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http://parajanovmuseum.am/?i=2
Kā arī gleznotāja Ivana Aivazovska 200
gadu jubilejai veltītu izstādi Armēnijas
Nacionālajā galerijā,
www.gallery.
am/en/

un klostera kompleksu Gegard, kura
2.stāva zālē bija fantastiska akustika,
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Starptautiskais seminārs „Pagātnes atspulgi” Armēnijas
seno rokrakstu institūtā.

Klostera komplekss Gegard.

institūta

iesējumiem

https://en.wikipedia.org/wiki/Matenadaran; www.matenadaran.am/en/
Pirmajā dienā tika atklāta izstāde
Restaurācijas nodaļas telpās, kuras nosaukumu varētu tulkot kā
“Ierobežotais skaistums”. Izstādē tika
izstādīti institūtā uzņemtie dažādu
sēņu fotoattēli aplūkojot mikroskopa
palielinājumā.

Naksnīgā vakarā bija iespēja vērot
etnogrāfisko deju festivāla “Gutan”
atklāšanas
ceremonijas
koncertu

https://en.wikipedia.org/wiki/
Geghard
Semināra noslēgumā piedalījāmies
lavaša gatavošanas meistarklasē
ar tradicionālo mājas uzlējumu
degustāciju un banketā restorāna
“Septiņi akmeņi” terasē, kura laikā
tika pasniegti pateicības raksti un
dalības sertifikāti.
Nobeigumā jāatzīmē, ka šāda
semināra, kas pulcē plaša reģiona
dokumentu un grāmatu restauratorus, krājuma glabātājus, speciālistus
zinātniekus, t.sk., ķīmiķus - biologus, kuri pēta tieši tādus materiālus
kā papīrs, āda, pergaments un strādā
sadarbībā ar restauratoriem un
krājuma glabātājiem, apmeklējums
bija brīnišķīga iespēja papildināt
profesionālās zināšanas.

Skats uz mākslas muzeju – kompleksu “Kaskāde”.

Pasākuma
organizatori
bija
padomājuši arī par plašu kultūras un
atpūtas pasākumu programmu.
Tās ietvaros vakaros apmeklējām
kinorežisora
un
mākslinieka
Sergeja Paradžanova māju – muzeju,

kompleksā “Kaskāde”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yerevan_Cascade
https://en.wikipedia.org/wiki/Cafesjian_Museum_of_Art
29.septembra pēcpusdienā apmeklējām muzejrezervātu Garni,

Inga Šteingolde
Ieva Špaka

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sergejs_
Parad%C5%BEanovs,

https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Garni

Seminārā piedalīties bija aicināti
restauratori, fondu glabātāji, augsto
tehnoloģiju speciālisti un zinātnieki
no muzejiem, arhīviem, bibliotēkām,
tehniskajiem centriem, kas ikdienā

zīmītes restaurācija”.
Kopumā semināra četrās dienās
tika nolasīti vairāk kā četrdesmit
ziņojumi un praktiskās iemaņas
varēja papildināt trīs dažādās

ISSN 1691-0966
Iznāk kopš 1997. gada novembra.
Adrese:
Vecpilsētas iela 7, Rīga LV 1050,
tālr. 67213273

Garni svētnīca- templis.

saistīti ar rakstisko vēstures avotu –
grāmatu, rokrakstu un dokumentu
saglabāšanu.
Latviju šogad Erevānā pārstāvēja
četri dalībnieki. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks
uzstājās ar ziņojumu „Latvijas
Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā
ekspozīcija „Grāmata Latvijā” un
mūsdienu preses muzeji digitālā
ērā”, Rīgas celtniecības koledžas
restaurācijas
katedras
vadītājs
Māris Jēkabsons ar ziņojumu „Kopiju izmantošana vaska zīmogu
restaurācijas
mācību
procesā”,
Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde
ar ziņojumu “Iesējumu restaurācija
Latvijas Nacionālajā arhīvā” un
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Restaurācijas departamenta grāmatu,
dokumentu un rokrakstu restauratore
Ieva Špaka ar ziņojumu „Bermonta
-Avalova (1919.g.) dokumenta -

Latvijas Restauratoru
biedrības avīze Nr.71

Iznāk 4 reizes gadā
Redaktore D. Murziņa
e-pasts: murzina.dita@gmail.com
Korektore A. Brīvniece
Mājas lapa:

www.restauratorubiedriba.lv

Makets: Prof IT Sistēmas, profit@profitsistemas.lv

Viens no vērtīgākajiem
ekspozīcijā.

Saulainajā un siltajā 25.-29.
septembrī Armēnijas galvaspilsētā
Erevānā Mesropa Maštoca vārdā
nosauktajā zinātniski pētnieciskajā
seno rokrakstu institūtā “Matenadaran” notika 7. Starptautiskais seminārs
“Pagātnes atspulgi”. Jaunākās rokrakstu un iespieddarbu atjaunošanas un
saglabāšanas tehnoloģijas” (Лики
памяти. Новейшие технологии
сохранения
и
восстановления
рукописного и печатного наследия ).
Tā bija jau septītā speciālistu tikšanās
seno rokrakstu institūtā Erevānā,
Latvija tajā tika pārstāvēta ceturto
reizi
(2011.,2012.,2015.,2017.g.)
Šogad seminārā piedalījās 15 valstu
– Armēnijas, Vācijas, Baltkrievijas,
Latvijas, Lielbritānijas, Gruzijas,
Itālijas, Kazahstānas, Kirgizstānas,
Lietuvas,
Moldovas,
Krievijas,
Tadžikistānas,
Uzbekistānas
un
Ukrainas saglabāšanas, konservācijas
un restaurācijas speciālisti un
institūciju vadītāji.

meistarklasēs (papīra identifikācija
un īpašības atkarībā no izgatavošanas
tehnoloģijas; grāmatu iesējumu veidi
un izgatavošanas tehnikas; fotodokumenti – identifikācijas un glabāšanas
specifika).
Visvairāk interesantu faktu un padomu iegūts:
• no mikrobiologu un ķīmiķu - biologu pētījumiem par dokumentu un
restaurācijas materiālu dezinfekciju
un bionoturīgumu - šī tēma izskanēja
piecos referātos.
Interesantākās atziņas:
- ļoti nepatīkamu aromātu (pelējums,
“šķūņa smaka” u.c.) no dokumentiem
un citiem objektiem uz restaurācijas
laiku novērš, izturot tos slēgtā vidē
(piem., polietilēna maisā) ar ēteriskās
eļļas klātbūtni (piparmētra, mentols,
tējas koks u.c.);
- armēņu kolēģi veic izpēti augu
izvilkumu pielietošanai pelējuma
neitralizēšanai, piemēram, viens no
pielietotajiem augiem ir biškrēsliņš
(Tanacetum), tas, kas aug Armēnijā.
Tāpat lieto arī lavandas tabletes. Ir
divi biocīdu patenti;
- restaurācijā lietojamo dabīgo
līmju bionoturība pieaug šādā rindā:
miltu (kviešu) līme 4%, cietes līme
10%, cietes līme 4%, trušu līme 6%,
želatīna līme 5%, zivju (stores) līme
3%. 72 stundas pēc inficēšanas, ir
pelējušas gan dabīgās, gan sintētiskās
(dažādu veidu celulozes, akrila, u.c.
gatavi pērkamās) līmes. Tādēļ no šī
viedokļa nav tik svarīgi, kādu līmi
izmantojis restaurators, svarīgāk
ir nodrošināt pareizus priekšmetu
glabāšanas apstākļus;
bionoturīgākie
restaurācijas
papīri – japāņu (Kozu 423040,
9 g/m2), restaurācijas (balināta
sulfātceluloze, 70 g/m2), tonēts
balinātās sulfātcelulozes (77 g/m2),
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priekšlapu (izotrops, 120 g/m2),
mikalente (garšķiedru, 20 g/m2),
akvareļu (balināta sulfātceluloze 120
g/m2) - skatoties “uz aci”, ir japāņu
un mikalentes papīrs, kur redzama
katra inficētā papīra individuālā reakcija uz testa kultūru Chaetomium
globosum konkrētā laika sprīdī), bet,
ņemot vērā to svaru uz m2, to rādītāji
ir vissliktākie;

Bionoturības pārbaudē iegūtie rezultāti. No kreisās:
japāņu papīrs, restaurācijas papīrs, balināts
sulfātcelulozes papīrs, priekšlapu papīrs, mikalente, akvareļu papīrs.

- restaurācijas materiālus (kartonus,
filtrpapīru u.c.) apstrādājot ar sudraba
jonus saturošu preparātu (AgБион-2
(5%) Ag – 0,00225%) iespējams
ievērojami palielināt to bionoturību
un sekojoši izmantošanas iespējas
restaurācijas laboratorijās;
- jo vairāk mitru procesu (skalošana,
žāvēšana, nostiprināšana ar metilcelulozes šķīdumu utml.) objekta
restaurācijas gaitā, jo izteiktāk
samazinās mikroorganismu daudzums
uz tā (mehāniskā ceļā);
- nevar dezinficēt ar rezervi,
(metamīna biocīda izmantošana) pie
nelabvēlīgiem glabāšanas apstākļiem
veidosies jaunas sēņu kolonijas.
Dezinfekcija, kas kaitīga arī cilvēka
veselībai, vispār būtu jāizmanto tikai
tad, ja ir ar aci redzamas plašas sēņu
kolonijas, piemēram, ugunsgrēkos
salietiem un laikus neizžāvētiem objektiem.
• par grāmatu iesējumu veidiem
un restaurācijas metodēm Krievijas
muzeja Ermitāža iesējumu restauratora Sergeja Lotova interpretācijā

Meistarklases gaita pie Sergeja Lotova (Krievija,
Valsts Ermitāža)
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- daudz dažādu sīkumu, kas padara
konservācijas procesu mazāk bīstamu
un objektam un restauratoram
draudzīgāku:
-ādas virsmu tīra ar smalku rotējošu
dzēšgumiju, tā iekļūstot mazākajās
rievās;
- mitro tīrīšanu veic mazos laukumos
~ 5x5 cm (neveicina ādas deformāciju)
ar viegli mitru vates kociņu, žāvē uz
filca zem neliela svara;
- aizpildot ādas zudumus, neaizpilda tās vietas, kas neietekmē
iesējuma konstrukcijas stabilitāti, tā
veicinot pētnieku pieejamību iesējuma
struktūras izpētei un atstājot dzīvas
„laika pēdas”;
- uz iesējuma ādas virsmas laika gaitā
uzlīmētās uzlīmes noņem un salīmē
uz vienas lapas, ievieto (vai iešuj) kā
pirmo lapu pirms titullapas;
- iesējumus restaurācijas laikā,
kamēr tie bez kārbas, ietin audeklā.
Pēc restaurācijas restaurators izgatavo
īpašu kasti, kas pati atveras un uzrauga, lai grāmata krājumā, ievietota šajā
kastē, tiktu glabāta guļus;
- izjaucot iesējumu, izmēra tā
muguriņas sākotnējo biezumu, lai,
šujot atpakaļ, iekļautos vākos;
- papīra lapas pēc apstrādes un zudumu aizpildīšanas neliek smagā presē, jo
tādējādi tās izstiepjas un iegūst lielākas
dimensijas, papīru presē un žāvē zem
dēļa un viegla atsvara;
- uz mitras ādas (pārbraucot ar
nedaudz mitru (nospiestu) rievotu virtuves dvieli) slīpajā gaismā iespējams
nofotografēt tās reljefo rakstu;
- ādas iespieduma reljefo rakstu var
arī iegūt pārklājot to ar plānu papīru
un aizkrāsojot virsmu ar ļoti mīkstu
grafīta zīmuli (kā monētas);
- ādu līmē un atmiekšķē no vākiem
ar dažādas koncentrācijas metilcelulozes šķīdumu ūdenī (trīs galvenās
koncentrācijas: bieza (karote stāv),
vidēja un šķidra (tekoša)), miltu un cietes līmi nelieto, jo tās ir
bionenoturīgas un par daudz atšķaidot,
āda var zaudēt sākotnējo krāsu – palikt
tumšāka, veidot oreolus u.c.;
- stipri izdilušu samtu pielīmēt var
sekojoši: uz galda virsmas uzklāj jaunu
samtu ar samtaino pusi uz augšu, uz tās
ar samtaino pusi uz leju uzliek veco

samtu. Tad ar ļoti biezas konsistences metilcelulozes līmi punkto ar otu
(nedrīkst triept), nožāvē, punkto ar
vidējas konsistences metilcelulozes
līmi, nožāvē, punkto ar šķidrākas
konsistences metilcelulozes līmi un
tad jau klāj uz nepieciešamās objekta
virsmas;
- iesējumu iespējams izgatavot arī
bez līmes, sašujot bloku, vākiem
pārvelkot mitru ādu, kuru nostiprina malās ar smalkām koka tapiņām
(caurumiņus taisa ar īlenu, tajos
iesit zobu bakstāmos kociņus vai
zobārstniecībā lietojamās smalkās
nerūsējošā tērauda tapiņas);
- vaļīgu vai pairušu šuvumu nostiprina nevis līmējot, bet ar tievu
ievaskotu diegu dublējot esošo
šuvumu;
- restaurācijai lietojamo ādu
vispirms (patinas iegūšanai) tur uz
krēsliem darbnīcā sēdēšanai pašam
un viesiem;
-atjaunoto greznumlenti patinē ar
grafīta pulveri;
- caurumus vāku dēļos aizpilda ar
skaidu un līmes maisījumu, dēļu un
kartonu līmēšanai lietojot trušu vai
zivju līmi;
- plaisas un lūzuma vietas
dēļiem savieno uz trim (visbiežāk)
zobārstniecībā
lietojamajām
smalkajām
nerūsējošā
tērauda
tapiņām (koka tapiņas vajag vairāk),
virsū no abām pusēm ar trušu līmi
uzlīmējot kokvilnas medicīnisko
saiti ar lielu rūtiņu izmēru. Cauri
ādai plāno saiti neredzēs.
-izcili veikta restaurācija ir tam
sējumam, kuru, ievietojot plauktā
starp vecajiem, nevar atpazīt!
•
par
papīra
veidiem,
izgatavošanas tehnoloģijām, to
identifikāciju, īpašībām un pielietojumu restaurācijā: http://papiergangolfulbricht.de/en/
Gangolfs Ulbrihts no Vācijas
(seminārā vadīja divas meistarklases), ir diplomēts papīrrūpniecības
inženieris, kurš Berlīnē izveidojis
savu privāto darbnīcu, kur izgatavo
rokas lējuma papīru gan mākslas
darbiem, gan restaurācijai (tapetēm,
grāmatām, dokumentiem, grafikai
u.c.), kā arī lasa lekcijas un vada

praktiskos seminārus par papīra
vēsturi, izgatavošanu, īpašībām un
izmatošanu. Gadu dzīvojis Japānā,
kur apguvis japāņu papīra liešanas
tehnoloģijas. Speciālistu, sadarbojoties ar Gētes institūtu Rīgā, iespējams
arī uzaicināt vadīt praktisko semināru
Rīgā.
Viņa izmantotā literatūra:
Dart Hunter : Papermaking , Dover
publications , ISBN -13 : 978-0-48623619-3
Literatur Asian Papermaking
Joseph Needham; Tsien Tsuen Hsuin
: Sience and Civilisation in China N.5
; Paper and Printing
Cambridge University Press, 2001
Tian Gong kai wu ,1637 China ,
Bamboopaper; Chinese Bamboo paper album - BNP
Aimee Lee : Hanji Unfurled , The
Legacy press, ISBN 978-0-97979744-6
Tim Barrett : Japanese papermaking
, Weatherhill, NY 1983 , ISBN 0-83480185-X
Sukey Hughes : Washi , Kodansha
Tokyo 1978
All Japan Handmade Washi Association : Handbook of the art of Washi,
Wagamido Tokyo ,1998
Literature Arab / Muslim / Islam
Papermaking
Jonathan Bloom : Paper before print
, Yale University Press 2001 ISBN
0-300-08955-4
R. H. Clapperton : Papermaking by
hand , Shakespeare Head Press, Oxford,1934
Josef Karabacek : Arab Paper , Islington Books , London 1991
Helen Loveday : Islamic paper, Archetype publications,London,2001,
ISBN 1-873132-03-4
Literature Europe
Looking at paper -Symposion Toronto 1999, ISBN 0-660-18571-7
Peter Bower: Turners papers Tate
London ISBN 1854370490
Peter Bower : Turner´s later papers
ISBN 1854 372955
Tim Barrett , University of Iowa ,
publications
Ilvessalo-Pfäffli : Fiber Atlas
Springer ISBN 3 – 540-55392 -4
IPH; IADA; AIC; BPH

Dažas no atziņām:
- jo caurspīdīgāks papīrs, jo ciešāk
tajā savijušās šķiedras, jo augstāka ir
skaņa, ko iegūst papīra lapu brīvi pakustinot gaisā. Tātad papīru var raksturot arī ar skaņu;
- ja papīra liešanas sietus pietieka-
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ar savu pieredzi bojātā pergamenta
laboratoriskajā izpētē, attēliem zem
mikroskopa utt, kā arī pielietotās
restaurācijas metodes izpētē. Viņa
savai metodei par pamatu bija ņēmusi
izstāžu iekārtotāju pieredzi, kur ASV
un Lielbritānijā, eksponējot doku-

Papīra skaņas novērtēšanas kritēriji.

mi netīrīja starp liešanas reizēm, tad
ūdenszīmēm ir neskaidras līnijas vai
vietām to nav;
- jo jaunāks papīrs, jo sarežģītāka
ūdenszīme, ja papīra ūdenszīmēs
attēloti numuri, piemēram, „№8”, tad
papīrs izgatavots 19.gadsimtā.
- ja dzelzs daļiņas nokļūst papīrmasā,
tās redzamas lietajā papīrā kā mazas skaidiņas ar brūnu oreolu (skat.
attēlā), ja dzelzs skaidiņas ir ūdenī, ko
lieto papīra liešanai, tad – papīrā ir tikai brūni oreoli, bez redzama centra.
• no Vācijas speciālistiem no Fraunhofer tehnoloģiju centa www.fraunhofer.de par slepenā dienesta metodēm,
lai virtuāli liktu kopā saplēstus vai
citādi bojātus dokumentus (saplēstu
dokumentu fragmentu divpusēja
skenēšana un salikšana; izdzisušu tekstu un attēlu nolasīšana). Metode un
tehnoloģijas tika izstrādātas tādēļ, ka
Vācija mantojumā ir saņēmusi 15 000
maisus ar bojātiem dokumentiem, ko
drošības iestāžu darbinieki pirms VDR
apvienošanās ar VFR, bija paspējuši
saplēst. Tehnoloģija izmantota arī
Armēnijā “Matenadaran” centrā,
vispirms virtuāli, tad tradicionālā
veidā restaurējot ļoti bojātu armēņu
evaņģēliju. Datorprogramma atpazīst
skenēto fragmentu pazīmes, kuras
izmanto pužļu (saplēsto dukumentu)
salikšanai: kontūra (iekšējā vai ārējā
mala), forma; krāsa, tekstūra; šrifta
biežums un blīvums; šrifta veids
(mašīnraksts, rokraksts, tipogrāfisks
iespiedums).
• no Daļas Joninaites (Lietuva) ziņojuma par pergamentu
eksponēšanai un restaurācijai lietojamiem magnētiem. Viņas tēma – ļoti
bojāta dokumenta uz pergamenta
pamatnes, restaurācija. Viņa dalījās

mentus uz pergamenta vai papīra
pamatnēm, lieto magnētu sistēmu.
Viņa šo magnētu sistēmu bija izmantojusi ļoti bojātā pergamenta
pamatnes taisnošanai, stiepšanai un
sākotnējās formas atgūšanai.
www.mountmakersforumcleveland.
com/videos
spicerart.com/magnets/
insidetheconservatorsstudio.
blogspot.lt/2014/11/mounting-pairof-leather-gloves-with.html
www.collectioncare.org/pubs/
July2015.html
artmatters.ca/wp/2013/07/conservation-notes-an-attractive-mountingmethod/
www.domusweb.it/en/
news/2013/12/06/the_little_museumofdiary.html
http://ritaudina.com/en/2014/11/10/
flattened-under-tension-on-paperand-parchment-restoration
w w w. p z c o n s e r v a t i o n . o r g .
uk/2015/05/parchment-flatteningvideo.html
w w w. g r e a t p a r c h m e n t b o o k .
org/2012/09/27/treatment-on-gpb-3/
• Magnētus jau izmanto papīra
un pergamenta iztaisnošanai gan
eksponējot, gan skenēšanas laikā, gan
konservācijas vai restaurācijas procesu laikā. Atkarībā no nepieciešamā
pielietojuma veida un materiāla,
izvēlas magnētus ar attiecīgu stiprības
pakāpi.
Semināra programma kopumā bija
ļoti plaša un interesanta. Bez iepriekš
aprakstītās ziņojumu un meistarklašu
daļas, tā ietvaros tika apmeklēta arī
zinātniski pētnieciskā institūta “Matenadaran” pastāvīgā ekspozīcija un
izstādes, kurā iespējams aplūkot arī
institūta vērtīgākos iesējumus.

