Terugblik naar de negentiende eeuw...
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Afgelopen maand was er eentje van rust, althans zo lijkt het toch. De dichtbundels
zijn de deur uit en nieuwe projecten zitten nog in de aanvangsfase.
De rust rond de Historische Drukkerij geeft nog eens de gelegenheid de bibliotheek
in de kijker te zetten. De ondertussen sterk uitgegroeide collectie herbergt een
schat aan informatie over de technische aspecten van de boekdrukkunst.
Vanaf maart zijn we weer maandelijks open en door de komst van een extra
vrijwilliger is een bezoek meer dan ooit de moeite waard!
Dichtbundel, een terugblik

Ondersteuning ABVV

De afgelopen weken voorzag basketbalploeg
Technico ieder Turnhouts gezin van de
dichtbundel die de afgelopen maanden gedrukt
en afgewerkt werd in de Historische Drukkerij.

De socialistische vakbond ABVV steunt de
Historische Drukkerij opnieuw.

Het is ondertussen wel duidelijk dat het hier om
een succesvol project ging waar we met een goed
gevoel op kunnen terugkijken. Vele leuke
reacties bereikten ons via verschillende wegen.
Nog tot 15 maart kan je het voor jou leukste
gedicht
melden
aan
de
bibliotheek.
(bibliotheek@turnhout.be) Daarna helpt een
onschuldige hand om 10 boekenbonnen en 10
luxe-edities van de dichtbundel te verloten
tussen de inzendingen .
De luxe-editie is nog steeds te koop in de
Historische Drukkerij en bij de dienst Toerisme.
Kostprijs: slechts 9 euro.

Openingsweekends 2008
29 – 30 maart
13 april (Erfgoeddag)
26 – 27 april
24 – 25 mei
28 – 29 juni

De grafische bibliotheek van de Historische
Drukkerij zou je het geweten of het
wetenschappelijke deel kunnen noemen.
Men kan er kennis en informatie opdoen
zodat ze ook kan worden gebruikt voor
navorsingen of het beantwoorden van
vragen. Bovendien kan er informatie
verzameld worden voor een scriptie of
spreekbeurt, een afgerond verhaal, een
educatief programma of een eindwerk.
Ruwweg is dit deel van de collectie onder te
verdelen in enkele categorieën:
- algemene werken over de geschiedenis
van de boekdrukkunst
- vak- en schoolliteratuur voor de
grafische opleiding
- grafische tijdschriften
- machine-, letter-, en inktcatalogi
Deze bibliotheek groeit maandelijks aan.
De klemtoon ligt hierbij op de 19de eeuw.
Tot op heden konden bezoekers die
informatie wensten enkel verder geholpen
worden met digitale foto’s. Al enige tijd
werd uitgekeken naar een kopieerapparaat.

25 – 26 oktober

Hier kwam de socialistische vakbond
ABVV ter hulp en leverde een
tweedehands kopieerapparaat voor
A3-formaat.
Een
probleem
is
hiermee opgelost en informatie kan
nu op eenvoudige wijze bezorgd
worden.

Telkens open van 13.00 tot 17.00 uur.
(op Erfgoeddag van 10 tot 18 uur)

Dank aan AC-Kempen voor deze
steun!

19 - 20 juli
23 – 24 augustus
27 – 28 september

Grafische tijdschriften
Tijdens de afgelopen maanden kon de
Historische Drukkerij weer de hand leggen op
verschillende jaargangen grafische tijdschriften.
Stilaan wordt het een unieke collectie waarmee
we een prachtig beeld van de 19de eeuwse
evolutie
in
de
grafische
machines
kunnen geven.

Interessant aan deze collectie is niet alleen de
grote
hoeveelheid
advertenties
van
machinefabrikanten, ook de gedetailleerde
uitleg van de 19e eeuwse nieuwigheden geven
een schat aan informatie!

artikel over de handgietmachine
uit: Journal für Buchdruckerkunst, 1859

Volgende aanwinsten werden de afgelopen maanden
bij de collectie gevoegd:
Deutscher Buch- und Steindrucker:
jg. 1 - 1894/95
jg. 2 – 1895/96
jg. 3 – 1896/97
jg. 4 – 1897/98
Freie Künste. Fachblatt der Lithographie:
jg. 10 – 1888
Journal für Buchdruckerkunst:
1834 / 1835 / 1836 / 1837 / 1838 /
1839 / 1840 / 1841 / 1842 / 1843 /
1844 / 1845 / 1846 / 1847 / 1848 /
1852 / 1855 / 1859
Lithographia, Organ für Lithographie und
verwandte Facher:
jg. 2 – 1862
jg. 3 – 1863
Osterreich-Ungarische Buchdruckerzeitung:
1887 / 1910 / 1911 / 1915
Archiv für Buchdruckerkunst:
1881
Der Correspondent, Wochenschrift für
Deutschlands Buchdrucker und Schriftgiesser:
jg. 1 – 1863
L’imprimerie:
1880 / 1881 / 1882 / 1898

De collectie grafische tijdschriften,
vakboeken
en
catalogi
is
voor
geïnteresseerden in te kijken na
afspraak.

Openingsweekend maart 2008
De Historische Drukkerij is geopend :
29 en 30 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout

