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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

Wykaz i opracowanie konserwatorskie zbiorów przeznaczonych do 
konserwacji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 
Działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 

 
„Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz 
renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie 

Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” 
 

 
 
STARODRUKI - 88  
 
1)  45 st.  Schickfusius Jacobus, New Vermehrete Schlesische Chronice, Lipsk 1625, s.16, 
266, 151, 594, 324, 122.  wym. 29x19cm.  
               Oprawa typu półskórek .Tłoczenia złotem na grzbiecie. 
 Papier silnie brązowy, miękki i puszysty. Blok książki osłabiony, początkowe karty 
rozluźnione, a część kart nie jest wszyta do bloku. Początkowe i ostatnie karty zabrudzone, z 
zaciekami w dolnym narożniku  oraz silnie uszkodzone mechanicznie (karta tytułowa, i karta 
nr 2).Oprawa skórzana silnie zniszczona, skóra silnie skorodowana, liczne ubytki i pęknięcia 
na krawędziach i w grzbiecie. Marmoryzowana okleina okładek bardzo uszkodzona 
mechanicznie. 
Powierzchnia 1 karty ca 5,5 dcm kw. 
Ilość kart: 737 
Przewidywany czas konserwacji: 700 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału: 
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1480  
 
 
2)   59 st.  
MELANCHTON PHILIPPUS  
Grammatica ... recognita et locupletata.Accesti de Orthographia recens.  
Vvitebergae 1577, 8°, s. nlb.22, s.518  
Łączna ilość kart: 270  
Stan zachowania: Starodruk w oprawie skórzanej naturalnej, ślepo tłoczonej. Okładki z desek 
bukowych, zachowane zapinki. Skóra silnie zabrudzona z licznymi plamami. Uszkodzona 
mechanicznie – przetarta z drobnymi rozdarciami na grzbiecie i krawędziach okładek. W 
okolicach kapitałek ubytki skóry. Paski klamer zapinających rozwarstwione i uszkodzone na 
krawędziach. Lico skóry silnie przetarte i zszarzałe w tych miejscach. Deski wyokrąglone na 
narożnikach z przetartą skórą. Na powierzchni skóry wżery spowodowane przez owady. Brak 
wyklejek. Na deskach liczne zapiski rękopiśmienne. Blok książki zwarty, szycie dobrze 
zachowane. Papier zabrudzony, z załamaniami narożników i krawędzi. Na dolnej krawędzi 
punktowe zaplamienie obejmujące większość kart. Ostatnie składki oderwane od bloku. 
Ręcznie kolorowane inicjały, liczne rękopiśmienne komentarze na marginesach.  
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Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych 540 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 

 
 

3)   62 st.   Erazmus Rotterdamus, Opus De Conscribentis, Kolonia 1537, s.nlb. 16, 415. 
Współoprawne z: 
               Agrippa Enricus, De Incertitudine, bmw, 1539, s.nlb.418.  wym.14x9cm. 
               Oprawa skórzana, ślepo tłoczona, z kompletem zapinek. 
 Blok książki osłabiony, część kart i składek wysuwa się z bloku. Krawędzie są zabrudzone i 
lekko uszkodzone mechanicznie. Papier silnie sfalowany, na większości kart intensywny 
zaciek biegnący przez środek arkusza lub w górnym narożniku. Początkowe karty silnie 
zabrudzone. Kapitałki zachowane, lekko oderwane od grzbietu. Deski oprawy w stanie 
dobrym, niewielkie ubytki w narożnikach. Skóra zabrudzona, z uszkodzeniami lica (przetarcia 
na okładkach), w grzbiecie skóra silnie złuszczona, z rozdarciem wzdłuż dolnego zwięzu oraz 
ubytkami i rozdarciami przy górnej krawędzi. Ubytki skóry w narożnikach oraz z lewej strony 
przedniej okładki i w dolnej części okładki tylnej. Zapinki kompletne, paski skórzane 
zabrudzone i rozwarstwione. 
Powierzchnia 1 karty ca 1,3 dcm kw. 
Ilość kart 424 
Przewidywany czas konserwacji: 170 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 860 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku  

 
 

4)    129 st.   Petrarka Francesco, De Remediis Utriusque Fortunae, Lejda 1585, s.884, nlb. 
10.     wym. 12x7,5cm. 
   Oprawa skórzana, ślepo tłoczona. Ozdobnie repusowane i złocone krawędzie bloku książki.  
Blok książki dobrze zachowany. Początkowe i ostatnie karty lekko zabrudzone, z osłabionymi 
krawędziami i narożnikami. Okładka przednia odcięta od oprawy, a okładka tylna zawieszona 
na dolnym sznurku. Narożniki oprawy, zarówno tekturowych okładek jak i skóry, z ubytkami. 
Skóra na grzbiecie silnie przetarta na zwięzach, z ubytkami wokół kapitałek. Kapitałka górna 
uszkodzona, pęknięta i oderwana. Lico skóry w wielu miejscach zdarte przez usuniętą 
obecnie taśmę klejącą. 
Powierzchnia 1karty ca 0,9 dcm kw. 
Ilość kart: 447 
Przewidywany czas konserwacji: 150 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 900 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku  
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5)  139 st.   Łubieński Stanisław  
Opera Posthuma Historica, Antverpia 1643 Joannes Meursius,  s. nlb. 16, 444, nlb. 94. wym. 
29,5x19cm.  
               Oprawa półpergamin z wykorzystaniem fragmentu oryginalnej skóry. 
 Papier silnie zagrzybiony, liczne zacieki w prawym górnym i lewym dolnych narożniku, 
 z rozległymi ubytkami podklejonymi niestarannymi łatami. Pergamin zabrudzony, z żółtymi 
plamami i przetarciami na krawędziach, wykorzystany wtórnie. 
Powierzchnia 1 karty ca 5,6 dcm kw. 
Ilość kart: 277 
Przewidywany czas konserwacji:  400 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 560 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku  

 
 
6-7)     149 st  i  150 st.  
LUNIG JOHANN CHRISTIAN  
Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum ... T.1. i 2  
Leipzig 1719 Moritz Georg Weidmann 4°  
Ilość kart : 735 + 896 
Stan zachowania:  
Oprawa pergaminowa, okładki tekturowe. Przednia okładka zachowana częściowo, duży 
ubytek pergaminu połączony z deformacją, zaplamieniem i żelatynizacją skóry. Okładka była 
zaklejona papierem, obecnie zachowanym fragmentarycznie. Oprawa silnie zabrudzona. 
Ubytek pergaminu w górnym narożniku tylnej okładki, połączony z rozwarstwieniem tektur. 
Blok książki zwarty, uszkodzony przez mikroorganizmy - liczne plamy, zacieki, 
przebarwienia. Papier miękki i puszysty. Na dolnej krawędzi– ślady żerowania owadów. 
Liczne foksingi na wielu kartach  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:250 godz. x 2 szt.  
Konserwacja starodruków:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca  3260 

 
 

8) 241 st.   Polonia Suspirans, Frankfurt 1656, s.nlb.6, 234.  wym. 20x16cm.  
Stan zachowania:  
Oprawa wtórna dziewiętnastowieczna, destrukt. 
Blok książki silnie osłabiony.  Papier silnie zażółcony. Początkowe karty bardzo brudne, z 
licznymi załamaniami, rozdarciami i ubytkami krawędzi. Przez większość bloku widoczne 
ślady żerowania owadów, w środkowej części bardzo intensywne. 
Powierzchnia 1 karty ca 3,2 dcm kw. 
Ilość kart 120 
Przewidywany czas konserwacji:  130 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 245 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
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9)    270 st.    VELLOSO LUCA  
Juditha. Commentariis paraeneticis adornata.Nunc primum lucem videt.  
Lugduni sumpt. Laurentij Anisson,1649. 2°s.nlb.104,402, nlb.53.  
Łączna ilość kart: 280  
Stan zachowania:  
Oprawa starodruku pergaminowa, skóra silnie przemyta, zdeformowana, wywinięte 
krawędzie pergaminu. Tylna oprawa z widocznymi śladami żelatynizacji dolnej krawędzi. 
Ślady po nie zachowanych paskach wiążących. Tektury okładek rozwarstwione. Blok książki 
osłabiony. Karty zabrudzone, ze śladami nalotów grzybowych. Szczególnie intensywne na 
ostatnich kartach. Drobne uszkodzenia mechaniczne na dolnej krawędzi kart.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 570 

 
 

10)   277 st.  Biblia Sacra, Wenecja 1732, wyd. Pezzana, s.nlb. 22, 962, nlb. 44. wym. 
21x14,5cm. 
Stan zachowania:  
Oprawa pergaminowa. 
 Blok książki lekko zdeformowany, karty sfalowane. Na części kart drobne plamy grzybowe i 
zacieki wokół krawędzi. Na początkowych około 60 kartach przebarwienia i osłabienie 
mechaniczne papieru spowodowane przez mikroorganizmy. W tylnej części książki, na dolnej 
krawędzi zaciek i plamy grzybowe. Karta tytułowa i ostatnia składka silnie uszkodzone. 
Część składek wysuniętych z bloku książki. Oprawa pergaminowa bardzo brudna, z licznymi 
rozdarciami i ubytkami przy krawędziach i w grzbiecie. Fragmentarycznie zachowana 
kapitałka. Tekturowe okładki silnie zagrzybione. 
Powierzchnia1 karty ca 3 dcm kw. 
Ilość kart: 514 
Przewidywany czas konserwacji: 350 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1030  
 
 
11)  387 st.  
Skarby niebieskich taiemnic to iest Księgi obiawienia niebieskiego S. Matki Brygitty ...  
W Zamościu: w drukarni akademickiey, 2° k. nlb. 8 s.778  
Łączna ilość kart: 397  
Stan zachowania:  
Oprawa starodruku w skórzana oprawę, okładki tekturowe. Skóra zabrudzona, tłoczenia 
złotem silnie przetarte. Grzbiet oderwany od tylnej okładki połączony z dużym ubytkiem 
skóry oraz rozdarciami. Lico skóry silnie przetarte i zarysowane. Widoczne ślady po 
owadach. Blok książki zwarty. Karty silnie zabrudzone z licznymi rozdarciami i ubytkami na 
krawędziach. Liczne zacieki i plamy. Najsilniejsze uszkodzenia mechaniczne w ostatnich 
dwudziestu kartach.  
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Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie podła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca: 800 
 
 
12)    388 st.    /CYRYL JEROZOLIMSKI św./  
Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Hierosolymorum...  
Coloniae 1564 Maternus Cholinus 4° s.nlb.20,205.  
Łączna ilość kart: 113  
Stan zachowania:  
Starodruk bez oprawy, blok rozerwany, szycie zachowane szczątkowo. Karty silnie 
uszkodzone. Zabrudzenia powierzchni szczególnie pierwszych i ostatnich kart, Ubytek 
papieru po środku karty tytułowej. Załamania, rozdarcia i ubytki krawędzi i narożników a 
także grzbietów składek. Widoczne plamy i naloty grzybowe. Na dolnej krawędzi żółto-
brązowe przebarwienia papieru. Zaplamienia i zacieki wokół krawędzi.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 230 

 
 
13)   668 st.  
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Od Najsnieyeszego Hospodara Krola J.M.  
Zygmunta III .Na Koronacyey w Krakowie Roku 1588 wydany...  
W Warszawie,Piotr Elert, 1648. 2° s.nlb.8,363,nlb.1,60.  
Łączna ilość kart: 216  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, zabrudzonej, lekko zdeformowanej z załamaniami krawędzi i 
narożników. Ubytki i rozdarcia skóry w narożniku i w grzbiecie. Zdeformowane tektury 
okładek. Blok książki mocny. Bardzo silnie zdeformowane karty. Arkusze silnie zabrudzone, 
z plamami na bocznych krawędziach. Bardzo liczne ubytki i rozdarcia kart podklejone 
niestarannymi łatami. Na części łat uzupełniony tekst.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 350 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 435 

 
 

14)   703 st.   Przyłuski Jakub 
 Leges Seu Statuta Ac Privilegia Regni Poloniae..., Kraków 1553. s.970. wym. 29x19,5cm.  
Powierzchnia 1 karty ca 5,6 dcm kw. 
Ilość kart: 485 
Stan zachowania:  
 Oprawa skórzana, ślepo tłoczona. Ślady zapinek. 
 Blok książki lekko zdeformowany. Zacieki wzdłuż górnej krawędzi, na części kart w dolnym 
prawym narożniku. Na większości kart podklejone rozdarcie prawej krawędzi. Oryginalne 
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szycie. Odcięte obie okładki, deski w stanie dobrym. Ubytek skóry w grzbiecie i narożnikach. 
Na okładkach skóra silnie zabrudzona, z zaciekiem wzdłuż bocznej krawędzi. Lico skóry 
przetarte. Ślady po zapinkach. Obcięte paski od klamer. Na tylnej okładce ślady żerowania 
owadów. 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 974   

 
 

15)   720 st. Komenski Jan Amos 
Reserata Janua linguarum: das ist die auffgeschlossene Sprachen… [Dantisci: Sumpt. 
Andreae Hunefelfii], 1637 8° k.nlb.406  
Łączna ilość kart: 406  
Stan zachowania:  
Oprawa pergaminowa, Twarda, okładki tekturowe, rozwarstwione. Oprawa oderwana od 
bloku książki. Pergamin brudny, zaplamiony, zdeformowany. Blok książki zwarty, 
zachowane kapitałki i wzmocnienia międzywęźli. Początkowe i ostatnie karty zabrudzone z 
uszkodzeniami mechanicznym. Drobne zacieki na górnej krawędzi.  
Uwaga: proponowana konserwacja kart „na bloku książki”.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 815 

 
 
16)   937 st.  
Schlesien ein Konigreich, eine noch zur Zeit ungedruckte Abhandlung des sel. Friedr. Wilh.v. 
Sommersberg…, Breslau, 1784 bey Wilhelm Gottlieb Korn, 8°, s. 72  
Łączna ilość kart:36  
Stan zachowania:  
Starodruk bez oprawy, przechowywany w fascykułach. Karty nie przycięte, zabrudzone, 
zdeformowane. Szycie silnie osłabione.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 20 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 75 
 
 
17)   945 st.  Historiae Ecclesiasticae quam tripartitam vocant libri XII....  
Antverpiae 1548 In aedibus Joannis Steelsii Typis Joan.Graphei 8°  
T. 2. k. 262,nlb.2  
Łączna ilość kart: 246  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana, głęboko tłoczona, okładki tekturowe. Okładki silnie zdeformowane. Lico 
skóry silnie spękane, z podniesionymi i odpadającymi łuskami, najsilniejsze uszkodzenia w 
grzbiecie. Rozdarcia skóry w dolnej części grzbietu. Tektury rozwarstwione. Wyklejki silnie 
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zagrzybione, zaplamione. Blok pęknięty po środku, składki osłabione, wysuwające się z 
bloku. Karty lekko zabrudzone, drobne uszkodzenia narożników i krawędzi.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 500 

 
 
18)   992 st.   MARULLUS MARCUS  
Evangelistarium...  
Coloniae 1532 apud Heronem Alopecium et impensa Godefrdi Hittorpii 8° k.nlb.268  
Łączna ilość kart: 268  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, ślepo tłoczonej. Okładki z desek. Częściowo zachowane 
klamry zapinające. Skóra rozdarta i zdeformowana w grzbiecie z drobnymi ubytkami na 
dolnej krawędzi. Rozdarcia i ubytki na przegubach. Powierzchnia oprawy zabrudzona, z 
uszkodzeniami mechanicznymi lica – zarysowaniami i przetarciami. Blok zwarty, szycie 
zachowane. Papier zdeformowany, lekko zabrudzony, od strony grzbietu widoczny niewielki 
zaciek.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca  540 

 
 

19)   1147 st.   EUSEBIUSZ JOANNIS  
Dictamina politica...  
Herbipoli 1687 Quirini Heyl, 16°, s.169.  
Łączna ilość kart: 85  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej. Obiekt bardzo silnie zniszczony przez mikroorganizmy. 
Tylna okładka w dolnej części z dużym ubytkiem, pergamin na dużej powierzchni 
zżelatynizowany, sztywny, zdeformowany, silnie przebarwiony. Okładki tekturowe w stanie 
rozkładu, rozwarstwione, z dużymi ubytkami. Uszkodzenia mikrobiologiczne obejmują 
również blok książki - silnie zdeformowany, zdeformowany, przebarwiony. Papier miękki 
puszysty z ubytkami i rozdarciami głównie od strony grzbietu.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 80 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 174 

 
 
20)   1151 st.  
Rhetorica institutio IV libris comprehensa, raeceptis brevibus instructa, facili methodo  
Disposita exemplis illustrata.  
Cracowia 1752,Colegius Majoris Universitatas, 8° s.256  
Łączna ilość kart: 128  
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Stan zachowania  
Starodruk bez oprawy. Szycie osłabione, początkowe składki z przetartym szyciem. 
Początkowe i ostatnie karty silnie zabrudzone, papier miękki i puszysty.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 260 

 
 
21)   1164 st.  
FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN  
Vir consilii monitis ethicorum...  
Lwów 1730 typis Collegii S.J., k. nlb. 13, s.648, k. nlb. 10  
Łączna ilość kart: 347  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, okładki tekturowe. Obiekt silnie uszkodzony przez 
mikroorganizmy - głównie oprawa i wyklejki. Skóra silnie zdeformowana, zabrudzona, 
pokryta białym nalotem. Uszkodzone przeguby - krawędzie i narożniki. Tektury bardzo silnie 
zdegradowane, rozwarstwione z ubytkami warstw. Wyklejki odklejone pokryte warstwą 
pozostałości kleju oraz silnym barwnym nalotem grzybowym. Blok książki rozluźniony, 
zdeformowany. Początkowe i końcowe karty silnie zabrudzone z uszkodzeniami 
mechanicznymi krawędzi i narożników. Od strony grzbietu drobne zacieki. Na części kart 
ślady po owadach.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 700 

 
 
22)    1166 st.   ŁADOWSKI MACIEJ MARCYAN  
Constitucye koronne y Wielkiego Xięstwa Litewskiego od roku Pańskiego 1550 do roku 1683  
W Warszawie 1685 w Drukarni Collegium Scholarum Piarum 2° s.nlb.4,926  
Łączna ilość kart: 465  
Stan zachowania:  
Oprawa półskórek, okładki oklejone tkaniną o ozdobnej fakturze, zachowaną 
fragmentarycznie, silnie przetartą. Okładki tekturowe. Blok książki zwarty, papier 
zdeformowany, zabrudzony. Zacieki w narożnikach. Rozdarcia i ubytki na dolnej krawędzi. 
Załamania narożników.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 350 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie podła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca  936 

 
 
23)   1168 st.  Luther Martin 
Biblia, Nürnberg: Gedruckt und verlegt von Joh. Andr. Endters, [po 1710] 2° s.nlb.50, 12, 
s.1227, nlb.9  
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Łączna ilość kart: 650  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana, zachowana przednia okładka oraz częściowo skóra w grzbiecie, okucia i 
zapinki. Skóra bardzo silnie zabrudzona, grzbiet rozdarty, zdeformowany. Zachowane 
oryginalne szycie, blok zwarty. Część składek wysuwa się z bloku, karty mają załamania, 
zabrudzenia i drobne ubytki krawędzi. Silnie zabrudzone karty od strony grzbietu – klej, 
piasek, zakurzenie. Wiele kart silnie uszkodzonych mechanicznie i zabrudzonych.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1310 

 
 
24)   1202 st.   STAWSKI ALBRECHT  
Serdeczne do Boga Matki Yego Y SS.Patronow Westchnienia Chrzenścianskiey Duszy...  
Sandomierz 1745 Druk.Koll.S.J.4° s.584.  
Łączna ilość kart: 292  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, tekturowe okładki. Skóra z silnie skorodowanym licem 
zaatakowana przez tzw. „czerwoną korozję”. Oprawa przetarta na przegubach okładek, z 
uszkodzeniami mechanicznymi w grzbiecie i narożnikach. Widoczne też powierzchniowe 
ubytki spowodowane przez owady. Blok zwarty. Papier bardzo zły jakościowo. Miękki, 
puszysty z licznymi drobnymi rozdarciami, przetarciem powierzchni i uszkodzeniem warstwy 
druku. Papier silnie zabrudzony. Osłabione narożniki i krawędzie. W tylnej części liczne 
podklejenia rozdarć i ubytków. Część narożników w tylnej części książki uszkodzonych przez 
gryzonie.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:350 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 600 

 
 

25)   1272 st.  
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum S. Pii V  
Wratislaviae 1738 Carlus Friedericus Hilsen 2° s. Nlb.66,692,nlb.4,CXX 13-29,nlb.18  
Łączna ilość kart: 458  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana , okładki z desek, ślady po zapinkach, zachowane paski zapięć. Skóra 
zabrudzona z przetarciami lica na przegubach, na krawędziach i w narożnikach. Rozcięcie w 
okolicach górnego narożnika, rozerwanie przy dolnym narożniku, spękania w grzbiecie. 
Oprawa oderwana od książki. Blok książki pęknięty po środku liczne składki oderwane. 
Liczne uszkodzenia mechaniczne kart w grzbiecie oraz rozdarcia i zabrudzenia krawędzi. W 
części środkowej liczne naprawy, podklejenia kart.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz.  
Konserwacja starodruku: 
Wykonanie pudła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 920 
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26)  1315 st.   Powodowski Hieronim 
 Christologiae, Kraków 1602, s. 20, 293, nlb. 36.   wym.  20,4x15,7cm. 
                     Oprawa pergaminowa, miękka. 
 Blok książki mocno zdeformowany. Karty zażółcone, ze śladami zalania w postaci plam i 
zacieków wokół krawędzi. Uszkodzone narożniki kart, zwłaszcza górny prawy (zaplamienie 
oraz ślady żerowania owadów). Początkowe i ostatnie karty silnie zabrudzone, z rozdarciami i 
ubytkami wokół krawędzi. Okładki zniszczone przez mikroorganizmy, silnie rozwarstwione i 
rozklejone. Oprawa pergaminowa prawdopodobnie fragment rękopisu, bardzo silnie 
zabrudzona. Powierzchnia skóry zmechacona, pozałamywana, z przetarciami i drobnymi 
ubytkami wokół krawędzi, w narożnikach. Większe ubytki w dolnej i górnej części grzbietu, 
oraz w górnym narożniku tylnej okładki. Zachowane fragmenty skórzanych pasków 
wiążących oprawę. 
Powierzchnia 1 karty ca 3,2 dcm kw. 
Ilość kart: 175 
Przewidywany czas konserwacji: 170 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych 355 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
27)   1338 st.   Węgrzynowicz Antoni 
 Nuptiae Agni Gody Baranka Apokaliptycznego, Kraków 1711,  k.nlb 6, kolumn 848, k.nlb. 
19. wym. 32,5x20,7cm.  
Powierzchnia 1 karty ca 6,7 dcm kw. 
Ilość kart: 220 
Stan zachowania: 
Oprawa skórzana, ze ślepymi tłoczeniami.  
Blok książki uszkodzony, silnie zdeformowany. Intensywne zacieki od strony grzbietu. 
Początkowe i ostatnie karty silnie zabrudzone, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi 
wokół krawędzi. Nie zachowane okładki. Skórzana oprawa silnie zdeformowana, z 
intensywnymi zaciekami i plamami od strony grzbietu, mocno spękana, z przetartym licem. 
Drobne otwory po owadach. Ubytki skóry w grzbiecie. Fragmentarycznie zachowane 
papierowe szyldziki. 
Przewidywany czas konserwacji: 350 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 445 
 
 
28)   1387 st.  Janocki Jan Daniel  
Lexicon deren itztlebenden Gelehrten in Polen. Breslau 1755, veregts Johann Jacob Korn, 8°, 
Tl.1 s.224, nlb 2, Tl. 2. S. 202, nlb. 16  
Łączna ilość kart: 222  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie tekturowej, okładki i grzbiet powleczone papierem marmoryzowanym 
klajstrowy. Tektury silnie rozwarstwione na krawędziach i w narożnikach. Blok książki 
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zwarty, karty zdeformowane. Na papierze plamy foksingowe. Na dolnej krawędzi zaciek. Na 
górnej krawędzi silny nalot grzybowy.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 100 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 450 

 
 
29)  1397 st.   Kromer Marcin 
 „De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Basileae, per Ioannem Oporinum 1555, 
nlb.6, 702, nlb. 40. wym. 31x20 cm.  
Stan zachowania: 
 Oprawa skórzana biała, ze ślepymi tłoczeniami i śladami po zapinkach. 
 Blok książki zdeformowany i silnie osłabiony w wyniku działania mikroorganizmów. 
Początkowe i końcowe składki zabrudzone, z zaciekami i plamami wzdłuż grzbietu i prawej 
krawędzi. Oryginalne szycie,  nie zachowane kapitałki. Skóra silnie zabrudzona, lico przetarte 
i porysowane. Rozległe uszkodzenia mechaniczne wokół krawędzi i w grzbiecie. Szczątkowo 
zachowane paski od klamer zapinających oraz bolce w przedniej okładce. Na wyklejkach 
liczne plamy grzybowe. 
Powierzchnia 1 karty ca 6,2 dcm kw. 
Ilość kart: 374 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 750 
 

 
30) 1412 st. Horvath Joannes Bapt. 
 Elementa matheseos, Tyrnawa 1772, Kolegium Akademickie,  nlb. 6, 448, tabl. 9.  
wym. 20x13,5cm.  
Powierzchnia 1 karty ca 2,7 dcm kw. 
Ilość kart: 232 
Stan zachowania: 
 Okładka wtórna papierowa. 
 Bok książki zdeformowany, na wszystkich kartach ślady zalania. Widoczne rozległe zacieki i 
ślady działania mikroorganizmów (przebarwienia i nalot grzybowy). Część narożników 
załamana, z drobnymi ubytkami. Końcowe tablice uszkodzone mechanicznie, z osłabieniami 
krawędzi i linii zagięć tablic. Okładki uszkodzone przez mikroorganizmy.  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych  ca 465 

 
 

31) 1545 st. Saxo Michael, Auslegung in die Offenbahrung..., Frankfurt 1596, s.nlb. 48, 436, 
nlb. 12, 180. wym. 19x14cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 2,6 dcm kw. 
Ilość kart: 338 
Stan zachowania: 
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Oprawa skórzana, biała skóra świńska. Częściowo zachowane zapinki. 
 Blok książki silnie zdeformowany w grzbiecie (za ciasny), papier zażółcony, miejscami 
brązowy. W części drugiej na kartach silne brązowo-rude plamy na bocznej krawędzi, 
prawdopodobnie żywicznego pochodzenia. Na części kart zaciek na górnej krawędzi. 
Pierwsze karty wyrwane z bloku, zabrudzone, z uszkodzeniami mechanicznymi krawędzi. 
Oprawa nie zamyka się, przednia okładka trwale otwarta. Skóra silnie zabrudzona, z 
przetarciami lica wokół krawędzi i w grzbiecie, pęknięcie w grzbiecie przy przedniej okładce. 
Drobne ubytki w narożnikach. Tylna deska na górnej krawędzi wycięta, taki sam ubytek w 
skórze. Paski klamer zapinających są odcięte.  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 680 

 
 

32)  1659 st.   Biblia Sacra, Wenecja, wyd. Pezzana, 1754, s.nlb. 20, 1036, nlb. 51. 
                    wym. 30x19,5cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 5,8 dcm kw. 
Ilość kart: 553 
Stan zachowania: 
Oprawa wtórna typu półskórek. 
 Karty zdeformowane, z zaciekami wzdłuż górnej i dolnej krawędzi. Na części kart na prawej 
krawędzi podklejony ubytek uzupełniony tekstem rękopiśmiennym. Na początkowych kartach 
liczne rozdarcia papieru. Karta tytułowa silnie zniszczona, uszkodzona przez 
mikroorganizmy. Oprawa silnie zniszczona, skóra w grzbiecie popękana i z ubytkami. Papier 
marmoryzowany – destrukt.  
Przewidywany czas konserwacji: 650 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1110 
 

 
33)  1675 st.  
Ta>rih tuhfat al. Kibar (Historia możnych), Konstantynopol: drukarnia al.-Ma>mun 1728/9  
2° s.190  
Łączna ilość kart: 95  
Stan zachowania:  
Atlas w oprawie współczesnej, artystycznej w futerale ochronnym w stanie bardzo dobrym. 
Obiekt naprawiany, wykonano uzupełnianie ubytków oraz podklejanie rozdarć bibułkami. 
Papier nosi widoczne ślady uszkodzeń mikrobiologicznych, przebarwień, puszystej korozji i 
ubytków. Widoczne poważne rozmycia barwnych ilustracji i map oraz efekt przemieszczania 
pigmentu.  
Uwaga: wycena obejmuje usuwanie zmian barwnych na kartach map.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 200 
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34)   1696 st.   Szczerbic Paweł 
Speculum Saxonum albo Prawo saskie y Magdeburskie, porządkiem obiecała, z Łacińskich y 
Niemieckich exemplarzow zebrane…, W Poznaniu, W Drukarnie Jana Wolraba, 1610, 2°, 
s.583  
Łączna ilość kart: 292  
Stan zachowania:  
Oprawa współczesna typu półskórek. Blok zwarty lekko zdeformowany. Obiekt ze śladami 
niestarannej konserwacji. Karty silnie zabrudzone z plamami i zaciekami. Liczne uszkodzenia 
mechaniczne, rozdarcia i ubytki podklejone, spoiny silnie zabrudzone.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 595 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 

 
 
35)  1744 st.  STATUT Wielkiego Księstwa Litewskiego...  
Wilno 1744 Druk. J.K.M. Akademicka Socjetatis Jesu , 2°, s.390,nlb.100  
Łączna ilość kart: 245  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie współczesnej typu półpłótno, silnie zabrudzonej z ubytkami papieru 
okleinowego. Blok książki zwarty. Karty zdeformowane. Papier słaby, miękki i puszysty. W 
dużej części z rozległymi zaciekami ( str. 187 – 265). Liczne uszkodzenia mechaniczne, 
rozdarcia, ubytki powstałe w wyniku użytkowania obiektu. Duża ilość narożników z 
ubytkami spowodowanymi przez gryzonie. Nieliczne ślady po owadach. Na ostatnich kartach 
uzupełnione ubytki.  
Uwaga: proponowana wymiana oprawy w stylistyce dostosowanej do epoki powstania 
książki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 490 

 
 

36)  1747 st.   Friedens Schluss, Mintz 1648, s. 62,  
współoprawne z 
                    Friendes Schluss, Mintz 1648, s. 88 
                    współoprawne z 
Friedens Handlung, Frankfurt 1660, s. 72, 
wspóloprawne z 
Friedens Articul, Rysswict 1697, s. 32  wym.18x14,3cm.  
Powierzchnia 1 karty ca 2,5 dcm kw. 
Ilość kart: 127 
Stan zachowania: 
Oprawa pergaminowa (fragment dokumentu rękopiśmiennego). 
 Blok książki zdeformowany. Papier niejednorodny, częściowo silnie zażółcony, z licznymi 
brązowymi plamami. Przez środek wszystkich kart przebiega intensywny brązowy zaciek. 
Krawędzie pojedynczych kart z drobnymi rozdarciami i ubytkami. Karta tytułowa i karta 
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ostatni intensywnie zabrudzone. Tekturowe okładki lekko zdeformowane. Oprawa 
pergaminowa w górnej części okładek odklejona i wywinięta na zewnątrz. Powierzchnia 
skóry silnie zabrudzona, drobne spękania i ubytki wokół krawędzi okładek. Pojedyncze 
otwory po owadach. 
Przewidywany czas konserwacji: 180 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 260 

 
 
37)   1755 st.    NISSENUS DIDACUS  
Opera omnia in tres tomos digesta...  Cracoviae, Apud Lucam Kupisz,1650.4° 
s.nlb.22,549,nlb.58.  
Łączna ilość kart: 315  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej . Skóra brudna, silnie zaplamiona. Krawędzie i narożniki 
okładek osłabione. Zdeformowane okładki, wyraźnie wygięte i podniesione do góry. Blok 
zwarty. Drobne rozdarcia i uszkodzenia początkowych i końcowych kart. Zacieki na górnej i 
bocznej krawędzi. Drobne zaplamienia  
Uwaga: proponowane przeprowadzenie konserwacji na bloku.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 630 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
38)  1764 st.   THEBESISUS GEORGE  
Liengnitzische Jahr Bucher.  
Jauer 1732 bedruckt bey Johann Christoph Jungmann.  
Łączna ilość kart: 414 
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie typu półskórek, okładki tekturowe, rozwarstwione. Papier 
marmoryzowany na okładkach silnie uszkodzony, z ubytkami na tylnej okładce. Na dolnej 
krawędzi ubytek skóry. Lico skóry i papiery zarysowane i przetarte. Rozwarstwione narożniki 
okładek z ubytkami lica skóry. Blok książki zwarty. Kapitałki uszkodzone, przerwane, 
odklejone od grzbietu. Papier silnie zażółcony. W tekście składane tablice z uszkodzeniami 
mechanicznymi na krawędziach zagięć. Tablica genealogiczna zdublowana na płótno. 
Nieliczne uszkodzenia mechaniczne kart.  
Uwaga: proponowana konserwacja na bloku.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 120 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 834 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
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39)  1796 st.   CORNELIUS CORNELIUS a LAPIDE  
Commentaria in duodecim Prophetas Minores.  
Antverpiae, Apud Martinum Nutium,1628.2 s.nlb.26, 848, nlb.86.  
współoprawne z 
CORNELIUS CORNELIUS a LAPIDE  
Commentaria in omnes Divi Pauli epistolas Ultima editio aucta et recognita.  
Antwerpiae, 1627 Apud Martinum Nutium, 2°, s. nlb.12, 984, nlb. 96  
Łączna ilość kart: 1026  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana biała, bardzo silnie zabrudzona, z licznymi plamami, ze spękanym licem - 
szczególnie na grzbiecie. Tylna okładka bardzo silnie zaplamiona i przebarwiona w wyniku 
działania mikroorganizmów. Lico skóry w tych miejscach poczerniałe i zdegradowane. Blok 
książki zwarty. Papier silnie zażółcony. Na licznych kartach, zwłaszcza w końcowej części – 
ok. 50 kart – od strony grzbietu silne zacieki i uszkodzenia przez mikroorganizmy – papier 
jest miękki, osłabiony i zdeformowany. Na wyklejkach liczne plamy i zacieki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 450 godz. 
Konserwacja starodruku: 
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 2060 

 
 

40)   1798 st.   Rufus Curtius  
Derebus Alexandri Magni, Utreht 1685 Franciscus Halma, nlb. 44, 847s, nlb. 255. wym. 
20x12cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 2,4 dcm kw. 
Ilość kart: 573 
Stan zachowania: 
Oprawa pergaminowa, tekturowe okładki. 
 Przednia okładka oderwana od bloku książki. Blok książki osłabiony i zdeformowany. 
Wzdłuż prawej i dolnej krawędzi kart liczne zacieki. Silnie uszkodzone miedzioryty w 
tekście. Oprawa zabrudzona, skóra w grzbiecie ściągnięta, sztywna. Pęknięcia pergaminu w 
grzbiecie. 
Wycena: 
Przewidywany czas konserwacji: 250 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1150 
 
 
41)  1821 st.   Plautus Marcus Accius 
Fabulae superstites XX, Frankfurt 1598, wyd. Joannes Saurius, 
                    s.nlb. 16, 804, nlb. 7. wym. 14x8cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 1,1 dcm kw. 
Ilość kart: 413 
Stan zachowania: 
Oprawa pergaminowa, tłoczona. Prawdopodobnie wiązana była na taśmę. 
Blok książki osłabiony, papier zażółcony, z drobnymi plamami i zaciekami wokół krawędzi. 
Część narożników załamana. Karta tytułowa uszkodzona, zachowana górna jej część. 
Pergamin silnie zabrudzony, zdeformowany, pęknięty w grzbiecie oraz na krawędzi 
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załamania przedniej okładki. Ubytki pergaminu w górnej części grzbietu oraz drobne w 
narożnikach i na dolnej krawędzi tylnej okładki. Pergamin zabrudzony i przebarwiony, 
szczególnie boczna krawędź przedniej okładki i środek tylnej. 
Wycena: 
Przewidywany czas konserwacji: 170 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 830 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
42)  1822 st. CONCIONES in evangelia et epistolas quae dominicis diebus populo in Ecclesia 
proponi solent: Ecclesiastis omnibus moderni temporis summopere utiles, e Tabulis  D. 
Laurentii a Villa Vicentio Xeresani elaboratae, Antverpiae: excudebat Christophorus 
Plantinus 1568 8 o s.nlb.16, 303, 238. wym. 18,5 x 11,5 cm 
Powierzchnia 1 karty ca 2,2 dcm kw. 
Ilość kart: 279 
Stan zachowania: 
Oprawa skórzana, ślepo tłoczona, śladowo zachowane zapinki. 
Skórzana oprawa naciągnięta na deski. Fragmentarycznie zachowane zapinki oraz pozostałość 
po łańcuchu. Oprawa częściowo oderwana od bloku książki. Przednia deska pęknięta i 
miejscami tylko trzymająca się skóry. Lico skóry silnie przetarte, wokół krawędzi ubytki i 
rozdarcia . Blok książki zachowany dość dobrze. Rozluźnieniu uległy początkowe i końcowe 
składki. Wokół krawędzi kart drobne zacieki. Widoczne załamania narożników. 
Wycena: 
Przewidywany czas konserwacji: 150 godzin. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 565 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
43)   1918 st.    OVIDIUS PUBLIUS NASO  
Operum...quo continentur Metamorphoseon Libri XV.  
Impensis Henningi Grosii, 8°, s.nlb.14,650 ,20.  
Łączna ilość kart: 342  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie współczesna, typu półskórek. Blok książki zwarty, szycie współczesne. 
Papier zażółcony, z nielicznymi plamami i zaciekami. Zabezpieczone drobne rozdarcia i 
ubytki wokół krawędzi kart.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 690 

 
 
44)    1991 st.   Palacio Paulus  
Enarrationes In sacrosanctum Jesu Christi Evangelium Secundum Matthaeum, po 1564  
s.980, nlb.24  
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Łączna ilość kart: 502  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej , bardzo silnie uszkodzonej przez mikroorganizmy. 
Książka w całości musiała ulec zalaniu i doszło do silnego rozwoju grzybów. Pergamin jest 
silnie zżelatynizowany, sztywny, zdeformowany z dodatkowymi plamami i zaciekami. 
Całkowitej destrukcji uległy okładki oraz wyklejki. Silnie rozwarstwione, bardzo miękkie z 
dużymi ubytkami głównie w grzbiecie. Blok książki silnie zdeformowany, ściągnięty w 
grzbiecie, rozległe zacieki i plamy. Papier miękki narażony na uszkodzenia mechaniczne.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie podła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1010 

 
 
45)   2007 st.   /Agendae Olomucensis/ .  
/Reginae Hradeci: Reimpressum typis Joannis Clementis Tibelli 1745/ 4°. s.464  
Łączna ilość kart: 235  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana, okładki z desek. Grzbiet spękany oderwany od okładek. Częściowo 
zachowane zapinki. Oprawa zabrudzona, z przetarciami, zarysowaniem lica. Zapinki 
skorodowane. Blok książki rozluźniony, część kart wysuniętych z uszkodzeniami krawędzi. 
Część kart luzem. Karty zabrudzone, szczególnie narożniki, rozdarcia i ubytki, liczne 
zabrudzenia i naprawy w środku bloku. Nieliczne uszkodzenia przez owady.  
Na ostatnich kartach ślady rdzy (od gwoździ mocujących zapinki).  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 470 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 

 
 

46)   2022 st.    MISSALE  
Antverpiae, Ex Officina Plantiniana Baltha sarisMoreti,1673.2° s.nlb.624,CXXIV,4,20.  
Romanum ex decreto sacrosanti concilii Tridentini restitutum...  
Łączna ilość kart: 410  
Stan zachowania: 
Starodruk w skórzanej oprawie, częściowo zachowane mosiężne okucia narożników, brak 
zapinek, po których pozostały ślady na krawędziach desek. Skóra zabrudzona, z przetarciami 
 i zarysowaniami lica. Pęknięcia i rozdarcia w grzbiecie przy przegubach okładek. Blok 
książki osłabiony, pęknięcia szycia i wysunięcia składek w wielu miejscach. Wysunięte karty 
silniej zabrudzone, z uszkodzeniami mechanicznymi krawędzi. Część uszkodzeń 
podklejonych niestarannymi łatami. Na początkowych kartach rdzawe plamy pochodzące od 
gwoździ, którymi zamontowano okucia. Na części kart w części grzbietowej zacieki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 300 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Konserwacja i rekonstrukcja zapinek i okuć: 60 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego:  
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Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 826 
 
 

47-48)  2026 st.  i 2027 st.  Giovio Paolo 
Dell istorie del sue tempo, Wenecja 1556, wyd. Domenico de Farri, 
tom 1 s.548, nlb.6+28. 21x15x3,5cm; tom 2 s.794, nlb. 34.   wym. 21x15cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 3,1 dcm kw. 
Ilość kart: łącznie 715 
Stan zachowania: 
Tom pierwszy oprawiony w pergamin, tom drugi z wtórną tekturową okładką. 
Papier silnie zagrzybiony, z licznymi zaciekami i przebarwieniami papieru (czarne drobne 
punkciki). Oprawa pergaminowa bardzo silnie zniszczona, brudna, zażółcona, z dużymi 
ubytkami. 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku: 500 godz.  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca1440 
 
 
49)   2031 st.   FRYDERYK II /król pruski/  
Pamiętniki od Pokoiu Hubertsburgskiego R.1763 aż do podziału zaboru Kraiów Polski 
R.1775...  
W Brzegu 1789, 8°, s.120.  
Łączna ilość kart: 60  
Stan zachowania:  
Starodruk bez oprawy, blok książki osłabiony, zabrudzony z uszkodzonymi początkowymi i 
końcowymi kartami, z drobnymi rozdarciami, załamaniami krawędzi kart i narożników. 
Szczególnie uszkodzona, oderwana prawie od bloku jest karta tytułowa. Arkusze kart 
nieprzycinane, w naturalny sposób postrzępione. Na początkowych ok. 10 kartach silne 
zacieki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 80 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 124 
 
 
50)  2049 st.   Łubieński Władysław 
 Świat we wszystkich swoich częściach, Wrocław: Wydawnictwo Akademickie 1740, 
  s. nlb. 4, 656, nlb. 11. wym. 32,5x20cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 6,5 dcm kw. 
Ilość kart: 336 
Stan zachowania: 
Oprawa skórzana, ślepo tłoczona. 
 Blok książki zdeformowany, pęknięty w grzbiecie. Część składek rozprutych. Papier miękki, 
słaby, zażółcony. Na części kart plamy, zacieki, zabrudzenia narożników. Ślady po owadach 
na dolnej krawędzi. Skóra bardzo silnie uszkodzona, spękana, z efektami spalenia. Duże 
ubytki w grzbiecie i narożnikach. Lico przetarte i porysowane. Podklejone ubytki i rozdarcia 
pierwszych i ostatnich kart.  
Przewidywany czas konserwacji: 450 godzin  
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Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 680 

 
 
51)  2056 st. 
Missale Romanum... Wrocław 1738, C. Fr. Hilsen, s.nlb. 66, 692, 120, nlb.20, 29, 
nlb. 4,28, 4, 8, 6, 4, nlb. 10. wym. 32,5x22cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 7,1 dcm kw. 
Ilość kart: 495 
Stan zachowania: 
Oprawa skórzana z zapinkami i okuciami 
Blok książki osłabiony, zachowane oryginalne szycie. Karty zdeformowane, zabrudzone w 
narożnikach i na dolnej krawędzi. Część kart dodanych wtórnie. Niektóre karty bardzo silnie 
zabrudzone. W środkowej części karty bardzo silnie zabrudzone, z uszkodzeniami 
mechanicznymi wokół krawędzi, podklejonymi łatami. Liczne ślady kapiącego wosku. 
Okładki oderwane od bloku książki, deski zdeformowane, skóra przy tylnej okładce 
rozerwana. Skórzana oprawa silnie zabrudzona, łatana w grzbiecie, skóra ściągnięta, z 
licznymi i rozległymi spękaniami wokół krawędzi i narożników. Częściowo zachowane 
okucia i klamry zapinające. 
Przewidywany czas konserwacji: 700 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 994  

 
 
52)   2057 st.   MISSALE...  
Missale Romanum ex decreto sacrosanctiConcilii Tridentini restitutum...  
Wratislaviae 1712 G. Muffat 2° s.nlb.62,708,CXIII,nlb.3,28,29  
Uwaga; na końcu książki 4 luźne kartki rkp. winieta na k. tyt. i 8 miedziorytów.  
Łączna ilość kart: 476, k. tyt. i 8 miedziorytów  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, prawdopodobnie garbowanej tłuszczowo, białej i malowanej 
powierzchniowo na ciemny kolor. Występują ozdobne tłoczenia złotem. Lico skóry bardzo 
silnie spękane i przetarte z uwidocznionym kolorem pierwotnym. Skóra bardzo miękka z 
zarysowanym i przetartym licem. Na krawędziach desek okładek rozdarta z ubytkami. 
Zachowane guzy metalowe, które wzmacniały mocowanie zapinek. Zapinki nie zachowane. 
Marmoryzowane wyklejki z widocznym nalotem grzybowym. Oprawa oderwana od bloku 
książki. Blok silnie rozluźniony. Karty i składki wysunięte z zabrudzeniami, rozdarciami i 
ubytkami wokół krawędzi. W środkowej części ubytki podklejone łatami. Część kart ze 
śladami działalności owadów. Na końcu starodruku wszyte 4 rękopiśmienne karty, 
zabrudzone z uszkodzeniami mechanicznymi.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 450 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Konserwacja i rekonstrukcja zapinek i okuć: 15 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 970 
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53)  2061 st.  Von Breslau. Dokumentirte Geschichte und Beschreibung.In.Briefen.B.1-2  
Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn.8°  
T.2 – 1781 s.536.  
Łączna ilość kart: 268  
Stan zachowania:  
Starodruk z okładkami z desek tymczasowo oklejonymi papierem czerpanym silnie 
zabrudzonym z uszkodzeniami mechanicznymi ubytkami i przetarciami na przegubach, 
krawędziach i w narożnikach. Blok książki zwarty, karty zdeformowane. Bardzo silnie 
przebarwione, z plamami foksingowymi i zaciekami. Krawędzie kart i narożniki osłabione z 
załamaniami.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:180 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 540 
 
 
54)   2081 st.   LUTHER MARTIN  
Hauspostill doct. ... von Furnemesten Festen durchs Jar.  
Witemberg 1547 Gedruckt durh Hans Lufft 8° .  
Łączna ilość kart: 308  
Stan zachowania:  
Oprawa skórzana, bardzo silnie przetarta, spękana i z rozdarciem wzdłuż całej długości 
grzbietu oraz w narożnikach połączone z ubytkami skóry. Lico skóry zabrudzone. Ślady po 
nie zachowanych zapinkach. W deskach widoczne nacięcia. Blok książki zwarty, 
prawdopodobnie wtórnie uszyty. Karty druku silnie zabrudzone, zwłaszcza w narożnikach, 
liczne rozdarcia podklejone łatami. Do woluminu doszyte karty rękopiśmienne zawierające 
kronikę rodzinną. Część kart złożonych do formatu starodruku. Na liniach zagięć papier 
osłabiony z drobnymi rozdarciami i ubytkami.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Rekonstrukcja zapinek : 10 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 620 

 
 

55)   2091 st.   LAUTERBECKEN GEORG  
Regenten-Buch Des Hochgelerten weitberum btem Herrn ...  
Franfurt am Mayn 1579 P Schmid, 2° nlb.16, k.434  
Uwaga: na s. nlb. 8 oraz na końcu książki drzeworyty Josta Ammana ....  
Łączna ilość kart: 450  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, skóra naturalna, ślepo tłoczona. Oprawa bardzo silnie 
zabrudzona, skóra z licznymi zarysowaniami i przetarciami dość miękkiej powierzchni. 
Ubytki skóry i desek w narożnikach spowodowane przez owady. Zapinki zdeformowane, 
uszkodzone, skorodowane. Blok książki zachowany dobrze, zwarty. Karty lekko zabrudzone.  
Uwaga: proponowane przeprowadzenie konserwacji na bloku.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 100 godz. 
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Konserwacja starodruku:  
Konserwacja i rekonstrukcja zapinek i okuć: 10 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 910 

 
 

56)   2092 st.   LUTER MARTIN  
Der Erste Teil aller Bucher unnd Schrifften des thowron seligen Mans Gotte.  
Jana 1590 T.Steinman 2° mlb.28,k.560  
Łączna ilość kart: 574  
Stan zachowania:  
Starodruk oprawiony w naturalną skórę, z tłoczeniami ślepymi oraz barwionymi farbą. 
Okładki z desek silnie uszkodzonych przez owady. Deski osłabione, spękane z ubytkami w 
narożnikach i na krawędziach. Oprawa skórzana silnie zabrudzona z zarysowaniami i 
przetarciami lica. Najsilniej zabrudzona, spękana i łuszcząca się jest skóra w grzbiecie. 
Zapinki zachowane fragmentarycznie, jeden fragment klamry na przedniej okładce oraz 
zniszczone paski montażowe na tylnej. Blok książki zachowany dość dobrze, zwarty. Papier 
silnie zażółcony. Przetarta dolna kapitałka, brak górnej.  
Uwaga: proponowane przeprowadzenie konserwacji na bloku.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Konserwacja i rekonstrukcja zapinek: 10 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1150 

 
 

57-58)      2110 st.   Schettin Aloysius, Elementa Phisicae, Rzym, 1777 tom I s. 24, 466. 
wym.19x12cm. 
2111 st.  Schettin Aloysius, Elementa Phisicae, Rzym, 1777 tom II s. 15, 406, tabl. 8.  
wym. 19x12cm 
Stan zachowania: 
Oprawy pergaminowe. 
 Starodruki silnie zniszczone przez mikroorganizmy. Ślady zalania, rozległe zacieki, 
przebarwienia grzybowe, papier miękki i puszysty, silnie zdeformowany. W tomie drugim 
duże ubytki na pierwszych kartach. Oprawy pergaminowe bardzo silnie zniszczone, 
przebarwione przez mikroorganizmy, zdeformowane. Ubytki na przedniej okładce tomu 
pierwszego. Tekturowe okładki - destrukty. 
Powierzchnia 1 karty ca 2,3 dcm kw. 
Ilość kart ( łącznie): 460 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 920  

 
 
59)    2164 st.    SCHWENCKFELD CASPAR  
Theorio-Tropheum Silesiae, in quo animalium hoc est ...  
Lignitium 1603, David Albertus, Nicolaus Sartorius 1604,4 ,4° , s.563,nlb.26  
Łączna ilość kart: 295  
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Stan zachowania:  
Obiekt w oprawie pergaminowej barwionej na czerwono. Oprawa oderwana od bloku książki. 
Pergamin zdeformowany, zabrudzony, farba przetarta. Zdeformowane narożniki. Od strony 
przedniej okładki przegub rozerwany. Przecięte pergaminowe paski, na które uszyto książkę. 
Zachowana luzem górna kapitałka. Blok starodruku związany z oprawą przez częściowo 
rozerwaną tylną wyklejkę. Blok zachowany dość dobrze, miejscami pęknięte szycie. Papier 
przebarwiony z lekkimi zabrudzeniami. Nieliczne otwory po owadach.  
Uwaga: proponowane przeprowadzenie konserwacji na bloku.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 600 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
60)    2311 st.   PIRAMOWICZ GRZEGORZ  
Powinności Nauczyciela mianowicie zaś w Szkołach Parafialnych i sposoby ich dopełnienia.  
Warszawa 1787,Drukarnia Nadworna J.K.Mci i P.Kom.Naro.,8°  
Łączna ilość kart: 102 
Stan zachowania:  
Brak oprawy, blok książki rozluźniony, oderwane początkowe składki. Papier bardzo miękki i 
puszysty ze skłonnością do uszkodzeń mechanicznych. Zabrudzenia krawędzi kart i 
narożników, szczególnie uszkodzona karta tytułowa. Z plamą w dolnej części karty.  
Uwaga: proponowane wykonanie oprawy typu półskórek z okładziną z papieru 
marmoryzowanego w stylu epoki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 50 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 206 

 
 
61)   2392 st.   REGIA  
Regia Parnassi seu palatium musarum...  
Wenetia 1777, Joannes Gattus, 8°, s. XXIV, 560  
Łączna ilość kart: 292  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej z naniesionymi zapiskami rękopiśmiennymi. Okładki 
tekturowe. Oprawa silnie zdeformowana. Pergamin brudny ze śladami żerowania owadów 
widocznymi na okładkach oraz w grzbiecie. Lico skóry silnie przetarte. Blok książki zwarty. 
Karty zdeformowane z licznymi plamami i zaciekami. Punktowe, rozlane zaplamienie 
krawędzi kart w wyniku niestarannego barwienia. Drobne uszkodzenia mechaniczne kart.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału: 
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 590 
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62)   2394 st.   Makowski Simon 
 Pars Hiemalis Concionum, Kraków 1666, oficyna Franciscus  
                    Cezary, k. 4, stron 661, kart 7. wym. 29,5x20cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 5,9 dcm kw. 
Ilość kart: 341 
Stan zachowania: 
Oprawa pergaminowa. Okładki tekturowe. 
 Blok książki lekko zdeformowany. Lekko zabrudzone narożniki. Część kart wysuniętych z 
bloku, z uszkodzonymi krawędziami. Okładka przednia odcięta od bloku książki. Silnie 
zabrudzona, z plamami i zaciekami pierwsza i ostatnia składka. Tekturowe okładki silnie 
zniszczone. Skóra z wypalonym okrągłym ubytkiem, silnie zabrudzona i zdeformowana. 
Pęknięcia skóry w narożnikach i grzbiecie. Lico silnie przetarte. Na grzbiecie 
fragmentarycznie zachowany szyldzik papierowy. Stan oprawy bardzo zły, blok książki 
średnio zniszczony. 
Przewidywany czas konserwacji: 400 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 690  
 
 
63)     2435 st. / II /   HOUSSAIE AMELOT de la  
Tacite avec des Notes Politiques et Historiques.  
T. 2 A La Haye 1692 Henry van Bulderen,4°, s. 560 nlb.38.  
Łączna ilość kart: 299  
Stan zachowania:  
Starodruk w skórzanej oprawie tzw. marmoryzowanej, ślepo tłoczonej. Na grzbiecie szyldziki 
z kolorowego papieru, tłoczone napisy. Okładki tekturowe. Skóra uszkodzona na 
krawędziach, z przetarciami lica na przegubach. Na krawędzi przedniej okładki ubytek skóry i 
tektury wygryziony przez gryzonie. Na grzbiecie widoczne otwory po owadach. Blok książki 
zwarty. Karty silnie osłabione przez mikroorganizmy, z licznymi rozdarciami i ubytkami.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 605 
 
 
64)   2486 st.   Ursinus Fulvus 
Notae ad leges et Senatus..., Rzym 1583, wyd. Franciscus Zannettus, s.nlb. 8, 339, składane 
tablice 16, s54. wym. 20x13cm.   
Powierzchnia 1 karty ca 2,6 dcm kw. 
Ilość kart: 200 
Stan zachowania: 
Oprawa pergaminowa miękka. 
Blok książki zdeformowany. Papier silnie sfalowany. Liczne zacieki i plamy grzybowe. 
Zabrudzenia krawędzi, szczególnie w tylnej części książki. Oprawa pergaminowa bardzo 
zabrudzona, z przetarciami i pęknięciami w grzbiecie i w narożnikach. 
Wycena: 
Przewidywany czas konserwacji: 200 godzin 
Konserwacja starodruku:  
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Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 400 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
65)   2487 st.   Segnerus Paulus  
Conciones in Apostolico Palatio habitae et sanctissimo domino nostro Innocentio duodecimo 
pontifici maximo. Wyd 3/ tłum Maximilianus Rassler, Augustae Vindelicorum et Dilingae 
1727, Joannes Casparus Bencard, 8°, s. 274, nlb. 16  
Łączna ilość kart: 145  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, okładki tekturowe. Skóra bardzo silnie zniszczona. 
Przeważająca powierzchnia nie posiada zachowanego lica, na pozostałej części jest ono 
zabrudzone i zarysowane. Występują liczne uszkodzenia spowodowane przez owady – wżery 
i ubytki. Na krawędziach, przegubach i w narożnikach skóra jest przetarta z ubytkami. 
Okładki są zdeformowane. Blok lekko rozluźniony. Karty zabrudzone, zdeformowane. 
Widoczne zacieki w narożnikach. Papier miękki i podatny na uszkodzenia mechaniczne. 
Silniej zabrudzone początkowe i końcowe karty.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 295 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
66)   2489 st.   Newerani Protazy  
Ozdoba Kościoła katolickiego, to iest Ceremonie których Kościół S. wszelkich 
okolicznościach zwykł zażywać... Lwów 1739, w Drukarni Pawła Józefa Golczewskiego,12°, 
s. 463, nlb. 38.  
Łączna ilość kart: 238  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, okładki tekturowe. Oprawa jest za mała dla obiektu, skóra 
silnie ściągnięta w grzbiecie. Lico skóry spękane prostopadle do krawędzi okładek oraz na 
przegubach. Powierzchnia silnie zabrudzona. Blok książki wypchnięty ku przodowi z 
załamaniem grzbietu w środkowej części. Papier silnie osłabiony, bardzo miękki i puszysty. 
Liczne uszkodzenia mechaniczne początkowych kart. Widoczne zacieki. Na części kart 
występują uszkodzenia spowodowane przez owady.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 480 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 

 
 

67 ) 2492 st.   Węgrzynowicz Antoni 
 Syllabus Marianus, Lwów 1717, k. 2, 18, kolumn 2049      k.nlb. 23. wym. 29x19cm.  
Powierzchnia 1 karty ca 5,5 dcm kw. 
Ilość kart: 533 
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Stan zachowania: 
Oprawa wtórna półskórek. 
Blok książki zdeformowany. Papier zły jakościowo, puszysty i miękki z drobnymi przebar-
wieniami, na części kart intensywne brązowe plamy. Papier sfalowany (zbyt silnie ściągnięte 
nici szycia). Początkowe karty z uszkodzonymi (załamanymi, rozdartymi) narożnikami. 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1070 

 
 

68)   2493 st.   Rychłowski Franciszek 
Kazania dwoiakie na niedziele całego roku..., Kraków 1672, w drukarni Dziedziców 
Krzysztofa Schedla, s. 821 i rejestr s. 20. wym. 32x21,5cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 6,7 dcm kw. 
Ilość kart: 420 
Stan zachowania: 
Oprawa wtórna papierowa.  
Blok książki silnie uszkodzony. Papier miękki, puszysty, na części kart drobne, brązowe 
plamki. Na końcowych kartach (około 50) zaplamienia w prawym dolnym narożniku. Karty 
pierwsze silnie uszkodzone mechanicznie z rozdarciami i ubytkami wokół krawędzi i w 
grzbiecie.  
Przewidywany czas konserwacji: 550 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 840 

 
 

69)    2564 st.   Opitii  Martini  
... Opera.... Breslau.....1690  
Łączna ilość kart: 460 
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej, prawdopodobnie barwionej na zielono, silnie zabrudzo-
nej. Okładki tekturowe zdeformowane pod wpływem pracy pergaminu. Blok książki 
osłabiony, część kart i składek wysuniętych do przodu. Karty te są zabrudzone z drobnymi 
uszkodzeniami krawędzi. Na części kart plamy i zacieki. Karta tytułowa i silnie uszkodzona, 
niezachowane wyklejki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 922 

 
 

70) 2579 st.Mansus Josephus  
Aerarium Evangelicum. T.1-3  
Coloniae Agrippinae 1726 W. Metternich 4°  
s. T. 1 – nlb.6, 226, 38  
T. 2 - 567, nlb.65  
T. 3 - 567, nlb.65  
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Łączna ilość kart: 767  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej, okładki tekturowe. Obiekt bardzo silnie zniszczony 
przez mikroorganizmy. Zalanie od strony grzbietu przyczyniło się do silnej żelatynizacji 
pergaminu, rozległych plam, miejsc gdzie pergamin jest zdeformowany, twardy czy też 
całkowicie zdegradowany. Ubytki pergaminu na przegubach, w grzbiecie. Tektury są silnie 
rozwarstwione. Blok książki zwarty ale bardzo silnie osłabione karty w grzbiecie uszkodzone 
prze puszystą korozję z barwnymi plamami, z rozdarciami i ubytkami czynią go bardzo 
niestabilnym. Dodatkowe uszkodzenia mechaniczne ok. 100 ostatnich kart przez gryzonie.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 500 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1540 
 
 
71)   2593 st.   Le Langage de la raison.Par l’Auteur de la Juissance de soi-meme.  
A Liege, chez J.F. Bassompierre,1767.8° s.VIII, 206, nlb.2.  
Łączna ilość kart: 108  
Stan zachowania:  
Starodruk bardzo silnie uszkodzony. Prowizoryczna obwoluta papierowa zachowana 
fragmentarycznie, silnie zabrudzona z brązowymi plamami. Blok książki rozluźniony. Karty 
bardzo silnie zabrudzone i zaplamione, widoczne rozległe zacieki. Arkusze kart nie docinane, 
lekko postrzępione. Krawędzie kart z licznymi załamaniami i drobnymi rozdarciami, 
uszkodzenia narożników.  
Uwaga: proponuje się wykonanie nowej oprawy typu półskórek stylistycznie dobranej do 
stylu epoki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca  220 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 
72)    2594 st.  i  2595 st.    MERCURE...  
Mercure Historique et Politique... Mois de Mars 1789...  
A La Haye,Chez, la Veuve Staatmann, 1789, 8° s.146-216  
Współoprawne z: 
Mercure Historique et Politique...Mois d,Octobre 1786.  
A La Haye,Chez la Veuve Staatmann, 1786, 8°  s.650-720.  
Łączna ilość kart: 70  
Stan zachowania:  
Brak oprawy, dwa zeszyty w papierowych obwolutach z ręcznie naniesionymi tytułami 
przechowywane w fascykułach. Papier silnie osłabiony, słaby gatunkowo, miękki silnie 
zdeformowany. Na kartach rozległe plamy i zacieki. Zabrudzenia, załamania, drobne 
rozdarcia w narożnikach.  
Uwaga: proponowane wykonanie oprawy typu półskórek z obleczeniem papierem 
marmoryzowanym w stylu epoki.  
Wycena:  
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Przewidywany czas konserwacji: 60 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 150 
 
 
73)   2612 st.  Flawiusza Wegecyusza Renata Męża zacnego   o sprawie rycerskiey nauka...  
W Łowiczu, w drukarni J.O.Xcia Prymasa, 1776.4° s.nlb.16, 486, nlb.12  
Łączna ilość kart: 257  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie typu półskórek. Okładki tekturowe rozwarstwione i załamane na krawę-
dziach i w narożnikach. Skóra silnie przetarta, zdeformowana i zabrudzona. Okładziny z 
papieru marmoryzowanego na przedniej okładce praktycznie całkowicie przetarte, w więk-
szym stopniu zachowane na tylnej okładce. Blok książki zwarty. Papier silnie uszkodzony 
głównie z powodu uszkodzenia przez mikroorganizmy. Liczne plamy grzybowe, zacieki. 
Papier miękki i puszysty z licznymi rozdarciami i ubytkami podklejonymi papierami 
transparentnymi.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 250 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 520 

 
 
74)  2639 st.   ABELLY LUDWIK  
Zyie Iezus. Jasna pochodnia żywota wielkiego sługi Bożego,S.Franciszka Salezyusza...  
W Krakowie, w Drukarni Franciszka Cezarego, 1718.  4° s. nlb.34, 292, nlb.24.  
Łączna ilość kart: 175  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie typu półskórek. Okładki tekturowe bardzo silnie zniszczone, rozwar-
stwione na krawędziach i w narożnikach. Skóra na grzbiecie silnie uszkodzona, brudna, 
spękana z ubytkiem. Papier marmoryzowany zastosowany jako obleczenie okładek na 
przedniej okładce zachowany częściowo, silnie przetarte. Tylna okładka w lepszym stanie, 
zabrudzona. Blok książki rozluźniony, pierwsze karty oderwane. Wyklejki silnie zaplamione 
z zaciekami. Na kartach starodruku plamy i zacieki. Drobne rozdarcia załamania narożników, 
widoczne także uszkodzenia spowodowane przez owady. Papier zły jakościowo, miękki  
i puszysty.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 356 

 
 
75)   2640 st.   RODRIGUEZ ALFONS  
O postępowaniu w doskonałości y cnotach chrzesciańskich.  
W Wilnie,w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1727.  s. nlb.4, 624. 4°.  
Łączna ilość kart: 314  
Stan zachowania:  
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Starodruk w skórzanej oprawie, silnie zdeformowanej. Lico bardzo zabrudzone, z rozległymi 
przetarciami. Silne spękania i wyłuszczenia w grzbiecie. Uszkodzone narożniki i przeguby 
okładek. Okładki zdeformowane, kapitałki uszkodzone, oderwane częściowo od grzbietu. 
Blok książki rozluźniony. Papier silnie zażółcony z licznymi plamami i drobnymi zaciekami 
na krawędziach.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 180 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 636 

 
 

76)  2648 st.Hornig  Joannes  
Triumphirende Tugend oder Lebensbeschreibung der Heiligen Gottes, T. 2  
/bmw/, /bdruk/, /brw/. 2°, s. nlb. 6, 1084, nlb.36  
Łączna ilość kart: 563  
Stan zachowania:  
Starodruk w skórzanej, ślepo tłoczonej oprawie. Okładki z desek. Oprawa zabrudzona, 
rozdarcia i ubytki skóry w grzbiecie i na krawędziach. Zachowane częściowo zapinki, brak 
klamry dolnej. Blok książki zdeformowany, załamany w grzbiecie i wypchnięty ku przodowi. 
Krawędzie bloku barwione na czerwono. Karty wokół krawędzi osłabione, lekko zabrudzone, 
z drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Część uszkodzeń podklejona łatami, na których 
rękopiśmiennie uzupełniono tekst. Na krawędziach kart występują zacieki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 300 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Konserwacja i rekonstrukcja zapinek i okuć: 10 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1140 
 
 
77)    2679 st.    Thou Jacob  August  
Iac. Aug. Thuani Historiarum sui temporis. Opera.  
Offenbachi Ysemburgicorum,Typis Conradi Nebeny, 1609, 2° s.nlb.10, 1164, nlb.62.  
Łączna ilość kart: 618  
Stan zachowania:  
Starodruk w skórzanej oprawie. Skóra tłoczona złotem. Okładki tekturowe. Skóra oprawy 
silnie przetarta na całej powierzchni szczególnie silnie, aż do powstania ubytków na krawę-
dziach okładek, w narożnikach oraz w grzbiecie. Przez oprawę oraz blok książki przechodzą 
liczne uszkodzenia przez owady. Blok książki zwarty, kapitałki uszkodzone mechanicznie, 
miejscami przerwane. Papier silnie zbrązowiały, z licznymi zaciekami i plamami. Nieliczne 
uszkodzenia mechaniczne krawędzi kart.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 350 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1240 
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78)    2684 st.     
Sammlung der wichtigsten und nöthigsten bisher aber noch nich herausgegeben Kayser- und 
Königlichen auch Hertzoglichen Privilegien Statuten…  
Breslau, Leipzig u. Frankcfurth: Buch=Läden, 1736  4° s.nlb.44, 750, nlb.80  
Łączna ilość kart: 440  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie pergaminowej, okładki tekturowe. W dolnej części okładek skóra 
zżelatynizowana, z widocznymi plamami spowodowanymi przez mikroorganizmy. 
Deformacja okładki, wygięcie do góry spowodowane skurczeniem się skóry w grzbiecie. 
Blok książki rozluźniony, starodruk po naprawach introligatorskich. Karty silnie zagrzybione, 
częściowo wzmocnione łatami z papieru. Miejscami papier silnie zażółcony.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 886 
 
 
79)    2687 st.   Cicero Marcus 
Philosophiae Totius, Paryż 1509, s.nlb. 10, k. 232.  wym.33x22cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 7,2 dcm kw. 
Ilość kart: 237 
Stan zachowania: 
Oprawa typu klasztornego, w części grzbietowej biała skóra ślepo tłoczona, z guzami. 
Częściowo zachowane klamry zapinające. 
Blok książki zdeformowany, w części grzbietowej mocno ściągnięty. Na kartach liczne 
poziome załamania w grzbiecie z tendencją do pękania papieru. Na krawędzi bocznej liczne, 
intensywne zacieki i plamy grzybowe. Początkowe i ostatnie karty z uszkodzeniami mechani-
cznymi krawędzi. Deska przednia pęknięta. Wyklejki silnie uszkodzone. Skóra zabrudzona, 
pęknięta w dolnej i górnej części grzbietu. Na górnej części grzbietu z ubytkiem. Przetarcia 
skóry na krawędziach desek. Kapitałki zachowane, częściowo oderwane od grzbietu. Grzbiet 
zdeformowany, cały bok książki wypchnięty do przodu.  
Wycena: 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 480 
 
 
80)    2693 st.   BONAWENTURA św.  
Żywot Pana y Boga naszego Jezusa Chrystusa, to iest Droga Zbawienna...  
W Krakowie, w Drukarni Akademickiey Kollegium Większego, 1773. 4° s. nlb.6, 348  
Łączna ilość kart: 177  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie typu półskórek. Okładki wykonane z makulatury – sklejone z kilku 
warstw kart rękopiśmiennych. Okładki bardzo silnie zabrudzone, rozwarstwione. Skóra 
spękana z rozdarciami w grzbiecie. Blok książki rozluźniony. Papier bardzo miękki i 
puszysty. Karty bardzo silnie zabrudzone. Nieliczne uszkodzenia mechaniczne – rozdarcia i 
ubytki kart.  
Wycena:  
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Przewidywany czas konserwacji: 100 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału :  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 360 
 
 
81)    2701 st.   Sokołowski Andrzej Kanty  
Kazania na niektóre Swięta Chrystusa Pana, Nayświętszey Boga- Rodzicy Maryi, SS.  
Pańskich y Niedzielne.  
Warszawa, w Drukarni I.K.M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum, 1728.  4°  s.nlb.22, 
407, nlb.4  
Łączna ilość kart: 217  
Stan zachowania:  
Starodruk w oprawie skórzanej, okładki tekturowe, rozwarstwione na przetartych 
krawędziach i w narożnikach. Skóra zabrudzona z zarysowaniami i przetarciami lica. Na 
grzbiecie skóra spękana z widocznym ubytkiem odsłaniającym zwięzy. Blok książki 
zdeformowany. Papier kart bardzo miękki, z tendencją do uszkodzeń mechanicznych 
występujących głównie na krawędziach na początkowych i końcowych kartach. Na części 
kart widoczne plamy i zacieki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 440 
 
 
82)    2703 st.   Boemus Joannes Aubanus  
Mores, Leges, et Ritus omnium Gentium Per...ex multis clarissimis rerum scriptoribus 
collecti...  
Genevae, apud I. Tornaesium, 1620. 12°  s.504, nlb.21  
Łączna ilość kart: 263  
Stan zachowania:  
Oprawa pergaminowa, silnie uszkodzona przez mikroorganizmy, z licznymi plamami, 
widoczny efekt żelatynizacji pergaminu. Ubytki skóry w grzbiecie i w dolnych narożnikach, 
część z nich prawdopodobnie wygryziona przez gryzonie. Drobne uszkodzenia przez owady.  
Blok książki zachowany dobrze. Widoczne lekkie zabrudzenie kart, zwłaszcza początkowych 
oraz załamania narożników.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji:120 godz.  
Konserwacja starodruku:   
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 530 

 
 
83)   2716 st.   Chmielowski Benedykt  
Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna.  
we Lwowie, w drukarni Pawła Iozefa Golczewskiego, /1745/. 4°  s.nlb.12, 896  
Łączna ilość kart: 454  
Stan zachowania:  
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Starodruk oprawiony w oprawę typu półskórek, okładki tekturowe obleczone papierem 
marmoryzowanym wykonanym techniką klajstrową. Okładki zdeformowane, tektury 
rozwarstwione na krawędziach i w narożnikach. Papier oraz skóra silnie zabrudzone, z 
przetarciami lica i spękaniami. Blok książki zwarty, miejscami osłabiony, pojedyncze karty 
wysunięte z bloku. Karty silnie zabrudzone i uszkodzone przez mikroorganizmy zwłaszcza na 
początkowych składkach. Na części kart plamy i zacieki na krawędziach. Liczne niestaranne 
naprawy uszkodzeń mechanicznych.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 300 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego lub futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 915 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 

 
 
84)   2732 st.  Missale Romanum, ex decreto Socrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V.  
Coloniae Agrippinae, Sumtibus Fratrum Huguetan,1692.4° s.nlb.38, 592, CIV, 28.  
Łączna ilość kart: 381  
Stan zachowania:  
Obiekt w oprawie skórzanej, okładki z desek, ślady po zapinkach w postaci fragmentarycznie 
zachowanych pasków zamontowanych żelaznymi gwoździami. W przedniej okładce w 
deskach wmontowane bolce. Skóra oprawy silnie zarysowana, przetarta, spękana i rozdarta w 
grzbiecie z ubytkiem w środkowej części. Tylna oprawa silnie zabrudzona. Na krawędziach 
okładek ubytki skóry i wykruszenia desek. Blok książki zdeformowany, w wielu miejscach 
przełamany. Wysunięte składki z uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami krawędzi. 
Karty zabrudzone, zdeformowane z zaciekami. Liczne podklejenia rozdarć i ubytków na 
krawędzi. Rozległe zacieki w końcowej części książki. Intensywne plamy od strony grzbietu.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 300 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie pudła ochronnego:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 766 

 
 

85)     2770 st.   Związek Duchowny, Brzeg 1763, s.nlb.142.  wym.15x9cm. 
Powierzchnia 1 karty ca 1,3 dcm kw. 
Ilość kart: 71 
Stan zachowania: 
Starodruk bez oprawy. 
 Papier  bardzo silnie zabrudzony. Początkowe karty - papier miękki, puszysty, z drobnymi 
rozdarciami i ubytkami wokół krawędzi. Od strony grzbietu zacieki, szycie osłabione. 
Przewidywany czas konserwacji: 75 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 150 

 
 
86)    2900 st.   Soto Dominicus  
De iustitia et iure libri decem, Venetiis: Apud Petrum Mariam Bertranum 1608, 4°,  s. 1006  
Łączna ilość kart: 503  
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Stan zachowania:  
Starodruk bez oprawy, blok książki przerwany w kilku miejscach, niektóre składki luźne. 
Blok książki zdeformowany. Szczątkowo zachowana kapitałka dolna, początkowe i końcowe 
karty silniej zabrudzone z drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Widoczne rozległe 
zacieki powodujące uszkodzenia mikrobiologiczne.  
Uwaga: proponowane wykonanie oprawy stylistycznie nawiązującej do czasu powstania 
obiektu.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 200 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 1010 

 
 
87)   2901 st.   Rychlewicz Bazyli  
Kazania począwszy od Adwentu asz do Wielkieynocy inclusive, na Niedziele, Święta 
Zbawiciela y iego Matki. Maryi Panny.  
W Krakowie: W Drukarni Mikolaia Alexandra Schedla, 1698 2° s.nlb.10, s.915  
Łączna ilość kart: 463  
Stan zachowania:  
Starodruk pozbawiony oprawy, zachowane oryginalne szycie książki. Silnie uszkodzone 
mechanicznie karty, zwłaszcza początkowe i końcowe. Papier miękki, puszysty, z 
widocznymi śladami działania mikroorganizmów. Liczne rozdarcia i ubytki wokół krawędzi 
 i w narożnikach. Szczególnie silnie uszkodzona tylna część książki. Liczne plamy i zacieki. 
Zachowane szczątki owadów, które uszkodziły papier w wielu miejscach.  
Uwaga: proponowane wykonanie oprawy nawiązującej stylistycznie do czasu powstania 
obiektu.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 400 godz. 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 930 

 
 
88)   2906 st.   Spener Philippe Jacques  
Insignium teoria seu Operis Heraldici, Francofurti ad Moenum: Ex Officina Zunneriana Apud 
Johannem Adamum Jungium, Giess: Typis Johannis Mulleri, 1717, 2°, s. 368, nlb. 70  
Łączna ilość kart:219  
Stan zachowania:  
Starodruk bez oprawy, przechowywany w fascykułach. Na grzbiecie zachowany fragment 
skóry naklejonej bezpośrednio na składki. Skóra krucha o cechach tzw. czerwonej korozji.  
Blok książki zwarty, krawędzie bloku marmoryzowane. Karta tytułowa silnie zabrudzona z 
drobnymi uszkodzeniami krawędzi. Zabrudzenia i załamania krawędzi i narożników.  
Uwaga: proponowane przeprowadzenie konserwacji na bloku książki.  
Wycena:  
Przewidywany czas konserwacji: 150 godz.  
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 445 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
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Kartografia 
 

1)   sygn. 168 K zab.  Atlas Śląska Homanna,  Atlas Silesiae Ducatus, Norimbergae 1750 
20 map ręcznie kolorowanych, 1 mapa wykonana ręcznie. wym. 60 x 84 cm 
Oprawa skórzana, twarda 
Atlas posiada osłabioną konstrukcję, zawieszenie map jest miejscami uszkodzone, skórzana 
oprawa jest uszkodzona w grzbiecie, występuje poważny ubytek skóry. Przetarte są krawędzie 
okładek. Lico skóry zaplamione, silnie przetarte. Mapy są brudne, z licznymi uszkodzeniami 
mechanicznymi i deformacjami. Występują uszkodzenia przez mikroorganizmy: foksingi i 
inne plamy grzybowe. Część map jest zdublowana na płótno. Ręcznie wykonana mapa 
powstała na kwaśnym, pożółkłym, kruchym papierze. 
Powierzchnia map ca 50 dcm kw. 
Ilość map: 21 
Przewidywany czas konserwacji: 500 godzin 
Konserwacja starodruku:  
Wykonanie futerału:  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 30 
Obiekt przeznaczony do konserwacji w 2017 roku 
 
 

Rękopisy  (15) 
 
 
1)  sygn. II-1 rkp. 
Fryderyk Wilhelm  
27.03.1669  
wym. 30 x 51 cm powierzchnia: 15 dcm kw.  
Dokument na pergaminie, składany na 6 części. Pergamin zdeformowany, brudny. Na 
zagięciach pergamin osłabiony, w tych miejscach przetarty tekst. Odwrocie, szczególnie 
kwatery zewnętrzne silnie zabrudzone, przetarte zapiski kancelaryjne. Na pergaminowych 
paskach zawieszona pieczęć z czerwonego wosku umieszczona w metalowej puszce 
pieczętnej. Pieczęć z wykruszeniami wokół krawędzi. Puszka.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 30 cm x 51 cm = 15 dcm kw.  
Konserwacja pieczęci i puszki: przewidywany czas pracy: 5 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego:  
 
 
2)   sygn. II-11  rkp. 
Anton Christian v. Proskau: uwolnienie od poddaństwa Franciszka Pielarczyka, 1.07.1703 r.  
Wym: 20 x 31 cm (zapiski) + 19,5 x 31 cm (bez zapisków) powierzchnia: 12 dcm kw.  
Dokument na papierze, składany na 6 części. Na liniach zagięć papier osłabiony, przetarty, 
miejscami rozerwany. Na skrzyżowaniu linii załamania drobne ubytki. Powierzchnia papieru 
zabrudzona, szczególnie od odwrocia. W lewym dolnym narożniku plama czarnego 
atramentu.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 12 dcm kw.  
Wykonanie teczki ochronnej: 
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3)   sygn. II-14 rkp. 
Poświadczenie zastawu. Albrecht II  
Wiedeń. 5.04.1420 r.  
Wym. 15,5 x 28 cm powierzchnia: 4,3 dcm kw.  
Dokument na pergaminie, silnie sprężystym, zdeformowanym i brudnym. Linie zagięć 
przetarte. Wzdłuż zagięć liczne rdzawe plamy. Odwrocie silnie zabrudzone. Na pergamino-
wym silnie zabrudzonym i zdeformowanym pasku zawieszona woskowa, czerwona pieczęć 
umieszczona w woskowej misie pieczętnej. Pieczęć silnie uszkodzona z ubytkami w części 
centralnej.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 4,3 dcm kw.  
Konserwacja pieczęci: przewidywany czas pracy: 5 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
 
 
4)   sygn. II-15 rkp. 
Hans Reischl: list zastawny  
25.10.1625 r.  
wym. 22,5 x 41,5 cm powierzchnia: 9,4 dcm kw.  
Dokument na pergaminie. Obiekt składany na 6 części. Pergamin sztywny, zdeformowany, 
sprężysty. Ubytek na prawym pionowym zagięciu. Odwrocie dokumentu silnie zabrudzone, 
zwłaszcza kwatery zewnętrzne. Do dokumentu na pergaminowych paskach podwieszona 
pieczęć z czerwonego wosku umieszczona w drewnianej puszce. Paski pergaminowe silnie 
zabrudzone, poskręcane. Pieczęć zabrudzona.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 9,4 dcm kw.  
Konserwacja pieczęci i puszki: przewidywany czas pracy: 5 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
 
 
5)   sygn. II-16 rkp. 
Georg Friedrich Jackwek von Kralkau  
1652 r. Hotzenplotz ( Osoblaha)  
wym. 34 x 35,2 cm powierzchnia:12 dcm kw.  
Dokument na pergaminie. Obiekt silnie uszkodzone. Wzdłuż poziomego zagięcia rozległy 
ubytek spowodowany przez gryzonie. Wokół ubytku pergamin zdeformowany, sztywny, 
zabrudzony, miejscami spękany. Przetarcia i wykruszenia tekstu. Odwrocie silnie zabrudzone, 
zaplamione. W plice okrągłe ślady po sznurkach na których prawdopodobnie zawieszona była 
pieczęć. Dla obiektu przyjmuje się współczynnik 20% zniszczeń.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 34 cm x 35,2 cm = 12 dcm kw.  
Wykonanie teczki ochronnej:  
 
 
6)   sygn. II-17 rkp. 
Traktat genealogiczny, 1737 r.  
wym. 19,5 x 14,5 cm,  str. 360, powierzchnia 1 karty ca 2,8 dcm kw. 
Oprawa skóra bordowa, ze złoceniami. 
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Blok rękopisu mocno osłabiony, karty wysuwają się, posiadają drobne uszkodzenia krawędzi. 
Na kartach liczne plamy grzybowe, oraz inne przebarwienia, m.in. wynikające z zastosowania 
kwaśnych atramentów i barwników miedziowych. Karty zabrudzone. Skóra silnie uszkodzona 
w grzbiecie, na krawędziach  i w środkowej części przedniej okładki. Lico w wielu miejscach 
zarysowane. Liczne plamy i zacieki na okładkach. 
Ilość kart: 180 
Wycena: konserwacja 150 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 365 
 
 
7)  sygn. IV-1 rkp. 
Przywilej dla miasta Strumienia na pobieranie myta od ludzi, wozów i bydła. Język czeski  
Cieszyn 28.06.1569 r.  
Wym. 19 x 33 cm powierzchnia: 6,3 dcm kw.  
Dokument na pergaminie, składany na 6 części. Pergamin zabrudzony, lekko zdeformowany, 
usztywniony na krawędziach zagięć. Odwrocie silnie zaplamione i zabrudzone szczególnie 
kwatery zewnętrzne. Przetarte zapiski kancelaryjne. Pieczęć wyciśnięta w czerwonym wosku, 
umieszczona w woskowej misie pieczętnej. Na pieczęci ubytek otoka w dolnej części. Misa 
spękana od spodu.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 6,3 dcm kw.  
Konserwacja pieczęci: przewidywany czas pracy: 5 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
 
 
8)  sygn.  IV-3 rkp. 
Akta magistratu głubczyckiego, 1525 – 1615 r.  
wym. 34 x 23 cm, str. 698.  
Oprawa pergaminowo - papierowa z oryginalnym szyciem zewnętrznym. 
Oryginalna konstrukcja rękopisu uszkodzona, pęknięte w wielu miejscach szycie. Oprawa 
silnie zdeformowana, z licznymi drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi, bardzo brudna. 
Karty miejscami silnie zabrudzone, z drobnymi zaciekami i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Część dokumentów ze śladami wielokrotnego składania i osłabieniami na linii zagięć. 
Powierzchnia 1 karty ca 7,8 dcm kw. 
Ilość kart: 349 
Wycena: konserwacja  450 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych ca 700 
 
 
9)  sygn. IV-7rkp. 
G.F. Gaschin zatwierdza statut cechu garncarzy miasta  Olesna. 
wym. 30 + 3 ( plika) x 67 cm 
Dokument na pergaminie, wielokrotnie składany, fragmentarycznie zachowane sznurki od 
pieczęci. Pergamin silnie zabrudzony, zdeformowany, sztywny, Na części kwater silnie 
widoczna tłusta plama od niezachowanej pieczęci. Na krawędziach zagięć przetarcia i drobne 
spękania pergaminu. 
Powierzchnia dokumentu ca 22 dcm kw. 
Wycena: konserwacja 30 godz.  
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Wykonanie pudła ochronnego  
Ilość skanów i klatek mikrofilmowych 2 
 
 
10)  sygn. IV-8 rkp. 
Piotr Buchta z Ondrzyjkowic, starosta Świerklańca, hetman ziemi bytomskiej, Mikulasz z 
Wrbna na Rudach, Mikulasz z Reptow, potwierdzają akt sprzedaży przez Grzegorza, 
karczmarza nadzinkowskiego radzie miejskiej w Bytomiu „Brzech” w wieczyste posiadanie.  
Radzionków 23.04.1507 r.  
Wym. 26 x 21 cm powierzchnia: 5,5 dcm kw.  
Dokument pergaminowy, zdeformowany, sztywny. Ubytek po środku lewego pionowego 
zagięcia. Plamy atramentu. Odwrocie silnie zabrudzone, przetarcia pergaminu na zagięciach. 
Na dolnej krawędzi ślady szycia pergaminu. Przez plikę przewleczone pergaminowe paski, 
silnie skręcone i brudne. Pieczęci nie zachowane. Obiekt uszkodzony w 15%.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 5,5 dcm kw. 
Wykonanie teczki ochronnej  
 
 
11)  sygn. IV-10 rkp. 
Frankenstein, 1372 r.  
Wym. 11 x 15,5 cm powierzchnia: 1,8 dcm kw.  
Dokument na pergaminie, silnie uszkodzony, zdeformowany, zżelatynizowany, zaplamiony. 
Duże ubytki w prawym górnym oraz lewym dolnym narożniku. Na poziomym zagięciu 
dokumentu drobne otwory po owadach. Na paskach pergaminowych, z prawej strony pieczęć 
woskowa z ubytkami, zabrudzona, na lewym pasku pieczęć nie zachowana. Obiekt 
uszkodzony w 30%.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 1,8 dcm kw.  
Wykonanie teczki ochronnej  
 
 
12)  sygn. IV-23 rkp.  
Książęta Opolscy – Jan i Mikołaj II – zwalniają z wszelkich podatków dom zbudowany dla 
księdza z kościoła w Krapkowicach przez proboszcza Simona przy murze miejskim. 
1.10.1487  
Wym. 17 x 27,5 cm powierzchnia: 4,7 dcm kw.  
Dokument na pergaminie, zdeformowany, usztywniony, krawędzie zagięć od strony odwrocia 
zabrudzone, lekko przetarte. Odwrocie zabrudzone i zaplamione głównie w zewnętrznych 
kwaterach. Na zagięciach tekst lekko przetarty. Przez plikę przewieszone dwa pergaminowe 
paski prawdopodobnie pozostałości po dwóch pieczęciach. Paski poskręcane, zabrudzone.  
Wycena: 
Konserwacja dokumentu: 4,7 dcm kw.  
Wykonanie teczki ochronnej  
 
 
13)  sygn. IV-24 rkp.  
Ustanowienie drugiego ołtarza w Krapkowicach  
8.04.1470 r.  
wym. 26 x 33,5 cm powierzchnia: 8,7 dcm kw.  
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Dokument na pergaminie. Dokument zdeformowany, pergamin sztywny, zabrudzony. 
Miejscami przemyty, wykruszony, nieczytelny atrament. Odwrocie silnie zabrudzone, 
szczególnie kwatery zewnętrzne. W plice okrągłe otwory po sznurkach mocujących pieczęć.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu:8,7 dcm kw.  
Wykonanie teczki ochronnej  
 
 
14)  sygn. IV-25 rkp.  
Ufundowanie ogrodu na rzecz uposażenia ołtarza Trzech Krzyży w kościele w Krapkowicach  
11.02.1446 r.  
Wym. 20 x 26 cm powierzchnia: 5,2 dcm kw.  
Dokument na pergaminie sztywnym, zdeformowanym. Na zagięciach pergamin przetarty oraz 
prze-tarcia tekstu. Silnie zabrudzona plika. Odwrocie silnie zabrudzone, szczególnie kwatery 
zewnętrzne, zapiski kancelaryjne wykruszone. Na pergaminowym pasku zawieszona pieczęć 
woskowa w misce pieczętnej, obie zachowane fragmentarycznie, zabrudzone oraz 
rozwarstwione.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 5,2 dcm kw.  
Konserwacja pieczęci: przewidywany czas pracy: 5 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
 
 
15)  sygn. IV-27 rkp.  
Biskup wrocławski Wenceslaus zatwierdza ufundowanie ołtarza Trzech Króli w 
Krapkowicach  
20.10.1416 r.  
wym. 32,5 x 38,5 cm powierzchnia: 12,3 dcm kw.  
Dokument na pergaminie jednostronnie szlifowanym, zdeformowanym, sztywnym. Obiekt 
składany na 8 części. Powierzchnia pergaminu zabrudzona szczególnie od strony zewnętrznej 
na krawędziach zagięć oraz na kwaterach zewnętrznych. Zapiski kancelaryjne miejscami 
nieczytelne. Przez plikę przewleczony jedwabny sznur, rozluźniony splot, zabrudzony, 
pieczęć nie zachowana.  
Wycena:  
Konserwacja dokumentu: 12,3 dcm kw.  
Konserwacja sznura: przewidywany czas pracy: 4 godz.  
Wykonanie pudła ochronnego  
 
 
 
 

Grafiki  (50) 
 

381 godzin  
 

1-9) sygn. 268 R, 269 R, 370 R, 372 R, 373 R, 378 R, 467 R, 468 R, 1301 R 
Zespół grafik o tematyce biblijnej wykonanych  ok.1700 roku techniką akwaforty i 
miedziorytu. 
Twórcy: wzór  - Jan i Caspar Luyken, Francesco Antonio Meloni; rytował Weigel Christoph 
 9 grafik oprawionych za szkłem. wym. 42 x 32 cm 
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 Widoczne liczne uszkodzenia papieru. Plamy, prawdopodobnie pochodzenia 
mikrobiologicznego, zacieki oraz rozdarcia i ubytki obecnie niestarannie podklejone. 
Powierzchnia grafik ca 13,5 dcm kw. 
Ilość grafik : 9 
Przewidywany czas konserwacji: 60 godz. 
Ilość skanów : 18 
 
 
10-17)  sygn. 1681 R – 1688 R 
Zespół grafik z widokami „ angielskimi” , wykonanych w Londynie w poł.  XIX w. techniką 
litografii. 
8 nieoprawionych grafik, wym. ca 60 x 40 cm 
Grafiki silnie uszkodzone, bardzo brudne, z licznymi foksingami, plamami i zaciekami. 
Papier miękki, zażółcony, podatny na uszkodzenia mechaniczne. 
Powierzchnia grafik ca 24 dcm kw. 
Ilość grafik : 8 
Przewidywany czas konserwacji: 80 godzin 
Ilość skanów : 16 
 
 
18-20)  sygn. 264 R, 267 R, 1027 R,  
Zespół grafik,  Sceny myśliwskie, Autor Ridinger,  XVIII w. Akwaforty  

3 nieoprawione grafiki, wym. 29 x 26 cm  
Grafiki obcięte, silnie zagrzybione. Uszkodzenia mechaniczne podklejone niestarannymi 
łatami. Papier miejscami silnie zażółcony. 
Powierzchnia grafik ca 7,5 dcm kw. 
Ilość grafik: 3 
Przewidywany czas konserwacji:  30 godzin 
Ilość skanów: 6 
 
 
21-33)  sygn. 739 R, 740 R, 741 R, 742 R, 743 R, 744 R, 745 R,  746 R, 747 R, 749 R,  
750 R, 751 R, 752 R 
Zespół grafik, Poczet królów polskich, wg A. Lessera, ryt. W. Walkiewicz,  XIX w. 
Litografie 
13 nieoprawionych grafik, wym. ca 42 x 29,5 cm 
Papier silnie kwaśny, zażółcony, kruchy, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, 
rozdarciami i ubytkami. Na powierzchni zabrudzenia, plamy różnego pochodzenia i zacieki. 
Powierzchnia grafik ca 12 dcm kw. 
Ilość grafik 13 
Przewidywany czas konserwacji: 80 godzin 
Ilość skanów 26 
 
 
34-42)   sygn.   74 R, 215 R, 221 R, 222 R, 224 R, 227 R, 228 R, 231 R, 233 R,  
Zespół grafik,  Przedstawienia rzeźb antycznych, miedzioryty z XIX wieku 
                             9 nieoprawionych grafik,  wym. ca 49 x 35 cm 
Na wszystkich grafikach widoczny silnie zagrzybiony jeden z narożników. Papier jest w tych 
miejscach bardzo słaby, miękki, podatny na uszkodzenia mechaniczne. Przebarwienia papieru 
w kolorach czarnym, brązowym i fioletowym. 
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Powierzchnia grafik ca 17 dcm kw. 
Ilość grafik : 9 
Przewidywany czas konserwacji:  50 godzin 
Ilość skanów :18 
 
 
43)   sygn. 344 R  
Scena biblijna, staloryt, 1835 r. 
wym. ca 60 x 80 cm 
Grafika silnie zabrudzona, z licznymi rozdarciami i ubytkami. 
Powierzchnia grafiki: ca 48 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 25 godzin 
Ilość skanów: 2 

 
 

44)   sygn.  140 R 
Portret, wg Rembrandta, akwaforta, XIX w. 
Wym.  45 x 35 cm 
Grafika silnie zabrudzona, narożnik uszkodzony przez mikroorganizmy, papier osłabiony, 
czarne, brązowe plamy. 
Powierzchnia grafiki: 15 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 7 godzin 
Ilość skanów: 2 

 
 

45) sygn.  77 R  
Paysage, akwaforta, XIX w. 
wym. 37 x 48 cm 
Grafika zabrudzona, w narożniku uszkodzenia mikrobiologiczne, brązowo-czarne plamy. 
Powierzchnia grafiki ca 18 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 7 godzin 
Ilość skanów: 2 

 
 

46)  sygn. 342 R  
Parsifal, akwaforta,  XIX w. 
wym. 39 x 41 cm 
Grafika bardzo silnie zabrudzona z licznymi rozdarciami. Liczne foksingi i zacieki. 
Powierzchnia grafiki: 16 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 10 godzin 
Ilość skanów: 2 
 
 
47)  sygn. 1424 R  
“Triumf Dawida”, wg Nicolasa Poussina, ryt. Ravenet Simon Francis, miedzioryt, XVIII w. 
 wym. 45 x 61 cm 
Grafika silnie uszkodzona, papier kwaśny, bardzo kruchy, liczne rozdarcia , załamania 
krawędzi, Plamy i zacieki. 
Powierzchnia grafiki: 27 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 15 godzin 
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Ilość skanów : 2 
 
 

48) sygn. 126 R 
"Un heremite en meditation", miedzioryt XIX w. 
wym. 38 x 45 cm 
 Grafika zabrudzona, w narożniku uszkodzenia mikrobiologiczne papieru, plamy brązowe i 
czarne. 
Powierzchnia grafiki : 17 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 7 godzin 
Ilość skanów: 2 

 
 

49)  sygn. 82 R 
„Clair de lune”, ryt. Daudet, akwaforta, XIX w. 
wym. 37 x 50 cm 
Grafika zabrudzona, w narożniku uszkodzenia mikrobiologiczne. 
 Powierzchnia grafiki 18 dcm kw. 
 Przewidywany czas konserwacji: 5 godzin 
Ilość skanów: 2 

 
50)   sygn. 203 R 
Les Religioses, wg. Philippe Champaigne, ryt. Le Villaine, miedzioryt pocz. XIX w. 
wym. 37 x 50 cm 
Grafika zabrudzona, w narożniku uszkodzenia mikrobiologiczne. 
Powierzchnia grafiki: 18 dcm kw. 
Przewidywany czas konserwacji: 5 godzin 
Ilość skanów: 2 
 


