии: най-високо в еко-скалата са хартията от „100-процента 
памучни отпадъци“ и алтернативната хартия от дървесен пулп – FSC-сертифициран 
източник „без никакъв смолист компонент“. Смолисти или други видове покрития имат 
вредно въздействие върху околната среда. Смесването на хартиена основа и пластмасово 
покритие затруднява много процесите на рециклиране или ги прави невъзможни. 

5. Заключение

Така нареченият „еко начин на живот“ се превърна в много актуална тема. След толкова 
много навици на човечеството, които вредят на околната среда, от съществено значение 
е да започнем да усвояваме повече еко подходи във всекидневието си. Все още обаче това 
е твърде нова и не достатъчно проучена тема. Затова партньорите в проекта BBinding 
също разглеждат някои актуални “зелени“ практики както в производството на хартия, 
така и в природосъобразната употреба на хартиени продукти. Като включваме специална 
глава, посветена на еко печата, съвременните ръчни методи за производство на хартия 
дори в домашна обстановка, рециклирането на хартия като бизнес за артистични изделия, 
ние се надяваме да повишим общественото разбиране за важността на екологичното 
производство на хартия и хартиени продукти за опазване на околната среда.
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       ечник
Автохром – първият цветен процес във фотографията. Патентован  е от братя Люмиер 
през 1907г. Използва цветни гранули скорбяла, масово прилаган метод до 1930 г.

Албумин – спойващо вещество от яйчен протеинов белтък, използвано в печатни процеси 
(албуминно печатане/копиране, разработено от Луи Еврар през 1855г.) и негативи (албуминни 
негативи, техника разработена от дьо Сен Виктор през 1847г.)

Амбротипия – мокър колодиев позитивен процес върху стъклена основа, поставена в 
контакт срещу тъмен фон. Процесът, изобретен от М. А. Рут, усъвършенстван от Джеймс 
Амброуз, е използван през периода 1854 – 1865 г.

Аналой – поставка (тип катедра) от дърво или метал с леко наклонена горна повърхност, 
върху която се поставят книги, албуми, икони, писмени документи, за да се четат или 
изследват, без да се държат в ръце.

Аристотипия – печатен процес върху покрита с емулсия хартия, изобретен от Рафаел 
Лизеганг около 1886 г. Използват се сребърни соли или в колодий, или в желатин.

Асемблиране – операция, с която различните компоненти на албума се монтират в единно 
цяло. 

Барита – бариев сулфат, нанесен по хартиената повърхност, върху която се поставя 
емулсията.

Бихроматен печат - печатен процес, включващ гума арабика, патентована от Джон Паунси 
през 1858 г.

Визитна картичка – тип фотографска хартия, патентована във Франция през 1854 г. от 
Андре-Адолф Диздери. Това е снимка с размерите на бизнес картичка, откъдето идва и 
името, отпечатана върху хартия или парче картон с размери около 10х6 см.

Гланц - бляскавото покритие или полировка върху повърхността на хартии или картони в 
процеса на производството им или след това чрез различни методи като обработка с 
валяк, притискане или триене.

Гранд тур – пътуване до големи образователни и културни градове на Европа, особено 
италиански. През 18-ти и 19-ти век това е съществена част от образованието на младежи, 
произхождащи от богати семейства.

Гръб – това е онази част в подвързията, която покрива шевовете и обединява двете части 
на корицата за разлика от монтиране на предната част на албума. Гърбът може да бъде или 
с ръбове, или да е гладък.

Дагеротипия – първият фотографски процес, патентован през 1839 г. от Дагер, при който 
образът е произведен върху посребрена медна основа с йодид и проявен с живак.

Доклад за състоянието на обекта – документ, съставен от реставратора за 
консервационното състояние на обекта.
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Е-обучание – използване на електронни медии и информационни и комуникационни технологии 
в образованието. Освен текст е-обучението включва аудио, видео, анимация, изображения 
и др. Предимствата на е-обучението: може да се провежда във или извън формалната 
образователна система; чрез него става възможно дистанционното обучение, а учебният 
процес става по-гъвкав; може да се практикува под формата на самообучение или да се 
води от преподавател /обучител/ и да се съвместява с присъственото обучение.

Еспарто – кратко название на трева еспарто, наричана също алфа или испанска трева, 
която расте в Южна Испания (по-добро качество) и в Северна Африка. Произведените 
от еспарто хартии се отличават с рафинирана копринена текстура и плътност и с 
еднородна повърхност. Това еднородно покритие и плътността на този тип хартии е 
най-отличителната им характеристика и ги прави изключително подходящи за изискани 
печатни издания.

Желатин – протеин, получен чрез хидролиза на  естествен колаген. Използва се като 
свързващо вещество за снимковия пласт на фотографския материал. Набъбва при влажни 
условия и става разтворим след мокри процеси.

Инвентарна наличност – детайлизиран списък на активи, съхранявани в архив и въведени 
в регистър.

Кабинетни карти – снимки с размери около 140х110 мм, монтирани върху хартия 160х115 мм, 
правени в Англия през 1866 г., които заместват портретните визитни картички.

Каишки – парчета от плат (коприна, памук, кадифе) или кожа с различен цвят, закрепени към 
ръбовете  на кориците в различен брой – от един до четири чифта, които се завързват и 
държат албума затворен.

Калотипия – фотографски печатен процес с метални соли (през 1890-1920 г.) и сребърен 
нитрат.

Калъп/решетка - устройство, което се състои, общо казано, от правоъгълна дървена 
рамка, при  която е опъната месингова тел или текстилни струни, за да действат като 
сито и да позволяват на водата да се оттича от пулпните влакна, като формират филцов 
лист от хартия.

Каолин – бяла мека глина, която е основна съставна част в производството на порцелан 
и се използва широко в производството на хартия, гума, бои и много други изделия. Около 
40 процента от произведения каолин се използва като пълнеж и покритие на хартии. Като 
пълнеж каолинът се смесва с целулозни влакна и е неделима част от хартиените листове, 
като им придава плътност, цвят, непрозрачност и възможност за печат. Като покритие  
каолинът се разстила заедно със слепващо вещество по повърхността на хартията, като 
частиците му са по-малки от два микрометъра.

Капител – шевове за подсилване на горния и долния край на гърба на подвързията на книгата.

Карбонов печат – фотографски печатен процес, който използва като основа черен дим 
(въглен), патентован от Алфонс Луи Поитвин през 1855 г.

Картон – направен от добро качество химически пулп или от химически обработена и 
пресована текстилна маса, като се свързват два или повече пласта хартия обикновено 
чрез залепваща паста.

Книга-препаска -  начин на подвързване на книги,  закачени на пояс или колан. Все повече 
хора през 13-16 век са се научили да четат и са в постоянно движение (напр. поклонници и 
търговци). Книгите  трябвало да бъдат малки и лесно преносими и да бъдат защитени от 
крадци и от влиянието на външните условия. Най-често тези книги съдържали религиозни 
текстове.

Кодекс - книга, направена от няколко листа  хартия, велен (тънък пергамент), папирус или 
подобни, с ръчно изписано съдържание, обикновено подредени и свързани по един ръб, и 
с корици, по-дебели от листата, но понякога непрекъснати и сгънати на хармоника. 
Алтернативата на кодекса със страници за дълъг документ е непрекъснатият свитък.

Кола – определен брой сгънати един в друг листове от пергамент или хартия в ръкопис или 
книга. Нарича се още секция.
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Колаген - протеинова съставка в бозайниците. При хидролиза колагенът става желатинен 
разтвор, което е необратим процес.

Колодий – свързващо вещество, смес от целулоза, алкохол и етер. Използвано за единични, 
уникални негативи (амбротипия и тинтипия) и за фотографски отпечатъци (колодиева 
аристотипия).

Компютърен дизайн - CAD. Използване на компютърни системи в процесите на създаване, 
видоизменение, анализ или оптимизиране на дизайна. CAD софтуерът повишава 
продуктивността на дизайнера и подобрява качеството на проектираното изделие.

Консерватор/куратор – служител/мениджър на колекции, отговорен за съхраняването на  
произведения на изкуството и на културното наследство.

Консерватор-реставратор – професионалист, който е преминал съответно обучение и 
притежава  знания, умения, опит и разбиране за извършване на дейности с цел запазване на 
културното наследство за бъдещето.

Консервация – състои се главно от преки действия върху културното наследство с цел 
стабилизиране на състоянието му и забавяне на по-нататъшното му влошаване.

Контрагард – парчета от хартия, пергамент, плат или кожа, залепени за вътрешната 
част на корицата (контра корица), за да прикрият механизмите за свързване на книгата.

Кушетка/палет - етап от ръчното производство на хартия: прехвърляне на листове  
целулозен пулп от калъпа/решетката или за преместване от машината за хартия.

Лексикон – книга с изрезки. Това е албум, в който се съхраняват снимки, бележки, документи, 
рисунки и изрезки от вестници, свързани най-често с лична или семейна история.

Лепило – в подвързването се използват различни видове лепило. Традиционно се употребявали 
само два вида лепило – животинско лепило от кости или кожа и растително от пшенично 
или оризово нишесте. От 50-те години на 20-ти век в производството се използва и 
синтетично лепило – поливинил ацетат или подобно.

Маргарита – вид фотографска хартия с размери 105х70 мм.

Мастилена корозия - желязното мастило (смес от железни соли, танинови киселини), което 
исторически е масово  използвано за писане и чертане чак до 20-ти век, може да предизвика 
с течение  на времето увреждане на хартията около мастилените знаци. Това явление се 
нарича мастилена корозия.

Междукултурен – да разбираш, да общуваш със, и да включваш културни ценности на други 
народи в своята национална култура, като зачиташ и пазиш идентичността на всяка 
отделна култура.

Оцетен синдром – отделяне на компонентите на оцетната киселина (вж. ацетатни филми), 
при което се изпуска оцетен мирис и в последствие се уврежда емулсията на изображението.

Палимпсест – термин, отнасящ се за материал/листа, от които е отстранено написаното, 
за да се освободи място за друг текст.

Панта – служи за връзка между корицата и гърба на подвързията.

Папирус - Вещество, произведено от стъблата на растението папирус във форма на 
листове, като тънки отрязъци или ленти от него се поставят един до друг, а  друг пласт 
от подобни  лентички  преминават през тях кръстосано и обикновено трети пласт се 
поставя паралелно на първия; цялата тази изработка после се накисва във вода, притиска 
се, суши се; използван от древните египтяни, гърци, римляни и др. като материал, върху 
който се пише. 

Паспарту – лист картон, изрязан с размери, осигуряващи свободни полета между снимката 
и физическата рамка. Освен естетически цели при възприемане на изображението 
паспартуто предпазва снимката от докосване с други материали.
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Пергамент – състои се от различни животински кожи, които след няколко различни 
обработки формират листа с еднаква тънкост, върху чиято повърхност се пише, като 
служат и за много други цели. 

Пергамент. Паус (vellum – произхожда от латинския израз „направен от теле“) обикновено 
се отнася до пергамент, направен от телешка кожа. В по-широк смисъл терминът загатва 
за фин пергамент от високо качество.

Платинен печат – печатен процес, открит от Уилям Уилис през 1870 г., при който 
изображението е матово платинено и лежи директно върху повърхността на хартията. 
Подобен е на паладиевия печат.

Платно/3D обект – Платното е обект, който се използва за визуализиране на книгата 
върху екран. 3D обектът е книгата, демонстрирана като триизмерен обект на екрана.

Подвързване – издателски процес на книга или албум, чрез който листата се лепят и/или 
се шият откъм задната част – гърба, като биват предпазвани чрез корица от картон или 
друг материал като дърво, кожа или пластмаса.

Подвързване на книга – процесът на физическо монтиране и свързване на книгата от 
сгънати или несгънати листа хартия или друг материал. Към полученото книжно тяло  
обикновено се прикрепя  корица.

Покафеняване – поява на кафеникави или червеникаво-кафяви петна най-често от остатъци 
от микроорганизми.

Полиестер – прозрачна гъвкава основа за негативи и позитиви, която се използва от 1960 
година. Много здрава основа, която гарантира трайност на изображението около сто 
години.

Портфолио – във фотографията това е подборка от снимки, поставени в папка, за да 
представят образци от нечия фирмена или творческа дейност.

Пощенски картички – правоъгълни парчета от картон, използвани за кореспонденция. Те са 
картинни пощенски картички и фотографии във формат на пощенска картичка.

Превантивна консервация – индиректни действия  с цел да  забави влошаване на 
състоянието и да предпазят от повреди, като създават оптимални условия за културното 
наследство, докато то е в съответствие с обществената си роля. Превантивната 
консервация обхваща и правилни действия за  обработка, транспорт, употреба, съхранение 
и изложение. Тя може да включва и въпроси относно производство на факсимилета с цел 
запазване на оригинала.

Предпазни листа – хартиени парчета, поставени между предната корица и първата 
страница на албума (предни гардове) и последната страница и задната корица (задни 
гардове).

Предприемач – човек, който започва нов собствен бизнес, особено ако е видял нова бизнес 
възможност. 

Предприемачески подход -  да предприемеш добре преценен риск, като използваш активи и 
способности за ново начинание, като общата цел е печалба.

Принтинг аут (printing-out paper, POP) – отнася се до фото печатно изображение, дължащо 
се само на реакция със светлината  (без химическо проявяване) при излагане на негативи 
на слънчева светлина върху светлочувствителна хартия. 

Промазване – водоустойчиво вещество от вида на лепилата или желатинов материал, 
който се добавя при производството на хартия, за да я направят повече или по-малко 
непромокаема на мастило или влага.

Проявяване - химическа обработка, която води до образуване на изображение в светло-
чувствителни области на фоточувствителен материал; Използва се за негативи през 1841 
г. и за печатни материали от края на 19-ти век.
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Разделно/съставно подвързване – най-често срещаният тип на подвързване, при което  
книжното тяло и кориците се изработват като отделни части и после се свързват в  
книга. Страниците са подредени в сигнатури (коли или секции), залепени една към друга в 
книжно тяло. След това книжното тяло се прикрепя към корицата или „калъфа“, направен от 
картон, покрит с хартия, плат винил или кожа. 

Раздробяване - операцията на разрушаване на тъканния строеж на текстилните отпадъци 
в  накиснатия материал за изработване на хартия (извеждайки го „извън плата“ ) или 
разнищването му преди да премине към операцията удряне. 

Растителен пергамент, пергаментна хартия – модифицирана форма на хартия, произведена 
чрез химическа обработка, значително подобна на обикновения пергамент от животинска 
кожа. Приготвя се чрез третиране на обикновена непромазана хартия с разредена сярна 
киселина, като веднага се отмиват остатъците от киселината. Обработената по този 
начин хартия ще придобие близо пет пъти по-голяма здравина в сравнение с обикновената 
хартия; ще стане мека и отпусната, когато е потопена във вода, макар че е непромокаема; 
не се изменя от гореща вода.

Реставратор – специалист, отговорен за преките възстановителни действия върху 
културните обекти.

Реставрационен доклад – документ, който описва статуса на обекта преди реставрацията 
и след интервенцията, подготвен от реставратора и подписан от ръководителя на 
лабораторията или консерватора.

Реставрация – поредица от преки действия, насочени към повредени или във влошено 
състояние обекти на културното наследство с цел да бъдат улеснени неговото възприятие, 
оценка и разбиране, като се зачитат максимално неговите естетически, исторически и 
физически свойства.  

Система за управление на обучението (Learning Management System, LMS) е софтуерно 
приложение за управление, документиране, проследяване, отчитане на процесите и 
доставка на е-обучителни курсове и програми.

Солни отпечатъци – първият печатен процес, изобретен от Уилям Фокс Талбот, използван 
от 1839 г. до около 1860 г.; хартията е потопена в разтвор на натриев хлорид и сребърен 
нитрат.

Сребърен бромид – фотографски процес, който замества колодия през 80-те години на 20-
ти век. Направен е животински желатин от и сребърни соли.

Сребърно огледало, посребряване – синкаво или лъскаво обезцветяване в тъмните области 
на фотографското изображение, причинено от окисляване на среброто, създавайки вид на 
огледално явление.

Стъклена плочка – опорна основа за колодиеви или сребърно бромидни негативи. В първия 
случай производството е ръчно, а при втория – индустриално. Стъклото може да претърпи 
процес на силикатна кристализация, от която се състои.

Сулфуризация – хроматично разлагане на фотографското  изображение, което създава 
локално обезцветяване поради неправилни техники на миене в печатния процес или поради 
контакт със сяра във въздуха.

Талботипия – първият негативен процес. Това е усъвършенствана калотипия от Уилямс 
Фокс Талбот през 1841 г. върху хартиена основа с калиев йодид, сребърен нитрат и галиева 
киселина.

Текстура -  изображение, което се прилага към различните елементи на книгата.

Триацетат – създаден като еволюция на целулозния диацетат, съдържа три ацетатни групи 
за всеки  глюкозен остатък при формиране на целулозната молекула.

Удряне - целта на удрянето е да се редуцира суровинният материал до влакна с подходяща 
дължина и състояние, така че влакната взаимно да паснат спрямо изискванията към 



110
      Речник

хартията, която ще се произвежда от тях. Това е операция, при която започва правенето 
на хартията.

Феротипия (Тинтипия) – уникален обект, подобен на амбротипията, но с колодиево 
свързващо вещество,  нанесено  върху лист черна лакирана желязна пластина (през периода 
1852 – 1880 г.), изобретен от  Адолф-Андре Мартин.  

Филм – общ термин, използван за характеризиране на гъвкави фотографски опори от 
нитрат, ацетат, триацетат и полиестер.

Фотоалбум – книга, бележник или книжка за колекциониране на снимки с различен размер, 
най-често подвързано и пакетно оформено книжно изделие. 

Фотогравюра или хелиотипия – дълбок печат или фото-механичен процес, чрез който 
се постига вдлъбнат релеф, изображението се отпечатва от мастилото само от 
вдлъбнатите зони на плочата. Процесът е изобретен от Карел Вацлав Клиц.

Фототип(ия) (желатиново клише) – вариант на фото литографията, еволюция на техниката, 
изобретена от Алфонс Луи Поитван около 1850 г. През 1868 г. Жозеф Албер от Монако (1825-
1886) прилепва пласт от желатинов бромиден субстрат към фино шлифовано парче стъкло 
и го излага на светлина. Желатинът изсъхва в правоъгълна форма. Този метод се нарича и 
алберотипия. 

Хартия - вещество, съставено от влакна, преплетени в компактна тъкан, изработена 
(обикновено под формата на тънък гъвкав лист, най-често бял) от различни влакнести 
материали - памук, лен и парцали, слама, дърво, някои треви и т.н., които първо  киснат в пулп, 
после съхнат,  (подлагат се и на различни други процеси като избелване, боядисване и т.н. в 
зависимост от предназначението); после се пресоват  (в различни форми) за произвеждане 
на листов материал за писане, печатане, рисуване или  за опаковане на предмети в него, за 
покриване на вътрешността на стените и за други цели.

Хигроскопичност – свойството на дадено вещество или материал да привлича водни 
молекули и да абсорбира влага, например от атмосферата.

Хидролиза – химична реакция във водна среда, при която съединението се разпада на 
съставните му молекули.

Целулоза - основната субстанция при производство на хартия; тя е преобладаващата 
съставна част в тъканите на растенията, от които трябва да бъде отделена, преди да 
бъде използвана. 

Целулозен ацетат – гъвкава основа от целулоза и ацетатна киселина, използвана за негативи 
в края на 30-те години на 20-ти век. 

Целулозен нитрат – гъвкава сребърно-бромидна негативна  опора – в употреба между 1889 
г. и 1939 г. Състои се от целулоза и азотна киселина.

Цианотипия – или феро цианид е печатен процес, който включва железни соли; изобретение 
на Джон Хершел през 1842 г.

Цибахром - процес, при който фотографският отпечатък се прави директно върху прозрачен 
носител, диапозитив; в употреба от 60-те години на 20-ти век.

Ъгли – външните краища на кориците. Наричат се още триъгълни покрития, направени от 
кожа, платно или хартия, които покриват външните ъгли при подвързии, чиито части са от 
два различаващи се материала. 

WebGL – програмно разширение (добавка) за създаване на 3D интерактивни обекти в 
съвместим уеб браузер.
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Глава 1. Подвързване

BLANKENSTEIN, J.C. Boekbinden Elementaire vakkennis. Grafisch Opleidingscentrum. 1981. 
ISBN 01831 

BLANKENSTEIN, J.C. Handboekbinden. Grafisch Opleidingscentrum. 1982. 

CAMBRAS, JOSEP. Het Complete Handboek Boekbinden. Cantecleer Trion Baarn. 2006. 
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ISBN 90 6017 936 6 
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ZAHN, GERHARD. Grundwissen fur Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990. 
ISBN 3 88013 386 7 

Глава 2. Поддръжка и съхраняване на документи от хартия и пергамент

HUNTER, DARD, Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft. New York 2nd ed.,1957. 

LABARRE, E. J., Dictionary and Encyclopedia of Paper and Paper-Making. Amsterdam 2nd ed., 1952. 
REED, RONALD, The Making and Nature of Parchment. Leeds: Elmete Press, 1975. 
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www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8817e/r8817e00.htm#Contents 

Глава 3. Консервация и поддръжка на фотографски материали

ADAMS, A. Il negativo, Zanichelli, Bologna, 1997. 

BRANDI, C. Teoria del restauro, Einaudi, Torino, 1977. 
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2013. 

IL RESTAURO della fotografia. Materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali, edited by 
B.CATTANEO, e-book, Nardini, Firenze, 2012. 
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MACALUSO, T., ZAPPALA’, S., Elementi di Conservazione e Restauro della Fotografia Storica, in M. 
Plossi, A. Zappala (edited by), Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il restauro, Edizio-
ni della Laguna, Gorizia, 2007. 

MASETTI BITELLI, L., VLAHOV, R. (edited by), La Fotografia, tecniche di conservazione e problemi di 
restauro, Analisi, Bologna, 1987. 
REILLY, J. M. Care and Identification of 19th Century Photographics prints, Eastman Kodak, Rochester, 
NY, 1986. 

RESIDORI, L. Fotografie, materiali fotografici, processi e tecniche, degradazione, analisi e diagnosi, Il 
Prato, Padova, 2009. 

SCARAMELLA, L. Fotografia, storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici, De Luca, Roma, 
1999. 
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WILHELM, H. The permanence and care of color photographs. Traditional and digital color prints, 
color negatives, slides and motion pictures, Preservation Publishing Company, Grinnell, Iowa (USA), 
1993. 

ZANNIER, I. TARTAGLIA, D. La fotografia in archivio, Sansoni, Milano, 2000. 

Глава 4. Артистични подвързии

Links:

Book History Timetable – http://www.sren.nl/sreeng/Timetable/timetab.htm 

Bookbinding: Forms & Techniques –
https://www.pinterest.com/mindbolt/bookbinding-forms-andtechniques/

Bookbindings in the National Library Sweden - 
http://www.flickr.com/photos/25300312@N08/collections/ 72157624849157725/ 

Dutch Art Deco and Art Nouveau Bookbindings – http://anno1900.nl/boekbanden1/

Peter D. Verheyen’s Book Arts – http://www.philobiblon.com/

Publishers Bindings (1830-1910) – http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=3886

Publishers Bindings (1815-1830) – http://bindings.lib.ua.edu/
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FRIGGE, KARLI. Zelf boekbinden. Cantecleer. De Bilt. 1971. ISBN 90 213 1375 8 

GREENFIELD, JANE. ABC of Bookbinding. Oak Knoll Press. New Castle. 1998. 
ISBN 1 884718 41 8 

GREENFIELD, JANE. Headbands How to Work Them. Edgewood Publishers. New Haven. 1986. 
ISBN 0 9616151 0 9 

LEWIS, A.W. Basic bookbinding. Dover Publications, Inc.. New York. 1957. 
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ISBN 1 58456 163 7 

WIESE, FRITZ. Der Bucheinband. Schlutersche. Hannover. 1983. ISBN 3 87706 302 0 

ZAHN, GERHARD. Grundwissen fur Buchbinder. Verlag Beruf+Schule. Itzehoe. 1990. 
ISBN 3 88013 386 7 

Глава 5. Фотоалбуми и фотография в библиотеката
 
ALBUMS photographiques edites par Blanquart-Evrard, Musee Nicephore Niepce, Chalon-sur-Saone, 
1978. 

BROWN, M. Early Photograph Album and their content: conservation and ethical problem, in “Library 
Conservation News”, 43, 1994, British Library, London, pp. 4-5. 
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POSEVER CURTIS, V. Photographic memory. The album in the age of Photography, Aperture, New 
York, 2011. 
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