
RESTAURARE 4997, Anton Pann, Liturghia Sf. Ioan Gur� de aur, Buc, 1854 
�

Tip�ritur��muzical�,�1854,�rom.�cu�chirilice�de�tranzi�ie,�cerneal��neagr�.�

Corpul�c�r�ii:�3�fascicole�cu�cîte�4�file,�ultimul�fascicol�are��i�o�fil��simpl��(din�cauza�unei�erori�a�tipografiei).�Nu�a�fost�
cusut.�Prin�g�urile�(orificii�lunguie�e)�de�coasere�fascicolele�au�fost�lipite,�asfel�asigurînd�c�r�ii�o�leg�tur��provizorie.�Filele�
au�dimensiuni�inegale�(nu�au�fost�t�iate).�

Copert��din�hîrtie�crem�mai�închis,�lipit��pe�cotor�de�corpul�c�r�ii.�Pe�coperta�anterioar��s�au�tip�rit�titlul��i�celelalte�
informa�ii�despre�carte,�iar�pe�cea�posterioar�,�tot�în�chenar,�pre�ul.��

Cotorul�exterior�f.�deteriorat,�în�mare�parte�lipse�te.�Coperta�subdimensionat���i�rupt��nu�asigur��protec�ia�corpului�
c�r�ii.�File�desprinse.�Cîteva�depozite�de�cear�.�Adeziv�pe�prima��i�ultima�fil�,�unde�s�a�f�cut�lipirea�coper�ii�de�corp.�
Adeziv�pe�cotorul�interior�(pe�fal�ul�primei�file�a�fiec�rui�fascicol).�Îndoituri�ale�filelor.�Unele�g�uri�de�coasere�m�rite.�

Tratament:�

Desprinderea�la�uscat�a�fe�elor�copertei.�

Cur��area�adezivului�de�pe�prima��i�ultima�fil�.�La�umed,�cu�CMC�+�folie�+�bisturiu.�

Desfacerea�corpului�c�r�ii.�

Cur��area�depozitelor�de�cear�.�Bisturiu.�

Cur��area�adezivului�de�pe�fal�ul�filelor�exterioare.�La�umed,�cu�CMC�+�folie�+�bisturiu.�

Completarea�cu�hîrtie�japonez��a�g�urilor�de�coasere�prea�mari�de�pe�filele�exterioare�ale�fascicolelor,�mai�ales.�

Aripioar��de�hîrtie�japonez��pe�fila�desperecheat��din�ultimul�fascicol.�

Recompunerea�fascicolelor.�Presare.�

Coasere.�Cus�tur��simpl�,�pe�g�urile�originale,�cu�a���englezeasc��(in).�

Încleierea�cotorului.�Pap.�

Croirea�noii�învelitori.�Hîrtie�modern�,�cu�linii�de�ap�,�Ungaria.��

Lipirea�fe�elor�coper�ii�originale�pe�noua�copert�.�Pap.�Presare.�

Lipirea�noii�coper�i�pe�corpul�c�r�ii:�pe�cotor��i�pu�in�pe�prima��i�ultima�fil�.�Pap.�Presare.�

Observa�ii:�

Dup��restaurare,�alc�tuirea�original���i�aspectul�c�r�ii�s�au�p�strat:�

Cus�tura�asigur��acum�coeziunea�fascicolelor.�Noua�copert��–�tot�din�hîrtie,�protejeaz��corpul�c�r�ii��i�nu�schimb��
aspectul.�Filele�nu�au�fost�t�iate,�r�mînînd�inegale.�
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