RICHTLIJNEN VOOR HET RAADPLEGEN VAN KOSTBARE EN KWETSBARE WERKEN

Geachte lezer,
U staat op het punt om zeer kostbare en kwetsbare werken te raadplegen.
Gelieve de volgende richtlijnen te respecteren.

Algemene richtlijnen kostbare werken:
- Was uw handen vóór de raadpleging
- Geen pennen of stylo’s, enkel potlood gebruiken aan uw tafel
- Geen vloeistoffen
- Geen scherpe voorwerpen
- Geen eten of drinken
- Geen foto’s maken (tenzij mits toelating van de conservator, altijd zonder flits)
- Niets op de documenten leggen (bv. uw eigen aantekeningen)
- Een kostbaar werk mag nooit onbeheerd achtergelaten worden. Wanneer u uw plaats
verlaat (zelfs voor een korte pauze), geeft u het document af aan het baliepersoneel.
Richtlijnen gebruik losse documenten (Guido Gezelle, landkaarten, brieven…):
- Bewaar de volgorde van de documenten.
- Haal de documenten niet uit hun beschermhoezen.
- Niet fotokopiëren.
Richtlijnen gebruik manuscripten en oude drukken:
- Plaats het boek met de bandrug op het kussen. Open rustig het boekblok en laat de
gelijke delen langzaam op het kussen zakken. Blader nu tot aan de gewenste folio of
pagina en zorg dat de platten altijd goed ondersteund zijn, gebruik hiervoor desnoods
extra kussens. Duw het boek niet verder open dan de boekband toelaat, dit kan de
binding en de boekband ernstig beschadigen.
- Plaats uw handen of vingers zo weinig mogelijk op de folio’s of pagina’s, dit brengt
schade toe aan de inkt en de drager (perkament of papier). Gebruik gewichtjes om de
folio’s of pagina’s op hun plaats te houden.
- Gelieve zeer voorzichtig om te gaan met de fragiele fenestra’s op het achterplat van
sommige manuscripten.
Leeshulp verkrijgbaar aan de balie:
- Kussens (verschillende formaten)
- Gewichtjes (verschillende types en formaten)
- Potloden

Aarzel niet om bijkomende uitleg of hulp te vragen aan het personeel.
Voor vragen i.v.m. reproductie, contacteer ludo.vandamme@brugge.be (manuscripten en
oude drukken) of els.depuydt@brugge.be (Guido Gezelle).
Bedankt voor uw medewerking.

Kussens en gewichtjes verkrijgbaar aan de balie

Gelieve extra voorzichtig om te gaan met de fenestrae
op het achterplat van sommige manuscripten.

