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На захтев Црквене општине Дубровник за 
изложбу у Архиву Србије, Музеј примењене уметности је 
извршио услугу чишћења и конзервације 25 предмета за 
поставку изложбе "Култура Срба у Дубровнику 1790-
2010. Из ризнице српске православне цркве Светог 
Благовештења".

На већини предмета је позлата скинута чишће-
њем а остала је очувана само на неприступачним делови-
ма. Исти је случај био и са посребреним предметима од 
месинга.  Сребрна кандила су била прекривена слојем уља 
и гарежи.

Одмашћивање предмета је извршено ацетоном, 
а затим су очишћени од наслага оксида потапањем у 
раствор комплексола. Предмети од сребра, који нису 
били подесни за чишћење потапањем, третирани су 
содом бикарбоном. 

Површине прекривене златом (методом ватрене 
позлате), које је неправилним чишћењем одстрањено са 
њих, на захтев наручиоца поново су позлаћене. При 
расклапању су у неприступачним деловима пронађени 
трагови абразивне пасте. Наношење новог злата 
извршено је електролизом у режиму којим  се  постиже 
танак, али врло хомоген слој. Депозит злата дебљине 10 
микрона  осим декоративне има и улогу да заштити 
сребро од оксидације.  Оригинални слој злата нанесен 
методом ватрене позлате, због микропорозности која 
настаје испаравањем живе, није у потпуности могао да 
заштити сребрну основу од оксидације.  Површина 
предмета, који нису били позлаћени, заштићена је од 
даље оксидације паралоидом б72. Нанесени слој 
провидног лака је трајно реверзибилан и раствара се 
ацетоном. 

Предмети ће, после изложбе у Београду, бити 
враћени на сталну поставку у Дубровник. Имајући у виду 
високу релативну влажност  града у који се враћају, 
сматрали смо да је неопходно заштити површину.

Радове су извели конзерватори Милан Чоловић 
и Милан Андрић
                                                                              Милан Андрић
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Сребрни крст после позлате
 Silver cross after gilding 
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2. Оков Јеванђеља са остацима првобитне позлате
2. Gospel cover with the remains of original gilt

3. Оков Јеванђеља после конзервациј
3. Gospel cover after conservation 

4. Кандило пре чишћења
 Censer before cleaning4.

5. Кандило после чишћења
5. Censer after cleaning 


