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Zbirka časopisov v obliki knjige s trdimi platnicami.

Minilo je že več kot sto let od natisa zbirke časopisa
ilustrirane zgodovine, ki je izhajal enkrat na teden in je
poročal o aktualnih dogodkih iz prve svetovne vojne.
Časopis je nastajal kot rezultat dela vojnih poročevalcev,
pisateljev, umetnikov. Tedenski časopisi so bili vsako leto
vezani v knjižne zbirke s trdimi platnicami z barvno naslovno
stranjo slike umetnika Antona Hoffmana. Izšlo je devet izdaj
zbirk časopisov. Danes so na voljo v antikvarni knjižni obliki
s trdimi platnicami in vsaka s približno petstotimi stranmi,
velikosti 32 x 22 cm. Napisane so v gotici in opremljene s
številnimi črno belimi fotografijami, risbami, zemljevidi,
nekaj pa je tudi barvnih prilog in barvnih vojaških
zemljevidov. Vsaka številka je imela članek z naslovom
Ilustrirana zgodovina prve svetovne vojne. Vsebino tednika lahko
razdelimo na tri glavna področja: poročila vojakov in
poveljnikov z vojnih žarišč, karte z bojišč ter umetniške
priloge in risane slike vojnih situacij.
Prve tri knjige tiskane izdaje, ki pokrivajo leta 1914–15, so
prišle v Slovenijo iz družinske zapuščine sorodnikov
Paulitsch iz Graza. Skupno imajo okoli 1400 strani. V
Sloveniji teh publikacij v tiskani obliki še nimamo. Trenutno
so v fazi preučevanja kot predpriprave na konservatorskorestavratorske posege in na zgodovinsko vrednotenje v
našem prostoru.
V Centru za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva
pri Arhivu Republike Slovenije so bile evidentirane in
fotografirane vse poškodbe. Preliminarne konservatorskorestavratorske analize kažejo predvsem na poškodbe vezave,
hrbta in delno knjižnega bloka, tudi zaradi slabše kakovosti
papirja sestavljenega iz mešanice celuloznih vlaken iglavcev
(smreka) in enoletnih rastlin (lan, bombaž).
Na podlagi ugotovitev in za finančno ovrednotenje posegov
bodo v naslednjem korak predlagani konservatorsko
restavratorski posegi na gradivu. Fotografije in tekst
pričujočih knjig bo lahko za naš prostor ovrednotila tudi
zgodovinska stroka. Ko bo omenjeno gradivo restavrirano,
bo odličen pripomoček za študij in raziskavo tega obdobja,
za vse, ki obvladajo gotico.

Poškodovani hrbti in knjižni bloki.

Vojni denar iz navadnega papirja- boni.

Ilustrirani vojaški dogodki.

Sarajevo leta 1914.

V posamezne izdaje so bile vključene različne karte vojnih žarišč.

Vidne poškodbe vezave in knjižnega bloka.
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