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OD REDAKCJI

Myśl o zorganizowaniu konferencji poświęconej ochronie i konserwacji zbiorów 
i połączeniu jej obrad z Forum SBP pojawiła się już podczas poprzedniej kadencji Zarządu 
Głównego SBP. Jednak dopiero ubiegłoroczna powódź i konfrontacja skali problemów 
związanych z ratowaniem zalanych zbiorów z możliwościami polskich bibliotek spowo
dowały, że problematyka ta znalazła się w centrum zainteresowania zarówno bibliotek 
poszkodowanych jak i tych, które udzielały im pomocy. Dodatkowym, ale bardzo istotnym 
względem było reaktywowanie, w styczniu 1997 r.. Komisji Ochrony i Konserwacji Zbio
rów Bibliotecznych przy ZG SBP, która w marcu 1998 r. wystąpiła z propozycją zoigani- 
zowania konferencji i zobowiązała się do jej merytorycznego przygotowania.

Konferencja została pomyślana jako integralna część IV Forum SBP, co nadaje jej 
szczególną rangę. Stało się bowiem tradycją, że każdemu, kolejnemu Forum towarzyszy 
konferencja zajmująca się problematyką, którą ZG SBP uznaje za najbardziej istotną 
w danej chwili dla środowiska bibliotekarskiego. Uznanie ochrony i konserwacji zbiorów 
za sprawę ważną i wymagającą wielu zdecydowanych działań wynika z ujawnionego 
w czasie powodzi faktu, iż problematyka ta nie zajmuje należnego jej miejsca w większoś
ci polskich bibliotek oraz, że najwyższy czas, aby ten stan rzeczy zmienić.

Współorganizatorem konferencji została również Biblioteka Narodowa i w jej wnę
trzach odbyły się obrady. Podkreślić należy, że wkład pracowników BN w organizację kon
ferencji był znaczny. Nie tylko stanowili największą grupę referentów, reprezentujących 
jedną instytucję, ale przygotowali także wszystkie towarzyszące konferencji imprezy.

Natomiast program obrad opracowany został przez Komisję Ochrony i Konserwacji 
Zbiorów Bibliotecznych. Zakładał on następujące ccle;

— przedstawienie uczestnikom najnowszych trendów oraz metod ochrony i konser
wacji zbiorów na świecie, a także form współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

— prezentacja i ocena stanu ochrony i konserwacji zbiorów w Polsce,
— wytyczenie kierunków i perspektyw rozwojowych tej dziedziny w polskim biblio

tekarstwie.
Aby uzyskać aktualne dane dotyczące drugiego z wymienionych celów oiganizatorzy 

opracowali i wysłali do bibliotek posiadających pracownie konserwatorskie i mikrofil
mowe dwie ankiety, dotyczące wyposażenia i obsady personalnej w tych pracowniach. 
Dokonali też analizy otrzymanych danych i wyniki przedstawili w komunikatach.

Zastanawiając się nad realizacją trzeciego z wymienionych celów oiganizatorzy 
uznali, że podczas konferencji powinny zostać przedstawione projekty dokumentów, które 
z czasem mogłyby zyskać rangę zarządzeń ogólnokrajowych, czy programów rządowych. 
W związku z tym przygotowano; projekt instrukcji „Program na wypadek katastrofy” opra



cowany przez Sylwią Blaszczyk, „Apel o trwały papier na polskim lynku wydawniczym”, 
oraz „Program ochrony, konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych. Założenia” opra
cowany przez zespól złożony z Jerzego Andrzejewskiego, Sylwii Błaszczyk, Józefa 
Dąbrowskiego, Barbary Drewniewskiej-Idziak i Ewy Stachowskiej-Musiał.

W konferencji wzięło udział 140 osób. Wygłoszono 13 referatów i 12 komunikatów. 
Wszystkie, z wyjątkiem jednego zamieszczamy w tym tomie. Krótki termin publikacji spra
wił, że wystąpienie prof dr hab. A. Manikowskiego: „Współpraca międzynarodowa w za
kresie ocłirony i konserwacji zbiorów” prezentujące działalność organizacji i instytucji mię
dzynarodowych w ostatnich latach, nie zostało na czas dostarczone redakcji i będzie opubli
kowane w Notesie Konserwatorskim nr 3. Obrady otworzył prezes SBR, Stanisław Czajka, 
a następnie zebranych powitał dyrektor BN, Michał Jagiełło. Wyraził on nadzieję, że kon
ferencja przybliży problemy ochrony zbiorów bibliotekarzom i przedstawicielom adminis
tracji państwowej, uzmysłowi im ciężar odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
intelektualnego i kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz pozwoli na bardziej efektywne 
i skoordynowane działanie.

Zgodnie z założonymi celami, obrady plename w dn. 15-16 października poświęcone 
były najpierw problematyce międzynarodowej, a następnie krajowej, przy czym obrady po
południowe drugiego dnia konferencji przeprowadzono w dwu odrębnych sekcjach: kon
serwatorskiej i mikrofilmowej. Skupiły się one na omówieniu wyników ankiet i działań 
podejmowanych w pracowniach zajmujących się ochroną zbiorów w wybranych biblio
tekach. W trzecim dniu przedstawiono wspomniane wyżej projekty dokumentów i po 
krótkiej dyskusji, uzyskano ich akceptację.

Konferencji towarzyszyło szereg imprez. W jej program wkomponowano pokaz 
dwóch filmów: amerykańskiego „Ku przyszłości. O ochronie wiedzy w wieku elektro
nicznym” i niemieckiego „Nowe życie dawnej książki” prezentującego zmechanizowany 
proces odkwaszania i wzmacniania papieru w Deutsche Bucherei w Lipsku. Zoiganizo- 
wano ponadto zwiedzanie Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych i Introligatomi 
Specjalistycznej oraz Zakładu Reprografii i Pracowni Mikrofilmowej Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej DO i KZB BN jak też zwiedzanie ekspozycji firm produkujących, albo 
sprowadzających sprzęt mikrofilmowy i materiały konserwatorskie. \V^stawa ta była 
zresztą otwarta dla zwiedzających przez cały czas trwania konferencji i Forum, a udział 
w niej wzięły następujące firmy: Altrex, Bell and Howell, Mikrofilm Center Klein, Mikro
film Service, Minolta i Neschen.

Pracownicy BN zorganizowali ponadto inne wystawy, prezentujące dorobek zawo
dowy wybranych instytucji i osób, a mianowicie: „Sztuka konserwacji opraw książko
wych”, „Oprawy artystyczne Jacka Tomaszewskiego”, „Dorobek naukowy prof dr hab. 
Bronisława Zyski” oraz „Dorobek wydawniczy SBP”.

Ostatnią z imprez, która miała miejsce na koniec drugiego dnia konferencji, była pro
mocja IV tomu, cieszącego się dużym uznaniem podręcznika prof dr hab. Bronisława 
Zyski: Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. Tom ten, zamykający całość, 
nosi tytuł: Katastrofy w bibliotekach — zagrożenia, zapobieganie i akcje ratunkowe i był 
już częściowo wykorzystany, kiedy w czasie ubiegłorocznej powodzi rozdział 8 został 
rozesłany do bibliotek w celach instruktażowych. Prezentacji treści zawartych w tym tomie 
oraz omówienia całości dzieła, jak też sylwetki autora, dokonał prof dr hab. Leonard 
Ogierman z Biblioteki Śląskiej w Katowicach wyrażając uznanie za zakończenie prac nad 
publikacją, która w sposób kompleksowy i uwzględniający najnowsze osiągnięcia prezen
tuje rozmaite aspekty ochrony zbiorów i zawiera przy tym znakomitą bibliografię przed
miotu. Promocja, podczas której głos zabierał zarówno sam autor, barwnie i ze swadą opo-



władający zgromadzonym o tym, co skłoniło go do zajęcia się tematem, jak i przedstawi
cielka Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, które wydało całość dzieła oraz uczniowie 
i przyjaciele profesora, zakończyła się owacją na jego cześć, na co (biorąc pod uwagę liczne 
publikacje i wieloletnią działalność dydaktyczną, naukową i populaiyzatorską) w pełni 
zasłużył.

Warto podkreślić, że oprócz prof. В. Zyski, w konferencji uczestniczyli także inni 
przedstawiciele nauki polskiej, reprezennijący różne dziedziny wiedzy. Ich głos, zarówno 
w obradach jak i w dyskusji był znaczący, ważne też były kuluarowe rozmowy i wzajem
na wymiana poglądów. Można mieć nadzieją, że — podobnie jak to ma miejsce w krajach 
zachodnich — polscy bibliotekarze i konserwatorzy zyskają pomoc przedstawicieli pol
skiej nauki w wyborze i ocenie, a także przy wdrażaniu nowoczesnych metod dezynfekcji 
i konserwacji masowej. Pierwsze efekty już odnotowano: wkład Instytutu Celulozowo-Pa- 
piemiczego w pojawienie się na polskim rynku papierów bezkwasowych, czy zbudowanie 
przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW pierwszego, polskiego liofilizato- 
ra są tego dowodem. Świadczy o tym również realizacja tematu badawczego: „Naukowe 
podstawy studiów nad degradacją papieru dla potrzeb zagrożonych zasobów archiwalnych 
i bibliotecznych w Polsce”, prowadzona przez Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizy
kochemicznych i Badań Strukturalnych UJ. Ponadto zaczęto prace nad strategicznym pro
gramem rządowym „Ratowanie dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych 
i archiwalnych XIX i XX w.”, w których uczestniczą: BJ, BN, Instytut Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, SLAFiBS UJ oraz ICP.

Konferencja ujawniła z całą ostrością, jak wiele jest do zrobienia w zakresie ochrony 
zbiorów w naszym kraju i jaki dystans dzieli nas od świata. Mimo iż żadna z polskich bil> 
liotek nie przeprowadziła badań stanu zachowania zbiorów, powszechnie wiadomo, że po
zostawia on wiele do życzenia. Zbiory polskie, niszczone i grabione w ciągu wieków, 
z rzadka są poddawane zabiegom ocłironnym, a jeszcze rzadziej konserwacji, czy renowa
cji. Są natomiast w dużym stopniu wykorzystywane. Bibliotekarze polscy, odpowiedzialni 
za stan ich zachowania, pozostają na ogół obojętni wobec cichego dramatu książek i cza
sopism, które karnie stojąc na półkach ulegają powolnej biodegradacji.

Jeśli zatem obrady tej konferencji i materiały, które właśnie publikujemy przyczynią 
się do zmiany tej postawy i zaowocują działaniami, które są codzienną praktyką w bib
liotekach krajów zachodnich, będziemy mogli uznać, że konferencja spełniła swe zadanie.

Wszystkim, którzy w jej przygotowaniu i prowadzeniu wzięli udział zarówno od 
strony merytorycznej jak i organizacyjnej, składamy serdeczne podziękowania.





Stanisław Czajka

Drogie Koleżanki i Koledzy! 
Szanowni Państwo!

Otwieram obrady konferencji nt. „Ochrona i konserwacja zbiorów biblio
tecznych” organizowanej w ramach IV Forum SBP.

W imieniu SBP —  inicjatora i współorganizatora tej konferencji —  wszyst
kim tu obecnym dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.

Program konferencji —  zgodnie ze zwyczajem —  przygotował specjalnie 
powołany w  tym roku Komitet Programowy IV Forum SBP, przy aktywnym 
udziale Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych działającej w  ra
mach Stowarzyszenia.

Liczna obecność Państwa świadczy o tym, że nasza propozycja programowa 
zainteresowała środowisko bibliotekarskie.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich sieci bib
liotecznych, specjalistów, praktyków, konserwatorów, nauczycieli i liczną repre
zentację zatroskanych lub zainteresowanych problematyką ochrony i konserwa
cji zbiorów bibliotecznych pracowników bibliotek. Na obrady przybyli znani 
autorzy, naukowi pracownicy i dyrektorzy wielkich polskich bibliotek, a także 
goście reprezentujący administrację rządową, wojsko, środki masowego przeka
zu. Wszystkich zebranych witam we własnym 'mieniu i naszej Organizacji. 
Wierzę, że udział w  obradach będzie dla Państwa owocny, interesujący i płodny.
Chcę wierzyć, iż konferencja —  choć nie pierwsza poświęcona tej problematyce 
i zapewne nie ostatnia —  przysłuży się dobrze sprawom rozwoju ocłirony i kon
serwacji zbiorów w Polsce, wzmocni nasze przekonanie o potrzebie refleksji, 
nauki i skutecznego działania na rzecz postępu w sferze ochrony narodowego 
dziedzictwa, bibliotecznych kolekcji oraz dóbr kultury powierzonych naszej 
opiece i stanowiących o stosunku bibliotekarskiego środowiska do kulturalnego 
dorobku minionych pokoleń. Zdajemy sobie dobrze sprawę, jak  trudne i odpo
wiedzialne to zadanie. Wiemy też dobrze, że nie wszystko od nas zależy. Dlatego 
potrzebujemy wielu sojuszników. Są oni obecni także na tej sali.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że trzydniowe obrady będą sprzyjać tym 
zamierzeniom, a czas spędzony na konferencji nie będzie stracony na próżne ga
danie. Cieszymy się, że współorganizatorem tej konferencji jest Biblioteka Naro
dowa. Posiada ona nie tylko bogate doświadczenie, duży zawodowy i intelektual
ny potencjał, ale nowoczesny, stale rozbudowywany warsztat konserwatorski i 
prograficzny. W trakcie pobytu na konferencji będziecie Państwo mogli go bliżej ^  
poznać, bądź zaktualizować o nim swą wiedzę, jeśli był Wam wcześniej znany.

1|адцогяк.
^



Wielu spośród Państwa posiada stałe, systematyczne kontakty zawodowe 
i towarzyskie z pracownikami Biblioteki Narodowej, zna jej możliwości i kłopoty. 
Myślę, że Państwa pobyt na tej konferencji umocni te więzi.

Byłem i jestem — jako długoletni jej pracownik —  gorącym zwolennikiem 
bliskiej współpracy BN z krajowym bibliotekarstwem, z bibliotekarskimi organi
zacjami i środowiskiem naukowym. Dlatego fakt, iż spotykamy się tutaj, w mu- 
rach mojej Biblioteki, jest dla mnie dodatkowym przeżyciem i satysfakcją.

Pragnę poinformować Państwa, że w naszych obradach uczestniczy aktualny 
dyrektor BN, Michał Jagiełło. Jest on większości Państwu znany. Dlatego nie będę 
Go Wam bliżej prezentował. Powiem tylko, że w siedemdziesięcioletnich dziejach 
Biblioteki jest to dziesiąty jej dyrektor i pierwszy z konkursu. I —  co chyba ważne 
—  deklaruje się od początku jako rzecznik ścisłej współpracy BN z krajową siecią 
biblioteczną. Nie uprzedzając przyszłości, pragnę wyrazić nadzieję, że tak już 
pozostanie, a stała, regularna współpraca BN z bibliotekarstwem krajowym sta
nowić będzie nieodłączny element więzi międzybibliotecznej w  Polsce.

Informuję, że organizatorzy planują wydanie pełnej dokumentacji z obecnej 
konferencji. Z m yślą o uczestnikach przygotowali też szereg wystaw 
prezentujących; wydawnictwa SBP, dorobek naukowy prof. Bronisława Zyski, 
sprzęt mikrofilmowy pochodzący od krajowych i zagranicznych dostawców oraz 
dwie wystawy poświęcone oprawom książkowym; „Sztuka konserwacji opraw 
książkowych” i „Oprawy artystyczne Jacka Tomaszewskiego”.

Życzę udanych, owocnych obrad!
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Ewa Stachowska-Musiat

POLITYKA OCHRONY ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH  
WE W SPÓ ŁCZESNYM  ŚW IECIE

Od czasu wynalazku druku ochrona zbiorów przed zniszczeniem zaczęła 
stawać się dla bibliotek coraz większym problemem. Przyczyna tkwiła w stale 
rosnącej produkcji książek i pogarszającej się jakości papieru.

Poszukiwanie środków zaradczycłi doprowadziło w XIX w. do rozwoju kon
serwacji książki. Rok 1898, w którym w St. Gallen odbył się pierwszy, między
narodowy zjazd poświęcony konserwacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, 
można uznać za datę narodzin nowoczesnej konserwacji książki. Następnym, 
znaczącym krokiem w rozwoju tej dyscypliny było powstanie w  1938 r. Instytutu 
Patologii Książki w Rzymie. Dzięki p row a^onym  tam badaniom konserwacja 
książki zyskała naukową podbudowę i znacznie rozwinęła swe metody.

Jednak skala problemu zwiększała się wraz z rosnącą gwałtownie produkcją 
książek i czasopism. Podczas gdy w Europie rozwijano metody jednostkowej kon
serwacji cennych obiektów, w  Stanach Zjednoczonych, widząc gwałtownie nisz
czejące zasoby czasopism XIX i XX-wiecznych, zaczęto poszukiwać metod kon
serwacji masowej. Przyspieszyły ten proces zdarzające się katastrofy (pożary, za
lania zbiorów), w wyniku których trzeba było ratować duże ilości zniszczonych 
woluminów. Laminacja, dezynfekcja i dezynsekcja w komorach próżniowych, me
chanizacja niektórych prac konserwatorskich, suszenie sublimacyjne, były pierw
szymi próbami zintensyfikowania działalności konserwatorskiej.

Szukano też innych sposobów. Mikrofilmowanie zbiorów, używane począt
kowo do uzupełniania bądź miniaturyzacji księgozbiorów, zostało wykorzystane 
również do ich ochrony i dziś uchodzi za najbardziej powszechną i ekonomiczną 
metodę przenoszenia treści na inne nośniki. Produkcja i coraz częstsze stosowanie 
trwałego papieru do publikacji wartościowych książek stała się najlepszym spo
sobem ochrony przed przyszłym ich zniszczeniem.

Dla ratowania oryginałów z XIX i XX w. potrzebne były jednak bardziej 
efektywne metody, zwłaszcza że lata osiemdziesiąte naszego stulecia przyniosły 
przerażającą wizję utraty znacznej części tych zbiorów z powodu gwałtownie po
stępującej biodegradacji kwaśnego papieru, na którym zostały wydrukowane. Ba
dania stanu ich zachowania wykonane w  Anglii, RFN i USA ujawniły, że 20-30% 
woluminów jest poważnie zagrożona rozpadem, a 10-15% ma papier tak kruchy, 
że ratunek jest ekonomicznie nieopłacalny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, 
w czołowych krajach świata badano różne metody masowego odkwaszania zbio
rów oraz sposoby wzmacniania zniszczonego papieru. Spośród wdrożonych roz
wiązań najbardziej wydajna i kompleksowa okazała się linia technologiczna skon-



striiowana w Lipsku w latach 1994-1997. Masowe odkwaszanie zostało tam połą
czone ze zmectianizowanym procesem wzmacniania kruchego papieru, tzw. szpal
towaniem i pozwoli docelowo na uratowanie ok. 200 ООО książek rocznie'. Apa
ratura jest jednak bardzo kosztowna i zakup jej nie mieści się nawet w możliwoś
ciach finansowych bibliotek narodowych większości krajów. Groźba utraty dzie
dzictwa kulturowego i naukowego ostatnich 150 lat jest zatem nadal aktualna.

Ochrona zbiorów i jej zakres
Świadomość, że rozwiązanie tego problemu wymaga wielkich wysiłków or

ganizacyjnych i nakładów finansowych zmusza nas do prowadzenia sensownej 
polityki ocłirony zbiorów. Jest to tym bardziej istotne, że ochrona materiałów 
utożsamiana kiedyś z profilaktyką, zyskała dziś o wiele większe znaczenie i obej
muje:

—  wszelkie działania profilaktyczne zapobiegające różnorodnym szkodom 
(od higieny zbiorów poczynając, a na stosowaniu trwałego papieru kończąc),

—  wszelkie działania likwidujące szkody, które już  powstały (od jednost
kowej restauracji cennych obiektów po stosowanie metod konserwacji masowej),

—  wszelkie działania zabezpieczające treść zbiorów (tj. przenoszenie ich na 
inne nośniki).

Zatem ochrona zbiorów jest zespołem różnorodnych i złożonych działań 
zmierzających do zapewnienia zbiorom bezpieczeństwa i dobrego stanu zachowa
nia. Stanowi przy tym jedno z podstawowych zadań biblioteki i jest —  choć nie 
zawsze to sobie uświadamiamy —  ściśle związana z innymi jej funkcjami, takimi 
jak  gromadzenie czy udostępnianie zbiorów. Pełna ochrona bowiem, to większa 
żywotność zbiorów, dłuższy cza.s ich użytkowania, eliminacja ograniczeń w do
stępie do nich i do informacji w  nich zawartych.

Aspekt ten ma ostatnio coraz większe znaczenie, stajemy się bowiem społe
czeństwem, w  którym szybki przepływ informacji i powszechna ich dostępność są 
miarą rozwoju cywilizacyjnego. Wymagania użytkowników w tym zakresie stale 
rosną i nie można ich bagatelizować. Możliwości techniczne są obecnie takie, że 
nie mogąc (ze względu na stan zachowania) zapewnić dostępu do oryginału, mo
żemy i powirmiśmy zapewnić dostęp do treści poczytnych publikacji przenosząc 
je  na inne nośniki. Korzyść jest podwójna: tworząc ich kopie chronimy oryginały, 
a jednocześnie stwarzamy warunki do upowszechniania ich treści. Dygitalizacja 
zbiorów otwiera tu olbrzymie możliwości, pozwala bowiem na szybkie odt
warzanie, przesyłanie tekstów oraz korzystanie z nich jednocześnie przez wiele 
osób. I choć są poważne zastrzeżenia co do długoterminowego przechowywania 
zdygitalizowanych tekstów, można uznać, że metoda ta skutecznie wspomaga 
ochronę zbiorów^.

* M. Woźniak: Problemy konsenvucji zbiorów na Targach Książki. Lipsk 1996. W: Ratowanie 
i ochmna zbiorów. Warszawa 1998, „Notes Konserwatorski” 1, s. 174-179.

^ H. Bansa: Nowe media: czy to środki do lepszego przechowywania informacji, czy nowe proh- 
lemy pi-zechowywania. .^cszyty Konserwatorskie” 1992, nr 14.



Natomiast profilaktyka stanowi jeden z podstawowych aspektów ochrony 
zbiorów. Właściwe ich przechowywanie, troskhwe traktowanie nie są nadmiernie 
kosztowne, ani trudne w realizacji. Wymagają jednak przekonania, że są niezbęd
ne. Dobrze zorganizowane i systematycznie przeprowadzane zabiegi profilakty
czne najlepiej chronią zbioiy przed zniszczeniem i tym samym poważnie zmniej
szają wydatki na ich konserwację.

Polityka ochrony zbiorów
Stosowanie takich, czy innych rozwiązań to domena polityki ochrony zbio

rów. W gruncie rzeczy polega ona na sztuce dokonywania właściwych wyborów 
i podejmowania trafnych decyzji. „Choosing to preserve” (Wybierając w celu ochro
ny) —  tak właśnie został sfonnułowany tytuł międzynarodowej konferencji po
święconej kierunkom współczesnej polityki ochrony zbiorów, a zorganizowanej 
w Lipsku, w 1996 r. przez European Commission Preservation and Access (Euro
pejską Komisję Ocłirony i Dostępu). To krótkie hasło zawiera w istocie odpo
wiedź na pytanie, jak  tę politykę kształtować.

Teoretycznie bowiem powinniśmy chronić wszystkie zbiory, ale ponieważ 
jest to praktycznie niemożliwe, polityka ocłirony zbiorów musi mieć charakter 
selektywny i opierać się na ustalonych wcześniej priorytetach. Wybór obiektu czy 
kolekcji powinien wynikać z przeprowadzonej według określonych, formalnych 
i treściowych, kryteriów kategoryzacji zbiorów. Stosowanie metod ocłirony, od
powiednio dobieranych do wytypowanych rodzajów zbiorów i możliwości danej 
biblioteki, to także kwestia wyboru. Taki sposób pozwala ustalać zróżnicowane 
i ekonomicznie uzasadnione „poziomy ochrony”, od prostych zabezpieczeń (pu
dła i teki ochronne) po skomplikowane zabiegi restauracji artystycznej najcen
niejszych obiektów. W ten zakres wchodzi również problem selekcji zbiorów trak
towany jako jedna z form ocłirony. Eliminując zbiory zużyte i zbyt zniszczone, 
żeby je  warto było ratować, usuwamy źródło potencjalnych zagrożeń i zwalniamy 
miejsce w magazynie. Oczywiście selekcja musi być przeprowadzona ostrożnie 
i nie może dotyczyć unikatów. Dbając o zbiory nie możemy jej jednak pomijać.

Współczesna polityka ochrony zbiorów powinna być także kreatywna. 
Oznacza to inspirowanie prac badawczych i poszukiwanie nowych, lepszych 
rozwiązań. Nie wystarczy też skupić się na ochronie zbiorów już znajdujących się 
w bibliotekach, trzeba zająć się wszystkimi etapami życia Icsiążki, od produkcji 
papieru zaczynając. Tylko promowanie druku książek i dokumentów na papierach 
bezkwasowych może w przyszłości zahamować niszczenie zbiorów w bibliote
kach i archiwach^. Konieczna jest również zmiana świadomości pracowników 
bibliotek, a także odpowiednich agend rządowych, aby przekonać ich, że ochrona 
zbiorów ma istotne znaczenie dla rozwoju oświaty i nauki, oraz że bez koniecz
nych nakładów na ten cel wiele zbiorów bezpowrotnie zginie. Dlatego polityka 
ochrony zbiorów to także upowszechnianie wiedzy na ten temat.

 ̂R. W. Frasc, J. J. WhifTln: Ochmna (IzieJziclwa iiaxzvch dokumentów a trwahpapier. Warszawa 
1998.



Realizacja polityki ochrony zbiorów wymaga ścisłej współpracy biblioteka
rzy i konserwatorów. Jaki jest jednak zakres odpowiedzialności obu tych grup za
wodowych? To bibliotekarz, któi^ zarządza zbiorami ponosi przede wszystkim od
powiedzialność za stan ich zachowania. Powinien zatem znać ich wartość i dbać
0 właściwe warunki przechowywania. Powinien też określić potrzeby i oczekiwa
nia. Konserwator natomiast odpowiada za dobór właściwego toku postępowania 
w  konkretnym przypadku i za prawidłową realizacją uzgodnionych działań. Po
winien także inspirować działania ochronne w bibliotece i nadzorować je.

Chcąc być równorzędnym partnerem konserwatora, bibliotekarz musi wszak
że dysponować pewnym zasobem wiedzy z zakresu technologii książki: wiedzieć 
jak  i z czego jest zbudowana, jakie uszkodzenia kwalifikują j ą  do naprawy, a jakie 
do selekcji, jakich materiałów należy używać do reperacji. Ignorancja w tym 
zakresie jak  i nieznajomość warunków właściwego przechowywania książek 
wynikają na ogół z faktu, że w szkołach bibliotekarskich w  zbyt małym stopniu 
uwzględnia się tę problematykę"*. Wielu bibliotekarzy po prostu nie wie, że pro
ces niszczenia książki zaczyna się zaraz po jej wydrukowaniu, że jest to przedmiot 
złożony z materiałów organicznych (papier, pergamin, kleje, skóra, woda), co po
woduje, że rejestr zagrożeń jest długi. Taka niewiedza stanowi również zagrożenie 
zwłaszcza w  bibliotekach, w  których nie zatrudnia się konserwatorów, a tych jest 
przecież większość. Stosunkowo niedawno zwrócono na to uwagę —  dopiero 
w  początkach lat osiemdziesiątych IFLA opublikowała pierwsze raporty o ko
nieczności kształcenia bibliotekarzy w dziedzinie ocłirony zbiorów bibliotecz
nych.

Nie wszyscy pracownicy bibliotek wiedzą też, że do ocłirony i konserwacji 
zbiorów należy używać tylko dobrych, mających właściwe parametry materiałów. 
Nie poprawimy kondycji książki jeśli oprawiając ją  użyjemy zakwaszonych pa
pierów czy tektur. Podobnie rzecz się ma ze stemplowaniem książek anilinowymi 
tuszami, naprawą pęknięć za pomocą taśmy samoprzylepnej, które zamiast zabez
pieczać, niszczą zbiory.

Prowadzenie prac badawczych, poszukiwanie nowych rozwiązań wymaga 
z kolei współpracy bibliotekarzy i konserwatorów z pracownikami naukowymi
1 technicznymi wielu specjalności: biologami, chemikami, fizykami, papiernika
mi, a także wydawcami i drukarzami. Wymaga też wymiany informacji o prowa
dzonych pracach i upowszechniania osiągniętych rezultatów.

Współpraca międzynarodowa
Tym ostatnim zadaniem zajmują się przede wszystkim wyspecjalizowane or

ganizacje i instytucje o zasięgu światowym, które organizują współpracę między
narodową. Część z nich działa pod auspicjami UNESCO m.in. International Cen
ter for the Preservation and Restoration o f Cultural Property (Międzynarodowe

^ H, Bansa: Świadomość poli-eby koiisei-wacji zbiorów. Ai-gumciUy za zmianą kierunku kształ
cenia bibliotekarzy. W: Ochwna zbiorow bibliotecznych. Warszawa 1992. Zeszyty Przekładów nr 51, 
s. 40-50.



Centrum Ochrony i Restauracji Dóbr Kultury) w Rzymie. W Paryżu znajduje się 
siedziba Section on Preservation and Conservation (Sekcji Ochrony i Konserwa
cji) działającej przy IFLA tj. przy International Federation o f  Library Associations 
(Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotecznych). W Waszyngtonie ma 
natomiast siedzibę Commission on Preservation and Access (Komisja Ochrony 
i Dostępu), a w Amsterdamie European Commission on Preservation and Acces 
(Europejska Komisja Ochrony i Dostępu), w ramach której funkcjonuje European 
Preservation Infomiation Center (Europejskie Informacyjne Centrum Ochrony). 
Dzięki niemu można na stronach internetowych W W W  śledzić wszystkie nowoś
ci, projekty i różnorodne infonnacje na temat ochrony zbiorów pochodzące z kra
jów  europejskich. Problemami ochrony zbiorów zajm ują się też częściowo inne 
organizacje, takie, np. jak Conference o f  the Directors o f  National Libraries (Kon
ferencja Dyrektorów Bibliotek Narodowych). Ciała te rozwijają różne kierunki 
działalności, m.in.:

—  uświadamiają przedstawicielom rządów i społeczeństwom różnych kra
jów, a także dyrektorom i pracownikom bibliotek jak  ważne jest przedłużenie ży
wotności zbiorów dla rozwoju oświaty, nauki i kultury,

—  inspirują do podejmowania prac badawczych oraz wykorzystania nauki 
i techniki do zapobiegania zniszczeniu materiałów bibliotecznych, jak  też do lik
widacji powstałych szkód,

—  promują rozwój narodowych i międzynarodowych standardów, norm, za
sad w zakresie produkcji książek i należytego postępowania z nimi,

—  popierają i ułatwiają szkolenia pracowników i użytkowników bibliotek 
w zakresie ochrony zbiorów.

Wymienione wyżej cele realizowane są w ramach tworzonych programów. 
Część z nich ma charakter ogólny, tak jak  opracowany przez Sekcję Och ony 
i Konserwacji program o podobnym tytule: Preservation and Conservation (PACX 
obejmujący wszystkie kraje świata. Część dotyczy konkretnego problemu — jak 
choćby program UNESCO Memory o f World (Pamięć Świata) zajmujący się 
oclironą najbardziej znaczących dla rozwoju ludzkości dzieł piśmienniczych, czy 
program European Register o f  Microform Masters (EROMM) zainicjowany przez 
CPA, w celu utworzenia międzynarodowej bazy danych o zmikrofilmowanych 
drukach.

Instytucje, o których mowa organizują ponadto konferencje, warsztaty i wy
dają publikacje różnego typu (np. International Preservation News, periodyk wy
dawany w ramach programu PAC). Pozwala to krajom mniej zasobnym zbliżyć 
się do krajów, w których nowoczesne technologie i rozwiązania są już  stosowane 
i wykorzystać ich doświadczenie.

Ochrona zbiorów w krajach rozwiniętych
Postęp w zakresie ochrony zbiorów dokonuje się przede wszystkim w krajach 

rozwiniętych. Prym wiodą tu USA, Anglia, Kanada, Niemcy i Francja, w których 
stosuje się metody masowej konserwacji, nie tylko mikrofilmuje, ale i dygitalizu-



je  zbiory oraz prowadzi prace badawcze. Świadomość zagrożeń i stale rosnących 
potrzeb jesl tam o wiele bardziej powszechna niż gdzie indziej. Stąd większe na
kłady na ochronę zbiorów. Lepsza jest w tych krajach organizacja prowadzonych 
prac. Steruje nimi na ogół instytucja centralna, taka jak National Preservation 
Office (Narodowe Biuro Ochrony) w  Anglii, Zentrum fiir Biicherhaltung (Cen
trum Ochrony Książki) w Niemczech, czy Preservation Directorate (Dyrekcja 
Ochrony) w USA. To ona planuje i koordynuje działania na rzecz ochrony zbio
rów, inspiruje i finansuje badania, opracowanie aktów normatywnych i zarządzeń 
regulujących tę działalność, słowem prowadzi politykę ochrony zbiorów w skali 
kraju. Pozwala to lepiej ocenić potrzeby i bardziej ekonomicznie wydatkować 
fundusze, zwłaszcza że do zadań tej instytucji należy również nadzór nad prowad
zonymi pracami. Tu też opracowywane są programy działania i zatwierdzane pro
jekty badawcze, realizowane następnie dzięki współpracy wiodących bibliotek 
z instytutami badawczymi.

Wkład tych ostatnich w rozwój ocłirony i konserwacji zbiorów jest po II woj
nie światowej bardzo znaczący. Przeprowadzono w nich ogromną ilość badań 
czynników zagrażających zbiorom i proponowanych środków zaradczych. Więk
szość metod i rozwiązań stosowanych we współczesnej konserwacji była testo
wana w instytutach i laboratoriach. Ale nie tylko one pomagają bibliotekom roz
wiązywać trudne problemy ocłirony zbiorów. Wspomnieć też trzeba o przedsię
biorstwach, które wielokrotnie świadczyły usługi dla bibliotek, zwłaszcza w sy
tuacjach katastrof i często wypracowywały nowe sposoby działania. Są wśród 
nich znane w świecie finny: np. General Electric Company i Mc Dormel Douglas 
Aircraft Corporation w USA, czy Atomie Energy Research Establishment w An
glii, dysponujące nowoczesnym sprzętem i wysoko wykwalifikowanym perso
nelem inżynieryjno-technicznym. A  zatem biblioteki w krajach rozwiniętych nie 
są pozostawione same sobie i w  swej trosce o ochronę zbiorów mają szerokie 
wsparcie.

O tym jak  wygląda dobrze zorganizowana działalność w tym zakresie można 
się przekonać na podstawie osiągnięć niemieckich bibliotek. W ostatnich latach 
przeprowadzono tam różnorodne działania^.

W 1988 r. wykonano badania uszkodzeń papieru w zbiorach XIX i XX w., 
znajdujących się w 54 bibliotekach niemieckich. Wykazały one, że 26% zasobów 
jest w różnym stopniu zagrożone, a 12% uszkodzone nieodwracalnie. W tej sytua
cji Konferencja Ministrów Kultury poleciła, aby biblioteki posiadające bogate 
zbiory książki zabytkowej były wspierane odpowiednimi środkami na ich reno
wację oraz, aby opracowano praktyczne koncepcje utrzymania tych zasobów. 
Ponadto zalecono zebranie szczególnie wartościowych dzieł w specjalnych dzia
łach posiadających zabezpieczenia antywłamaniowe i odpowiednie warunki prze
chowywania.

 ̂ H. Bóhrcnz: Obecny stun i perspektywy konsenvacji zbiorów и- bibliotekach naukowych Nie
miec. Referat wygłoszony na polsko-niemicckim sympozjum nt. konserwacji zbiorów w bibliotekach 
naukowych. Szczecin - Berlin 1997. Maszyn, powici.



w  1992 г. w Niemieckim Instytucie Bibliotek opracowano (w oparciu o wy
niki najnowszych badań) zasady konserwacji zbiorów bibliotecznych i rozesłano 
je  do bibliotek. Wdrożono też projekt badawczy „Optymalne warunki składowa
nia zasobów archiwalnych i bibliotecznych”, którego przedmiotem jest wyelimi
nowanie szkodliwego wpływu różnicy temperatur między chłodnym magazynem, 
a ciepłem w czytelniach.

Z kolei, dzięki inicjatywie Deutsche Biicherei i uzyskanym środkom rządo
wym poddano analizie porównawczej różne metody odkwaszania masowego 
rozwinięte przez firmę Battelle GmBH, aby stwierdzić, które z nich najlepiej na
dają się do zastosowania w niemieckich bibliotekach i archiwach. Wybrany pro
ces masowego odkwaszania został po opatentowaniu zainstalowany przez firmę 
Battelle w Deutsche Biicherei w  Lipsku i sprawdził się w codziennej praktyce. 
Finna zresztą, widząc ogrom potrzeb, wybudowała własny ośrodek w Eschbom 
i oferuje odpłatne odkwaszanie zbiorów bibliotekom oraz archiwom także poza 
granicami Niemiec.

Wspólnym wysiłkiem rozwiązano ponadto problem mikrofilmowania zbio
rów. Najpierw, w 1986 r. Volkswagen Stiftung zainicjowało program wykorzysta
nia mikrofisz zamiast oryginałów do wypożyczeń międzybibliotecznych w bib
liotekach naukowych. Wypracowano standardy w  zakresie sporządzania i opra
cowania mikrofisz i od 1990 r. w  dziesięciu bibliotekach niemieckich wytwa
rzanie mikrofisz odbywa się wedle wspólnie ustalonych zasad. Następnie opra
cowano państwowy program mikrofilmowania zbiorów jako  wspólne zadanie dla 
bibliotek uniwersyteckich, państwowych i okręgowych z założeniem, że w  skali 
kraju będzie mikrofilmowany tylko 1 egz. określonego tytułu, a kopie będą prze
kazywane zainteresowanym bibliotekom odpłatnie. Program finansowany jest ze 
środków rządowych oraz poszczególnych landów i Deutsche Forschungsgemein- 
schaft, które rocznie przekazują na ten cel 5 milionów marek. Ponadto w  1993 r. 
DFG rozpoczęła program mikrofilmowania zagrożonych zbiorów w bibliotekach 
naukowych w celu ułatwienia dostępu do tych zbiorów.

Narodowe plany ochrony zbiorów
Opracowywanie programów i podejmowanie wspólnych działań to typowe 

dla końca naszego stulecia sposoby rozwiązywania problemów ocłirony zbiorów. 
Podobny charakter mają też narodowe plany ochrony zbiorów, coraz częściej 
wprowadzane w życie przez poszczególne kraje. Świadczy o tym najlepiej kon
ferencja północnych krajów europejskich, zorganizowana 5-6 października br. 
w Sztokholmie pt.: „Nordic Conference Preservation and Access”. Jeden z czterech 
bloków tematycznych poświęcony był właśnie tej tematyce.

Konstruowanie narodowego planu ochrony zbiorów pozwala dokonać całoś
ciowego przeglądu występujących w kraju problemów, ustalić hierarchię ich waż
ności i dobrze zaplanować wydatki. Plan powinien dotyczyć wszystkich bibliotek 
w kraju, z tym że szczególną opieką powinien otoczyć te z nich, które mają zbio



ry unikatowe i rzadkie. Powinien też promować działania profilaktyczne, w tym 
druk nowości na trwałym papierze, gdyż te niezbyt kosztowne sposoby skutecznie 
zapobiegają destrukcji zbiorów i pozwolą w przyszłości ograniczyć wydatki na 
ich konserwację czy przenoszenie na inne nośniki. Ogólnemu (z natury rzeczy) 
planowi tego typu towarzyszyć powinny szczegółowe programy dotyczące róż
nych aspektów ochrony czy typów zbiorów.

Polityka ochrony zbiorów we współczesnej bibliotece
Miejscem, gdzie w praktyce następuje realizacja tych wszystkich koncepcji 

jest biblioteka. Toteż każda z nich powinna prowadzić własną politykę ochrony 
zbiorów w zależności od powierzonych jej zadań, posiadanych zbiorów i potrzeb 
użytkowników. Wynika stąd konieczność umieszczenia w strukturze organizacyj
nej biblioteki stanowiska czy działu, który będzie się ochroną zbiorów zajmował. 
Modele rozwiązań m ogą być różne. W dużych bibliotekach naukowych, posia
dających zbiory zabytkowe, warto utrzymywać dział ocłirony zbiorów powierza
jąc mu całość działań w tym zakresie. Model odmienny polega na jednooso
bowym, koncepcyjnym tylko zarządzaniu pracami renowatorskimi, których wy
konanie zlecane jest na zewnątrz. M oże on być zastosowany w każdej, małej i du
żej bibliotece (tak np. zorganizowana jest ochrona zbiorów w University o f  Lon
don Library). Najczęściej stosowany jest model pośredni, w któiym część prac 
wykonywana jest w  bibliotece, a część poza nią.

Opracowanie polityki ochrony zbiorów w każdej bibliotece powinno być po
przedzone analizą warunków ich przechowywania i traktowania. Analizy wyma
ga też ocena wartości zbiorów i ustalenia listy priorytetów ochrony, co powinno 
stać się podstawą do prawidłowego ustalenia „poziomów ochrony”. Ten problem 
zajmuje dużo miejsca w  najnowszych publikacjach. Bowiem nawet wśród zbio
rów współczesnych zakres i zasięg ochrony może i powinien być zróżnicowany. 
Trudno traktować tak samo pojedynczy egzemplarz obcojęzycznej encyklopedii, 
czy książki naukowej i występujący w wielu egzemplarzach skrypt dla studentów.

W Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie, która pełni funkcje 
biblioteki publicznej i uczelnianej jednocześnie, już w momencie wpływu książki 
do biblioteki określa się jej „poziom ochrony”. Każdy wolumin otrzymuje znak 
graficzny precyzujący jego przeznaczenie: inny, jeśli ma wartość ponadczasową 
i należy go zachować dla przyszłych pokoleń, inny jeśli przeznaczony jest do 
dłuższego, ale nie wieczystego przechowywania i jeszcze inny jeśli ma tylko 
bieżącą wartość użytkową. Do każdej z tych kategorii stosuje się odmienny rodzaj 
zabezpieczeń oraz odmienne zasady udostępniania. Sposób ten, zalecany w pro
gramie PAC, ułatwia w pewnym stopniu rozwiązanie dylematu między zapewnie
niem szerokiego dostępu do zbiorów, a koniecznością ich ochrony, który każda 
biblioteka musi rozpatrywać indywidualnie.

Również indywidualnie (choć w oparciu o istniejące wzory) biblioteka po
winna opracować plan na wypadek katastrofy. Jest on niezbędny w każdej, pro



fesjonalnej instytucji, trudno bowiem oczekiwać skoordynowanych działań w wa
runkach ekstremahiych. Plan pomaga zapobiec bałaganowi, niekompetencji i zmi
nimalizować straty. Po opracowaniu nie może jednak zostać włożony do szuflady 
i zapomniany. Powinien być systematycznie aktualizowany i testowany.

Tu z kolei dochodzimy do problemu szkoleń pracowników i użytkowników 
biblioteki jako bardzo istotnego aspektu polityki działań ochronnych. Tylko świa
domy zagrożeń bibliotekarz może należycie dbać o zbiory. Warto więc wprowa
dzić zasadę, że wszyscy nowo przyjęci pracownicy muszą zostać szczegółowo za
poznani z problemami ochrony zbiorów i stosowanymi w ich bibliotece sposoba
mi postępowania. Prowadzenie szkoleń to najlepsza metoda, aby zwiększyć świa
domość pracowników i kadry kierowniczej w interesującym nas zakresie.

Wnioski i perspektywy
W ciągu stu lat, które minęły od zjazdu w St. Gallen, ocłirona i konserwacja 

zbiorów przekształciły się z wykonywanego intuicyjnie rzemiosła w dyscyplinę 
wiedzy posługującą się naukowymi metodami. Jeszcze bardziej zmieniło się 
wszakże i poszerzyło pole ich oddziaływania. Przesunęły się też akcenty ważności. 
Dziś do priorytetowych zadań należą: prowadzenie polityki oclirony zbiorów oraz 
ochrona dziedzictwa intelektualnego i kulturowego. Natomiast za najbardziej efek
tywne uważa się systematyczne działania profilaktyczne, druk na trwałym papie
rze, metody konserwacji masowej dla ratowania oryginałów na większą skalę oraz 
mikrofilmowanie dla oclirony i ułatwienia dostępu do niszczejących tekstów.

Konserwacja artystyczna, czyli restauracja pojedyńczych egzemplarzy wy
magająca wysokich, specjalistycznych umiejętności, straciła nieco na znaczeniu, 
aczkolwiek nadal się rozwija. Świadczą o tym prowadzone prace badawcze i cią
gła wymiana doświadczeń^.

Zastanawiając się nad perspektywami rozwoju ocłirony zbiorów w przysz
łym stuleciu można przypuszczać, że metody konserwacji masowej do ratowania 
zbiorów dawnych i używanie trwałego papieru do zabezpieczania druków no
wych będą powszechnie stosowane. Rewolucję w  ocłironie zbiorów (podobnie jak 
w całym bibliotekarstwie) może spowodować dygitalizacja, której rozwój jest nie
unikniony. Być może powstanie wówczas Europejskie Archiwum Książki (propo
zycja taka została zgłoszona na wspomnianej już  międzynarodowej konferencji 
w Lipsku w 1996 r.), w  którym zgromadzono by najbardziej wartościowe dolcu- 
menty piśmiennicze z tego terenu, co zwolni wiele biblietek z obowiązku wieczy
stego ich przechowywania. Może powstaną analogiczne, narodowe archiwa, a po
zostałe biblioteki ze zbiornic dokumentów zmienią się w  zbiornice plików infor
macji?

Nim to jednak nastąpi mamy w Polsce wiele do zrobienia. I nie stanowi 
głównego problemu zbyt mała ilość i nie najlepsze wyposażenie pracowni kon-

 ̂Proceedings Europem Workshop on Iron-gall Ink Corrosion. June 16 and 17, 1997. 
Amsterdam 1997.



senvatorskich oraz brak instalacji do masowego odkwaszania zbiorów. Główna 
bariera to brak dobrego klimatu dla problemów ochrony zbiorów bibliotecznych 
w naszym kiajii i w naszym środowisku, brak zrozumienia, że pozwalając na nisz
czenie zbiorów pozbawiamy naszą naukę, oświatę i kulturę korzeni, z któiych się 
wywodzi i bazy, na której się opiera. Zmiana tej postawy w środowisku bibliote
karskim i wśród odpowiedzialnych za rozwój oświaty, nauki i kultury przedstawi
cieli rządu jest konieczna. Tylko wtedy ochrona zbiorów ma szanse stać się jed
nym z podstawowych zadań polskich bibliotek, tak jak  to stanowi §4.1.1. Ustawy 
o bibliotekach z dn. 27. 06. 1997 r.



Jan Wołosz

O CHRONA I KONSERW ACJA ZBIOROW  
BIBLIOTECZNYCH W DZIAŁALNO ŚCI IFLA

O Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotek i Instytucji, znanej 
szeroko pod akronimem IFLA, wiemy sporo. Niemniej jednak o kilku faktach 
należy przypomnieć, aby interesujący nas zakres aktywności tej organizacji mógł 
być pokazany w szerszym kontekście.

Historia IFLA
IFLA, utworzona 30 sieф nia 1927 r., była początkowo stowarzyszeniem ma

łym, głównie bibliotek narodowych i akademickich, jedną z pierwszych na 
świecie organizacji nierządowych i non-profit, która swoją działalność ukierun
kowywała na tworzenie forum dla rozwijania międzynarodowych kontaktów bib
liotekarzy oraz wymiany idei i doświadczeń, głównie w  zakresie bibliografii.

Związek Bibliotekarzy Polskich był współzałożycielem tej organizacji.
Po ponad siedemdziesięciu latach swej działalności IFLA, licząca dziś ponad 

1600 członków, stała się dużą organizacją stowarzyszeń bibliotekarskich, bib
liotek, i instytucji pokrewnych z bez mała 150 krajów.

Dziś, tak jak  w  swoich początkach, IFLA uznaje się za organizację nieza
leżną, utworzoną dla zapewnienia bibliotekarzom światowego forum promujące
go międzynarodowe zrozumienie, wymianę idei, współpracę, dyskusje, badania 
i rozwój aktywności we wszystkich dziedzinach bibliotekarstwa łącznie z biblio
grafią, usługami informacyjnymi, kształceniem bibliotekarzy i reprezentowaniem 
bibliotekarstwa w sferach międzynarodowych.

IFLA przywiązuje duże znaczenie do opracowywania i modyfikowania 
wytycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek, instrukcji, poradników, mate
riałów instruktażowych, norm i wszelkiego rodzaju usług bibliotecznych.

Doroczne konferencje generalne IFLA, odbywane w różnych krajach i na 
różnych kontynentach, gromadzą od 2 do ponad 3 tysięcy bibliotekarzy, w  tym 
czołowych specjalistów ze wszystkich dziedzin bibliotekarstwa.

34 sekcje i 11 grup specjalistów, zwanych okrągłymi stołami, zgrupowanych 
jest w 8 głównych działach (division), spośród których trzy zajmują się prob
lematyką różnych rodzajów bibliotek, cztery —  różnymi typami ^ ia ła lności bib
liotecznej, a jeden —  działalnością regionalną w rozwijających się krajach Aftyki, 
Azji i Oceanii oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Problematyką ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych zajmuje się 
Sekcja Ochrony i Konserwacji w ramach Działu VI; Zarządzanie i Technologie.



Działalność sekcji nie ш усгеф 1уе całokształtu aktywności IFLA. Ważnym 
obszarem tej aktywności jest pięć kluczowych programów IFLA, uznanych za 
najważniejsze dla przyszłości rozwoju bibliotekarstwa na świecie, wokół któiych 
skupia się uwaga i działalność wszystkich struktur IFLA, bez względu na przy
należność wewnątrzorganizacyjną sekcji czy okrągłych stołów. W pierwszej ko
lejności wymienia się program Ochrona i Konserwacja (PAC). Pozostałe to; Uni
wersalna Dostępność Infonnacji (UAP), Uniwersalna Kontrola Bibliograficzna 
i Międzynarodowy MARC (UBCIM), Uniwersalny Przepływ Infonnacji i Tele
komunikacja (UDT) oraz Zaawansowane Bibliotekarstwo w Trzecim Świecie 
(ALP). Ten ostatni zorientowany jest na typowe zagadnienia rozwoju biblio
tekarstwa w krajach rozwijających się i misję pomocy dla tych krajów.

Funkcjami organizacyjnymi IFLA kieruje Zarząd Wykonawczy (Executive 
Board) z jej prezydentem na czele, natomiast zarządzanie sprawami meryto
rycznymi sekcji, okrągłych stołów i programów kluczowych należy do kompe
tencji Zarządu Profesjonalnego (Professional Board), który może też tworzyć 
dodatkowe grupy robocze do zbadania specjalnie wybranych problemów i przy
gotowania odpowiednich rekomendacji czy projektów. Po dwuletnim funkcjono
waniu takiej grupy może się ona przekształcić w  tzw. okrągły stół, jeśli problemy, 
którymi się zajmuje, nadal budzą zainteresowanie.

Należy jeszcze wspomnieć o dwóch atrybutach IFLA: o licznych więziach 
współpracy IFLA z innymi organizacjami i instytucjami oraz o bogatym progra
mie działalności wydawniczej, której efektem jest wiele publikacji ważnych dla 
rozwoju bibliotekarstwa na świecie. Autorytet IFLA jako „globalnego głosu pro
fesji bibliotekarskiej” —  jak  się to określa w dokumentach IFLA —  czyni z tej 
organizacji cenionego partnera do współpracy ze strony takich organizacji, jak 
UNESCO, ISO, FID, W IPO (World Intellectual Property Organization), ICA 
(International Council on Archives) i innych. Dość powiedzieć, że IFLA ma kon
sultacyjny status w  15 nierządow^ch organizacjach zajmujących się pokrewnymi 
obszarami działalności.

Ochrona i konserwacja zbiorów przedmiotem szczególnego 
zainteresowania IFLA

W łączenie do programów kluczowych problematyki ocłirony i konserwacji 
zbiorów bibliotecznych najlepiej świadczy o tym, jak  wielkie znaczenie przy
wiązuje do tej problematyki zrzeszona w IFLA międzynarodowa społeczność bib
liotekarzy.

N a osobne podkreślenie zasługują ścisłe więzi współpracy i współdziałania 
IFLA z M iędzynarodową Radą ds. Archiwów (ICA), w ramach któi^ch dochodzi 
do wspólnych przedsięwzięć badawczych (np. opracowany przed kilkoma laty 
raport o stanie zasobów bibliotecznych i archiwalnych w krajach Europy Środko
wej) oraz inicjatyw realizowanych wspólnymi siłami. Duży wpływ na działalność 
IFLA w omawianym zakresie wywiera także afiliacja w tej organizacji Konfe
rencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych (CDNL), powołanej do życia w 1974 r.



Na forum Konferencji omawianych jest wiele problemów dotyczących ochrony 
i konsew acji dziedzictwa piśmienniczego, które później, często jako problemy 
ważne dla wszystkich, są przenoszone na forum struktur IFLA.

Przykładem takiego zdarzenia była wielka konferencja międzynarodowa na 
temat ochrony materiałów bibliotecznych w Wiedniu w 1986 r., która została zor
ganizowana z inicjatywy CDNL wspólnym wysiłkiem IFLA, CDNL oraz 
UNESCO. 39 mówców z 17 krajów skupiło wówczas uwagę na pięciu podsta
wowych zagadnieniach: przeglądzie głównych problemów, jakie wynikają z po
trzeby ochrony światowego dziedzictwa piśmienniczego; opisie istoty i skali po
dejmowanych na świecie działań dotyczących ochrony materiałów bibliotecz
nych; przekazie praktycznych infomiacji związanych z ochroną i konserwacją; 
określeniu zakresu niezbędnej wiedzy jako fundamentu dla przyszłych dyskusji 
i wymiany doświadczeń oraz powołaniu do życia programu kluczowego PAC; 
rozwijaniu narodowej i regionalnej koncepcji współpracy w omawianym obszarze 
problemowym. Dorobek konferencji wiedeńskiej (opublikowany w dwóch to
mach w 1987 r.) przyczynił się — jak  się to dość powszechnie przyznaje —  do 
zwrócenia sferom rządowym i opinii publicznej uwagi na sprawy ochrony dzie
dzictwa duchowego ludzkości i potrzebę asygnowania środków na ten cel, rozwój 
badań, intensyfikację poszukiwań skutecznych metod zachowania i masowego 
odkwaszania dokumentów, oraz ich dygitalizację, wzrost zainteresowania dru
kiem dokumentów na trwałym papierze, rozwój współpracy w tej dziedzinie 
w skali międzynarodowej.

Dziś wiele z tych zagadnień znajduje się nadal w  centrum uwagi biblio
tekarzy i IFLA, choć istniejący stan rzeczy wydaje się być bardziej korzystny. 
Bliższe rozwiązania wydają się być np. sprawy dniku d o ^ m en tó w  na trwałym 
papierze, bardziej optymistycznie rysują się sprawy masowego odkwaszania do
kumentów XIX- i XX-wiecznych, dygitalizacja weszła już do praktyki biblio
tecznej. Dowodziły tego m. in. wystąpienia na posiedzeniach Sekcji Konserwacji 
IFLA w tym roku podczas 68 konferencji generalnej IFLA w  Amsterdamie.

Działalność Sekcji Ochrony i Konserwacji
Sekcja Ochrony i Konserwacji jest tym podstawowym elementem struktury 

IFLA, który skupia bibliotekarzy, konserwatorów i innych specjalistów zajmują
cych się sprawami ochrony materiałów bibliotecznych. Jej członkami są przed
stawiciele 114 instytucji i stowarzyszeń z 45 krajów świata, co czyni z niej jedną 
z najbardziej popularnych sekcji IFLA, wskazuje na skupienie wielu specjalistów 
w jej ramach, tworzy szerokie możliwości rozpowszechniania informacji i dowo
dzi skali zainteresowania jej problematyką na świecie. Sekcja działa głównie jako 
forum dyskusyjne na temat całokształtu zagadnień dotyczących ocłirony i kon
serwacji materiałów bibliotecznych oraz jako przekaźnik wielu tych zagadnień do 
innych sekcji IFLA, m.in. Sekcji Bibliotek Narodowych, która jest zaintere
sowana sprawami ochrony i zachowania dziedzictwa kulturalnego każdego kraju. 
Sekcji Budownictwa Bibliotecznego i Wyposażenia, zainteresowanej strukturami 
przestrzennymi do przechowywania zbiorów bibliotecznych, oraz z naturalnych



względów. Sekcji Rzadkich Książek i Rękopisów. Ścisłe i mocne więzi robocze 
łączą też Sekcję z Programem Kluczowym Ochrona i Konserwacja.

Cele i zadania Sekcji Ochrony i K onsewacji najpełniej ilustrują zapisy 
w Średnioterminowym Programie IFLA na lala 199<S-20(J1. Potwierdzono w nim 
zainteresowanie Sekcji sprawami zachowania dokumentowanego dziedzictwa 
kulturalnego świata i funkcjonowanie jako forum służącego wymianie, rozwojowi 
oraz rozpowszechnianiu wiedzy i doświadczeń dotyczących teorii, polityki i prak
tyki ochrony całej zapisanej wiedzy, bez względu na rodzaj mediów służących jej 
przechowywaniu. W szczególności mówi się o;

1. Ułatwianiu wymiany informacji i wspieraniu wszelkiego rodzaju współ
działania, szczególnie z Programem Kluczowym Ochrona i Konserwacja;

2. Promowaniu wśród pracowników bibliotecznych, użytkowników i rządzą
cych świadomości wielkiej wagi spraw ochrony światowego dziedzictwa kultural
nego w procesach zarządzania sprawami bibliotecznymi;

3. Zachęcaniu do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych w obsza
rze ochrony, a szczególnie w  zakresie umiejętności menedżerskich;

4. Promocji najlepszych doświadczeń i standaiyzacji w działaniach związa
nych z ochroną;

5. Ułatwianiu opracowania narodowych strategii i programów ochrony;
6. M onitorowaniu działań związanych z digitalizacją materiałów bibliotecz

nych i promowaniu koncepcji bibliotecznej prezerwacji jako części tych działań;
7. Promowaniu długoterminowej ochrony oryginalnych dokumentów elek

tronicznych i dostępności;
8. Popieraniu ekspansji powszechnie dostępnych rejestrów zachowanych 

reprodukcji chronionych dokumentów i uczestniczeniu w kodyfikacji infonnacji 
dotyczących ochrony materiałów bibliotecznych.

Praktycznym efektem tych zapisów i działań są m.in. cenne dokumenty, któ
re opracowali w ostatnich latach specjaliści Sekcji Ochrony i Konserwacji. Wy
mienić tu należy: „Planowanie na wypadek katastrofy” i „ Ochrona dziedzictwa 
naszych dokumentów a trwały papier”. Tłumaczenia tych dokumentów wydała 
Biblioteka Narodowa. M ają one charakter zaleceń, a są opracowane przez spe
cjalistów klasy międzynarodowej. Trzeba też wspomnieć o biuletynie infonna- 
cyjnym Sekcji pt. „Newsletter”, w którym na bieżąco, w cyklu kwartalnym, pub
likowane są informacje o działalności Sekcji i innych ważnych zdarzeniach i za
gadnieniach.

Program Kluczowy Ochrona i Konserwacja
Program Kluczowy Ochrona i Konserwacja został przyjęty podczas konfe

rencji IFLA w Nairobi w 1984 r., lecz wszczęcie jego działalności nastąpiło pod
czas wspomnianej wcześniej konferencji wiedeńskiej w 1986 r.

Jego struktura była modyfikowana, lecz od początku nadano jej charakter 
zdecentralizowany. Składa się ona z ośrodka międzynarodowego, który obecnie 
mieści się w Bibliotece Narodowej w Paryżu i który odpowiada za zarządzanie



programem, koordynację działalności, generalną strategię programu oraz jego 
promocję wśród profesjonalistów, instytucji i stowarzyszeń. Natomiast pięć regio
nalnych ośrodków, zlokalizowanych w bibliotekach narodowych, realizuje samo
dzielnie program PAC w pięciu różnych regionach świata, ustalając własną poli
tykę działania i dokonując własnych wyborów —  z uwzględnieniem pi^zyjętych 
zasad współpracy i współdziałania.

Lokalizacja ośrodków regionalnych i przewidziane dla nich regiony są na
stępujące:

• Canberra (Australia) —  Oceania i Azja Południowo-Wschodnia;
• Caracas (Wenezuela) —  Ameryka Łacińska i Karaiby;
• Lipsk (Niemcy) —  Europa Wschodnia,
• Tokio (Japonia) —  Azja Centralna i Wschodnia;
• Waszyngton (USA) —  USA i Kanada.

Ośrodek międzynarodowy w Paryżu pełni jednocześnie funkcje ośrodka re
gionalnego dla Europy Zachodniej, Aftyki i Środkowego Wschodu.

Dodajmy, że program PAC realizuje swoje cele w ścisłej współpracy z Mię
dzynarodową Radą ds. Archiwów (ICA), UNESCO, amerykańską Komisją Ochro
ny i Dostępu (CPA) oraz Europejską Komisją Ochrony i Dostępu (ECPA).

Głównym celem działań podejmowanych w ramach PAC jest spowodowa
nie, aby opublikowane i nieopublikowane materiały biblioteczne we wszystkich 
postaciach były zachowane w dostępnej do użytku postaci tak długo, jak  to jest 
możliwe. Cel ten jest realizowany przy następujących założeniach:

• ochrona materiałów bibliotecznych ma zasadnicze znaczenie dla istnienia i roz
woju kultury i nauki,

• w  ochronie materiałów bibliotecznych występuje wzajemna współzależność 
czynnika narodowego i międzynarodowego,

•  narodowa strategia ochrony materiałów bibliotecznych musi być podporządko
wana generalnej zasadzie, że każdy kraj powinien przyjąć odpowiedzialność za 
zachowanie własnego piśmiennictwa oraz za inne materiały dotyczące własnej 
cywilizacji i kultury.

Organizatorzy i realizatorzy programu widzą osiągnięcie założonego celu 
w działaniach, które:

• podnoszą poziom świadomości czynników rządowych, opinii publicznej oraz 
kierownictwa i personelu bibliotecznego w zakresie zagadnień ocłirony mate
riałów bibliotecznych;

• dokształcają kadrę kierowniczą i personel w zakresie teorii i praktyki ochrony 
i konserwacji;

• informują użytkowników o potrzebach ochrony i konserwacji oraz roli, jaką 
mogą oni odgrywać w przedłużaniu używalności zbiorów bibliotecznych;

• zachęcają i ułatwiają szkolenie wszystkich kategorii personelu w  zakresie postę
powania ze zbiorami i ich ocłironą oraz konserwacją;



• zachęcają do prowadzenia badań naukowych nad procesami rozpadu dokumen
tów oraz możhwościami stosowania nowych technologii i naukowych metod 
zapobiegania niszczeniu zbiorów bibUotecznych;

• promują opracowywanie narodowych standardów oraz przepisów prawnych, 
które wspierają produkcję i wykorzystanie trwałych materiałów zapobiegają
cych ich szybkiemu niszczeniu w bil)liotekach;

• promują, poprzez współpracę i współdziałanie, narodowe i międzynarodowe 
przedsięwzięcia zgodnie z  przyjętymi celami i zadaniami Sekcji Ochrony i Kon
serwacji IFLA oraz innych programów kluczowych IFLA.

W Średnioterminowym Planie PAC na lata 1998-2001 stosownie do wymie
nionych celów i założeń —  zadania te ujęto następująco:

1. Podniesienie świadomości zagadnień ocłirony zbiorów bibliotecznych 
wśród rządzących, kierownictw bibliotek, personelu, użytkowników, opinii publi
cznej i profesjonalistów w  zakresie informacji naukowej —  z podkreśleniem klu
czowej roli tych zagadnień w  globalnym zarządzaniu zbiorami bibliotecznymi.

2. Rozwijanie polityki koordynowanej współpracy z ośrodkami regionalny
mi PAC, strukturami IFLA, pozostałymi programami kluczowymi oraz innymi in
stytucjami i organizacjami, także nierządowymi oraz profesjonalistami w zakresie 
informacji naukowej zainteresowanymi sprawami zachowania dziedzictwa du
chowego ludzkości.

3. Wspieranie badań naukowych nad przyczynami degradacji wszystkich 
postaci materiałów bibliotecznych oraz stosowaniem naukowych i technicznych 
sposobów zapobiegania ich niszczeniu, jak  również przenoszenia dokumentów na 
nowe nośniki, a także promowanie opracowania narodowych standardów, prze
pisów prawnych i wytycznych wspierających produkcję, zachowanie i odpo
wiednie podejście do stosowania w bibliotekach i archiwach trwałych materiałów.

4. Kształcenie personelu bibliotecznego wszystkich szczebli w zakresie prak
tyk konserwatorskich i zachęcanie do organizowania praktycznych programów 
i kursów szkoleniowych.

Działalność w  ramach PAC prowadzona jest na zasadach współpracy między 
ośrodkami regionalnymi i wymienionymi wcześniej organizacjami międzynaro
dowymi (UNESCO —  np. projekt „Pamięć świata”, CPA —  stosowanie nowych 
technologii itp.), przy czym podstawowe znaczenie przywiązuje się do wymiany 
infonnacji. Stąd waga, jak ą  przypisuje się w  ramach struktur IFLA organizowa
nym konferencjom, seminariom, warsztatom, kursom, wydawanemu biuletynowi 
pt. „International Preservation News”, a także licznym publikowanym informa
torom, materiałom pokonferencyjnym oraz wynikom sondaży prowadzonych 
przez ośrodki PAC. W ostatnich latach w ramach programu opracowano m.in. ta
kie przydatne w praktycznej działalności bibliotek dokumenty, jak: „Care, Hand
ling and Storage o f  Photographs” (Opieka, obsługa i przechowywanie fotografii), 
„Disaster Preparedness” (Gotowość na wypadek katastrofy) i inne. Ostatnio 
(1998) zostały opublikowane zmodyfikowane „IFLA Principles for the Care and 
Handling o f Library Materials” (Zasady IFLA dotyczące opieki i obchodzenia się



materiałami bibliotecznymi), skompilowane i zredagowane przez Edwarda P. Ad- 
cocka przy współpracy Marie-1'herese VarlamofF, dyrektora progi'amu PAC. Roz
poczęły one nową serię publikacji programu PAC, zatytułowaną „International 
Preservation Issues”, która ma uzupełniać sygnalizowany wcześniej biuletyn pt. 
„International Preservation News” .

Zasady IFLA dotyczące opieki i obchodzenia się z materiałami 
bibliotecznymi

Właśnie tej ostatniej publikacji warto poświęcić cłiwilę uwagi, ponieważ wy
raża się w niej sposób podejścia do celów i sposobów działania programu PAC.

Otóż pierwszy raz dokument ten został opublikowany w 1979 r. Jego rewizji 
i modyfikacji dokonano w 1986 r. W  1994 r. w ramacli programu PAC podjęto 
przeprowadzenie sondażu wśród szerokiego kręgu specjalistów z różnycłi insty
tucji i organizacji na świecie, aby zgromadzić możliwie kompletne wyczerpujące 
uwagi na temat potrzeby zmodyfikowania zakresu i ujęcia dokumentu. Wyko
rzystując zebrany materiał, postanowiono wziąć pod uwagę fakt, że w ostatnich 
latach mimo licznych publikacji na temat ochrony i konserwacji nadal wiele bib
liotek na świecie potrzebuje informacji i rad jak  opiekować się swoimi zbiorami. 
Dlatego też zdecydowano się na opracowanie publikacji zwięzłej, skupiającej 
uwagę na kluczowych, praktycznych elementach ochrony zbiorów, którą bibliote
ki mogą wykorzystać w codziennej praktyce.

Cele omawianej publikacji określono następująco: ma ona być ogólnym 
wprowadzeniem do ochrony zbiorów, zarówno dla osób, jak  i instytucji. Publika
cja nie będzie zawierać wyczerpującej listy szczegółowych metod i sposobów 
postępowania, ale ma dać podstawową informację, która powinna pomóc biblio
tekarzom w ustaleniu odpowiedniego postępowania ze zbiorami, w  formułowaniu 
pozytywnej polityki dla przyszłości materiałów w zbiorach biblioteki. Ma więc 
eksponować łatwość uszkodzenia materiałów, podnosić poziom wiedzy o trwało
ści materiałów, zachęcać do odpowiedniego obchodzenia się z nimi, pomagać per
sonelowi w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań dla swoich problemów oraz 
zachęcać do ustanowienia przejrzystych zakresów odpowiedzialności i więzów 
zależności w strukturach bibliotecznych, co sprzyja kontroli przechowywania 
i ochrony zbiorów.

Publikacja składa się ze słownika stosowanych pojęć, krótkiego wstępu oraz 
wprowadzenia do zagadnień ochrony (dlaczego chronić, od czego zacząć, dlacze
go i z kim współpracować itp.). Następnie w sześciu rozdziałach omówiono kolej
no zagadnienia związane z; organizacją bezpieczeństwa zbiorów i zapobieganiem 
katastrofie, z zagiożeniami środowiskowymi (temperatura, zapylenie), dalej —  ze 
specyfiką zagrożeń tradycyjnych materiałów bibliotecznych, materiałów fotogra
ficznych i filmowych, audiowizualnych oraz przenoszeniem dokumentów na inne 
nośniki. Całość zamykają: cenna bibliografia, wykaz adresów, pod którymi można



uzyskać pomoc i konsultacje, oraz wykaz standardów, ważnych dla ochrony i za
chowania zbiorów.

Lektura sygnalizowanej publikacji przywodzi na myśl potrzebę uprzystęp
nienia jej bibliotekarzom i archiwistom w Polsce, nie wyłączając też służb konser
watorskich.

Na zakończenie uwaga. Udział bibliotekarzy polskich w pracach IFLA jest 
tak nikły, że nie pozwala to efektywnie korzystać z dorobku tej organizacji, a poza 
tym —  przedstawiać na jej forum osiągnięć, których wielu na świecie mogłoby 
nam pozazdrościć.



Donata Rams, 
Danuta Jarmińska

MASOWA KONSERW ACJA ZBIO RO W  
BIBLIOTECZNYCH I JEJ PRZYSZŁOŚĆ

„Brakperspektywicznej koncepcji konsenvatorskiejpmwadzi do zagłady 
św iadectw dokumentujących to. co ludzie dotąd stworzyli".

Jest to cytat z referatu Williama J. Welsha z Biblioteki Kongresu wygło
szonego na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w  Wiedniu w 1986 
roku'.

Chociaż minęło od tego czasu ponad 10 lat stwierdzenie powyższe jest ciągle 
aktualne w wielu krajach, również w Polsce, a brak koncepcji masowej konser
wacji zbiorów przybliża tragiczny skutek lekceważenia problemu. W  tej dzie
dzinie jesteśmy w tyle nie tylko w stosunku do Ameryki Północnej, ale również 
do znacznej części krajów europejskich.

Przez konserwację zbiorów bibliotecznych i archiwalnych rozumie się okre
ślone dążenia i działania związane z ich ocłironą przed niszczeniem. Podstawo
wym celem konserwacji jest utrzymanie obiektów w  stanie pozwalającym na ich 
dalsze przechowywanie i użytkowanie. Zbiory nie posiadają określonego okresu 
użytkowania, chociaż jak  wszystko ulegają starzeniu. Jeżeli są przechowywane 
w magazynach i czytelniach we właściwych, a przede wszystkim, stabilnych wa
runkach klimatycznych, mogą istnieć całkiem długo.

Uszkodzenia obiektów, poza naturalnym starzeniem się, wynikają z ich użyt
kowania, niewłaściwych warunków magazynowych oraz niedostatecznej kon
serwacji lub jej całkowitego braku. Zdarzają się też wyjątkowe sytuacje, np. klę
ski żywiołowe — jak  to miało miejsce w czasie zeszłorocznej powodzi w połud
niowej Polsce, w wyniku któi^ch stopień zniszczenia jest jeszcze większy.

Skala potrzeb w zakresie ochrony zbiorów jest uzależniona od charakteru 
danej placówki bibliotecznej czy archiwalnej. Jest ona inna dla bibliotek publicz
nych i inna dla naukowych czy specjalnych. Szczególną odpowiedzialnością za 
zbiory obciążone są te instytucje, które mają obowiązek wieczystego ich archi
wizowania, np. Biblioteka Narodowa z mocy ustawy z 1997 roku.

Musimy sobie uświadomić, że w skład przechowywanych zbiorów wchodzą 
nie tylko książki, broszury i czasopisma, ale także różnego rodzaju druki, afisze, 
plakaty, nuty, mapy, atlasy, rysunki oraz publikacje elektroniczne. Te powiększa-

* W. J. Welsh: Koncepcja mtętlz^-namdowej polityki konsenvatorskiej. W: Ochmna Zbiorów Biblio
tecznych, Warszawa 1992. Zeszyty Przekładów 51.



jące się zbioi7  wymagają nie tylko właściwych warunków magazynowania, ale 
również zapewnienia środków na ich konserwację.

Obecnie najwięcej problemów konsewatorskich, zarówno z racji ilości jak 
i stanu zachowania, związanych jest ze zbiorami nowszymi, pochodzącymi z XIX 
i XX wieku. Jak wiadomo, po zmianie technologii w XIX wieku wytwarzany 
papier jest zakwaszony. Kwaśne środowisko znacznie przyspiesza procesy 
starzenia i w konsekwencji prowadzi do degradacji i rozpadu papieru.

W Bibliotece Narodowej zbiory nowsze liczą obecnie ponad 2,5 min wolu
minów książek i czasopism oraz ponad 1,5 min jednostek dokumentów życia 
społecznego. Z obserwacji stanu zachowania tych zbiorów wynika, że większość 
obiektów jest zakwaszona i powinna być poddana zabiegom konserwatorskim. 
W szybkim tempie niszczeją przede wszystkim czasopisma. Wiele tytułów cieszy 
się tak dużym powodzeniem u czytelników, że są wręcz „zaczytywane”. Więk
szość z nich była wykonana na najtańszym, bardzo słabym papierze, często w nie
typowym, wielkim formacie. Ich stan zachowania nieustannie się pogarsza. Ko
nieczność ratowania tych zbiorów stanowi wyzwanie dla większości bibliotek, 
bowiem niemożliwe już  stało się udostępnianie czytelnikom znacznej ich części 
i, co gorsze, coraz trudniejsze jest tworzenie dokumentów zastępczych poprzez 
kopiowanie tych kruchych i łamliwych obiektów.

W Bibliotece Narodowej scalaniem i mikrofilmowaniem polskich czasopism 
i gazet oraz innych bezcennych kolekcji zajmują się od lat Zakład Zbiorów Mi
krofilmowych i Zakład Reprografii. Należy jednak podkreślić, że ten sposób 
ochrony pozwala ocalić tylko zapisaną treść, natomiast oryginały nadal są nara
żone na dalszą degradację i nieuchronny rozpad.

Ratowaniem i ochroną zbiorów nowszych Biblioteki Narodowej, obok wy
żej wspomnianych Zakładów zajm ują się także: Sekcja Opraw Oddziału Maga
zynów Bibliotecznych i Introligatomia Specjalistyczna oraz sporadycznie Za
kład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. W Sekcji Opraw prowadzi się doraź
ne prace naprawcze polegające na podklejaniu uszkodzonych, np. rozdartych 
pojedynczych stron druków, wzmacnianiu rozsypujących się grzbietów książek 
i czasopism oraz zabezpieczaniu cienkich druków okładzinami z kartonu. Prze
ciętnie rocznie dokonuje się tu reperacji 8000 woluminów oraz podkleja od 1000 
do 1500 zniszczonych stron druku. Natomiast w Introligatomi Specjalistycznej, 
np. w  1996 r., oprawiono i zreperowano 6417 woluminów druków nowszych^.

Konserwatorzy z naszej biblioteki nie nadążają z ratowaniem najcenniej
szych obiektów i kolekcji ze zbiorów specjalnych. XIX i XX-wieczne egzem
plarze, np. pojedyncze druki ulotne i plakaty poddawane są konserwacji najczę
ściej wówczas, gdy są wytypowane na wystawę. Zabiegi wykonywane w wyżej 
wymienionych jednostkach zapobiegają jedynie pogłębianiu się już powstałych 
uszkodzeń, ale nie są w  stanie pomóc zbiorom w szerokim zakresie. Są jak kropla 
w morzu w stosunku do potrzeb.

 ̂ G. Piwowarska, E. Markiewicz: Zachować zbioiy. Problemy pi~echoynrnaniu i ochrony 
druków nowszych iv Bibliotece Narodowej. „Biuletyn Informacyjny BN” 3/142/1997.



w  przeprowadzonych badaniach w niemieckich bibhotekach stwierdzono, 
że na 150 min woluminów, aż 18 min wykazało bardzo zaawansowany proces 
rozpadu papieru-^. Podobna sytuacja panuje w większości bibliotek na świecie. 
Nasze księgozbiory, któi^ch stan zachowania nie został jeszcze dokładnie zbadany, 
są w równie tragicznym stanie.

Ratowanie oryginałów na masową skalę wymaga odmiennych technologii 
od stosowanych do pojedynczych obiektów, również innej organizacji pracy oraz 
specjalistów do obsługi tych przemysłowych procesów. Wprowadzenie maso
wych technik konserwatorskicłi wymaga dużych nakładów finansowych przekra
czających możliwości pojedynczych, nawet największych, bibliotek czy archi
wów. Jeszcze ważniejsze od pieniędzy jest uświadomienie ludziom z różnych 
środowisk, że istnieje problem zagrożonych całkowitą zagładą milionów XIX 
i XX-wiecznych książek, gazet i dokumentów życia społecznego.

W Polsce do niedawna problem ten istniał wyłącznie w świadomości spe
cjalistów; konserwatorów, bibliotekarzy i archiwistów. Ich apele o wszczęcie dzia
łań w kierunku zapobieżenia katastrofie w zasadzie nie wychodziły poza to śro
dowisko. Powyższa sytuacja powoli się zmienia.

Prof. Bronisław Zyska z Uniwersytetu Śląskiego już od lat osiemdziesiątych 
propaguje tematykę ocłirony zbiorów poprzez liczne publikacje książkowe i wy
stąpienia na konferencjach. W 1996 r. z inicjatywy prof. Adama Manikowskiego, 
ówczesnego dyrektora Biblioteki Narodowej, powstało Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecznych, w  skład którego weszło wiele 
autorytetów naukowych i społecznych. Od tej pory problemem zagrożenia zbio
rów zaczęli się w większym stopniu interesować ludzie ze środowisk naukowych 
oraz dziennikarze, czego reperkusją były liczne doniesienia w  środkach maso
wego przekazu. Np. w  marcu 1996 r. w tygodniku „Polityka” ukazał się artykuł 
pod tytułem „Samozagłada”, w  którym autorka alarmowała, że „ ...cały  zapisany 
na papierze dorobek myśli XIX i XX wieku rozpada się w  pył”^.

Ciągle jednak brak jest wyraźnego zrozumienia wagi problemu przez ludzi 
reprezentujących instytucje rządowe i decydujących o jego rozwiązaniu.

Zasadniczą sprawą przy opracowywaniu prograrhów ocłirony zbiorów powi
nien być wybór strategii, jaka będzie realizowana przez państwo. Plany te muszą 
być dostosowane do specyfiki i stanu zachowania zbiorów oraz do funduszy, jakie 
chce się przeznaczyć na ten cel.

Czy zachowanie zbiorów bibliotek i archiwów w oryginałach jest zatem 
w ogóle możliwe?

Bernhard Fabian^ z Munster, emerytowany profesor literatury angielskiej 
i bibliografii, w wykładzie inauguracyjnym na międzynarodowej konferencji

 ̂ H. Bohrcnz: Obecny stan i perspektywy konser\\-acji zbiorów w bibliotekach naukowych 
Niemiec. Referat wygłoszony na polsko-niemieckim sympozjum nt. konserwacji zbiorów w bib
liotekach naukowych. Szczecin-Bcrlin 7-9 IV. 1997.

J. Podgórska; Samozagłada „Polityka” 1996 nr 11(2028) s. 68-69.
 ̂B. Fabian: Ochrona zbiorów  -  własne refleksje. W; Ratowanie i ochrona zbiorów. Warszawa 

1998. Notes Konserwatorski 1, s. 15-35.



w Lipsku, w 1996 r., scharakteryzował istotę rozbieżności poglądów na temat 
wyboru metod stosowanych do ochrony zbiorów. Według niego zasadniczą kwe
stią nie są szczegóły rozwiązań technicznych, ale nasze rozumienie pojęcia 
książki. Czym jest to, co chcemy lub powinniśmy chronić? Czy jest to pewna 
liczba książek grożących rozsypaniem się w pył? A może jest to coś więcej? 
Czy można to traktować jako kulturę, kulturę specyficzną, osadzoną w powszech
nej kulturze pewnego okresu historycznego? Czy książki to tylko kilometry pa
pieru, czy również historia postępu i doskonalenia technik. Edytorstwo, format, 
układ graficzny, typografia, oprawa; okładki także ulegały stopniowemu rozwo
jowi. Są one różne dla danego okresu i nadają każdej książce niepowtarzalny 
charakter.

A może wybrać jako strategię tylko zabezpieczenie treści zawartych w książ
kach? Obecnie do długoterminowego przechowywania informacji służą: błona 
fotograficzna, taśma magnetyczna, dysk magnetyczny i optyczny. Ale tu też rodzą 
się wątpliwości. Nowe media nie dają bowiem możliwości bezpośredniego odczy
tywania zawartych w nich informacji, jak  to m a miejsce w przypadku książki. 
Niezbędna jest tu aparatura, która musi być dostępna i utrzymana w gotowości. 
Bardzo często wymagany jest specjalistycznie przygotowany personel, aby po
średniczyć między aparaturą i informacją. Rodzą się również inne pytania. Jaka 
jest naprawdę trwałość tych duplikatów oraz jakie są ich koszty? Może bowiem 
okazać się, że koszty bezpośrednie i konieczne w przyszłości będą wyższe od 
kosztów utrzymania zbiorów w oryginałach. Czy, mając tego świadomość, chce
my pozostawić następnym pokoleniom ogromne problemy związane z konser
wacją tych nośników? Poza tym należy odpowiedzieć na pytanie; czy mamy pra
wo pozbawiać następne pokolenia dostępu do tradycji słowa drukowanego?

Wiadomo, że wszystkiego ocalić nie jesteśm y w stanie. Trzeba zatem stwo
rzyć logiczne i racjonalne kryteria wyboru w celu określenia, co z dziedzictwa 
intelektualnego chcemy zachować w oryginalnej, a co w  zastępczej formie.

W ostatnim czasie na świecie nastąpił szeroki rozwój prac badawczych 
i wdrożeń w dziedzinie masowej konserwacji materiałów bibliotecznych, jej me
chanizacji i zwiększenia wydajności. Masowe odkwaszanie papieru jest jednym 
z najważniejszych procesów ratowania na dużą skalę zbiorów w oryginalnej for
mie. Podstawowym jego zadaniem jest neutralizowanie zawartych w papierze 
kwasów metodami chemicznymi. Termin ten pojawił się w  latach sześćdziesią
tych, gdy zaczęto w  pełni uświadamiać sobie stopień zagrożenia i możliwość 
utraty znacznej części dorobku kulturowego.

Procesy masowego odkwaszania są opisane w  wielu publikacjach. W 1996 r. 
na zlecenie Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, Henk J. Porck z Bibliote
ki Narodowej w  Hadze opracował raport dotyczący głównych metod stosowanych 
obecnie na świecie (Battelle, Bookkeeper, DEZ, FMC, Wei-To)^. Autor w skrócie 
opisuje chemizm i technologię tych metod oraz dosyć dokładnie omawia dotych-

^ H. Porck: Mass Deaddifwation. An Update uf Possihililies and Limitations. Amsterdam, 
1996.



czasowe ich zastosowania, wykazując zalety i wady. Raport nie podaje ostate
cznych konkluzji, jiozostawiając możliwość wyboru metody najlepiej nadającej 
się w warunkach danego kraju. Bowiem żadna z nich nie jest na tyle uniwersalna, 
aby mogła rozwiązać wszystkie problemy ratowania przed zagładą XIX i XX- 
wiecznych zbiorów.

W kilku krajach już działają instalacje umożliwiające wykonywanie pro
cesów konsei-wacji na skalę masową, m.in. Niemcy zaangażowani są w ich prak
tyczne rozwiązywanie od końca lat osiemdziesiątych. Pracownicy naszej Biblio
teki uczestniczący w 1996 r. w międzynarodowej konferencji w  Lipsku obejrzeli 
tam proces masowego odkwaszania metodą Battelle. Jego wydajność w Deutsche 
Bucherei wynosi 120 tys. tomów rocznie’ .

Ponadto firmy Battelle w Eschbom oraz Libertec w Norymberdze^ prowa
dzą odpłatne, masowe odkwaszania książek dla wszystkich bibliotek i archiwów. 
W czerwcu tego roku, również niemiecka fmna Neschen z Biickeburga zaprezen
towała w BN (w formie pokazu zarejestrowanego na taśmie wideo) ciekawą me
todę masowego odkwaszania połączonego ze wzmacnianiem struktury papieru^. 
Każda z tych firm oferuje usługi stosując własne, opatentowane technologie. Dzię
ki temu można wybrać najbardziej odpowiednią dla różnych rodzajów zbiorów. 
Z uwagą śledzimy wszystkie doniesienia dotyczące tych metod, bowiem polskie 
biblioteki i archiwa ciągle czekają na rozw ią^nie problemu konserwacji masowej.

Masowe odkwaszanie nie może być jednak traktowane jako panaceum na 
wszystkie problemy. Stosuje się je  do książek, czasopism i dokumentów życia 
społecznego, w  których papier nie jest zbyt kruchy. Proces ten powoduje usunięcie 
czynnika odgrywającego główną rolę w rozpadzie papieru, ale nie poprawia jego 
„kondycji”. Doświadczenia innych krajów wskazują, że odkwaszanie należy 
przeprowadzić możliwie wcześnie. Często papier jest tak słaby, że należy go pod
dać wzmocnieniu. Dlatego przy opracowywaniu programu masowej konserwacji 
wiele bibliotek i archiwów szuka takich metod ratowania oryginałów, w których 
można połączyć te procesy. Przykładem takiego zmechanizowanego procesu jest 
szpaltowanie lub inaczej rozszczepianie papieru stosowane w Deutsche Bucherei 
w Lipsku. W obecnej chwili najlepiej spełnia on oczekiwania konserwatorów. 
Proces polega na tym, że papier „rozdwaja się” i w  środek wstawia się nowy 
mocny „rdzeń”, po czym następuje jego odkwaszanie. Po mechanizacji procesu 
wydajność wzrosła dziesięciokrotnie: z 200 ręcznie wzmacnianych kartek do 
2000 dziennie i jego optymalizacja ciągle postępuje'®.

’  J. Licrs, P. Schwcrdt: The Battelle Mass Deacidification Process Equipment And Technology, 
„Restaurator” 1995 16, s. 1 -9.

** O. Bell: Libertec — metoda odkwaszania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Referat 
wygłoszony na polsko-niemieckim sympozjum nt. konserwacji zbiorów w bibliotekach nauko
wych, Szczccin-Berlin, 7-9 IV. 1997.

^ Archivcenter; Odkwaszanie oraz wzmacnianie arkusz}' papieru w jednym procesie. (War
szawa 1988, Folder).

W. Wachter: Masowa konserv\acja dokumentów bibliotecznych i archiwalnych. Referat 
wygłoszony na polsko-niemieckim sympozjum nt. konserwacji zbiorów w bibliotekach nauko
wych. Szczecin-Bcrlin, 7-9 IV. 1997.



Masowe wzmacnianie papieru znane jesl od 1943 r. gdy William BaiTOw 
opracował technikę laminowania papieru. Ta metoda ochrony zbiorów biblio
tecznych i archiwalnych zyskała dużą popularność na całym świecie. Wiele cen
nych dokumentów w polskich archiwach i bibliotekach, począwszy od lat sześć
dziesiątych, zostało zespolonych z folią acetylocelulozową. Jednak po pewnym 
czasie zauważono uszkodzenia na tych zalaminowanych obiektach. Okazało się, 
że materiał wzmacniający papier ulegał szybszemu starzeniu i degradacji, a pro
dukty jego rozpadu dodatkowo uszkadzały oiyginał. Zatem stosowanie techniki 
laminacji osiągnie zakładany cel wówczas, kiedy dokona się wyboru właściwych 
materiałów do wzmacniania. Olbrzymi rozwój przemysłu chemicznego powodu
je  pojawianie się na rynku wielu produktów zalecanych przez producentów do 
laminacji. Nauczeni smutnym doświadczeniem z acetylocelulozą powinnyśmy je  
przetestować przed praktycznym zastosowaniem do oryginałów.

W Laboratorium Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN prze
badano produkt o nazwie Filmoplast R, wyprodukowany przez niemiecką fimię 
Neschen. Otrzymał on naszą pozytywną opinię i może być stosowany do lami
nacji gazet. Jednak brak całościowej koncepcji ratowania zbiorów nowszych oraz 
funduszy uniemożliwia praktyczne prowadzenie tej metody dla naszych czaso
p ism '•.

Oprócz przedstawionych już  metod masowej ochrony zbiorów należy wy
mienić również w ażną kwestię mikrobiologicznej opieki nad nimi. Po stwierdze
niu zainfekowania ich mikroorganizmami należy przeprowadzić dezynfekcję. 
Problem ten staje się szczególnie poważny w przypadku masowego zakażenia 
zbiorów w  wyniku zawilgocenia czy zalania, np. powodzi, czego doświadczy
liśmy w zeszłym roku.

Poszukiwanie nowych środków do dezynfekcji i zorganizowanie sieci komór 
dezynfekcyjnych stało się koniecznością. Wyniki uzyskiwane w niszczeniu grzy
bów i pleśni w  działających obecnie w  kraju komorach nie są zadowalające* 
Ponadto stosowane w  nich środki są groźne dla zdrowia ludzi, a technologie 
szkodliwe dla środowiska. Pewne nadzieje wiązano z zastosowaniem do tego celu 
metod radiacyjnych, np. z wykorzystaniem promieniowania gamma. Po wielu 
badaniach okazało się jednak, że powoduje ono degradację papieru i przyśpiesza 
jego starzenie. Zatem nie zaleca się tych metod do dezynfekcji zbiorów '3.

W Bibliotece Narodowej po przeanalizowaniu różnych, dostępnych metod 
wybraliśmy system działający w archiwach czeskich. Zastosowanie tej techno
logii zapewnia pełną skuteczność w  stosunku do grzybów pleśniowych oraz

’ * D. Rams: Laminacja papiem  — tak. czy nie? Ochmna zagrożonych XIX i X X  wiecznych cza
sopism. „Biuletyn Informacyjny BN’’, 1997 nr 1/140.

W. Sobucki, A. Tymińska; Ocena skuteczności stosowanej и- Polsce masowej dezyn fekcji zbio
rów «■ komorach próżniowych ora: osiągnięcia zagraniczne w tym zakresie. W: Ratowanie i ochrona 
zbiorów. Warszawa 1998. Notes Konserwatorski 2, (w druku).

J. Perkowski; Wplvw pmmieniowania gamma na tlzielo sztuki и' procesach dezynfekcji i de- 
zyn.sekcji. ..Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dziel Sztuki”, 1998 Vol. 9, No I (32).



całkowitą utylizację tlenku etylenu. Spodziewamy się realizacji zainstalowania 
urządzenia w przyszłym roku.

Wyciajiając w'nioski z niedawnych wydarzeń, dotyczących zalanych zbiorów 
bibliotecznycli i archiwalnych należy włączyć do prac związanych z konserwacją 
tematy dotyczące sublimacyjnego suszenia zamoczonych książek czyli liofilizacji. 
Często jest to jedyna metoda ich uratowania. W planach powinno się uwzględniać 
wyposażenie bibliotek i archiwów' w' zamrażarki i liofilizatoiy, aby było możliwe 
szybkie działanie w razie katastrofy. W przypadku zalania zbiorów pierwszą czyn
nością powinno być zapakowanie mokrych, pojedynczych książek w folię i za
mrożenie ich w jak  najszybszym czasie w możliwie niskiej temperaturze (poniżej 
-29® C).

W BN planowane jest jeszcze w tym roku wysuszenie metodą sublimacji 
około tysiąca książek zalanych w czasie ubiegłorocznej powodzi.

Chcąc oszczędzić następnym pokoleniom problemów ze zniszczonymi zbio
rami na kwaśnym podłożu papierowym powinniśmy jak najszybciej wprowadzić 
(w postaci aktów prawnych i wykonawczych) obowiązek drukowania na trwałym 
papierze wszystkich egzemplarzy przeznaczonych do wieczystego archiwizowa
nia. Trwały papier to wyrób o specjalnych parametrach określonych w między
narodowej nonnie ISO 9706:1994. Pulilikacje wydrukowane na takim papierze 
mają prawo do jego specjalnego oznakowania. Jest nim matematyczny znak nie
skończoności wpisany w okrąg, pod którym znajduje się numer wyżej wymienio
nej normy

Właściwa opieka nad zbiorami i prowadzenie odpowiednich metod konser
wacji powinny być wynikiem współpracy bibliotekarzy, konserwatorów i nau
kowców. Konserwacja musi zajmować poczesne miejsce wśród statutowych za
dań wielu bibliotek i archiwów.

W tym roku wzorem innych państw opracowano wstępne założenia strate
gicznego programu rządowego dla bibliotek i archiwów, w pracach którego uczest
niczyli m.in. konserwatorzy naszej Biblioteki oraz specjaliści z różnych dziedzin 
i ośrodków naukowych w kraju, a także pracownicy Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Zakłada on oszacowanie stanu zachowania zbiorów XIX i XX-wiecznych. 
Pozwoli to ustalić ogólne założenia konserwatorskie i koszty potrzebne na ich 
realizację oraz na działania profilaktyczne. Przed praktycznym wprowadzeniem 
wybranej metody postępowania ze zniszczonymi zbiorami przewiduje się prace 
przygotowawcze i badawcze oraz przygotowanie kadry specjalistów. Plan taki 
powinien być finansowany z centralnego budżetu państwa.

Doświadczenia innych krajów wskazują, że wybór strategii ochrony zbiorów 
należy poważnie przeanalizować. Decyzji nie można podejmować pochopnie, ale 
też nie wolno odkładać jej w nieskończoność.

D- Rams, D. Jarmińska: Pmhlenuityku trwałego papieru z punktu widzenia konsenvacji i 
przec/iowrwania zbiorów. Sympozjum „Jakość papieru —  paszportem w świat”. Kraków, 23-24 
kwietnia 1997.
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PERSPEKTYW Y M ASO W EG O  ODKW ASZANIA  
DRUKÓW  Z X1X-XX W IEKU

Do różnorodnych zagrożeń cywilizacyjnych: ekologicznego, klimatycznego, 
demograficznego, energetycznego czy surowcowego —  dodać trzeba zagrożenie 
trwałości nośników informacji. Ostatnie z wymienionych zagrożeń jest spowodo
wane głównie samodestrukcją podstawowego nośnika informacji, jakim jest pa
pier. W zakresie temperatur, w których zazwyczaj przechowywane są książki, naj
bardziej istotną przyczyną degradacji papieru jest zakwaszenie [4]. W polskim 
piśmiennictwie tematyka kwaśnego papieru była już  kilkakrotnie omawiana [22, 
23, 26, 27, 28, 29, 11]. W pierwszej kolejności należy wymienić serię opracowań 
monograficznych p ro f В. Zyski. Dla wygody czytelnika przedstawię tu jedynie 
kompendium problematyki kwaśnego papieru —  ujęte dla jasności w serii wy
raźnie wyodrębnionych zagadnień.

—  Krucłiość zdegradowanego papieru jest finalnym skutkiem kwaśnej hy
drolizy celulozy. Ta reakcja chemiczna, wywołana działaniem kwasów, polega na 
rozpadzie łańcuchów celulozy, naturalnego liniowego polimeru, będącego podsta
wowym składnikiem papieru.

—  Celuloza, lignina i hemicelulozy są głównymi składnikami drewna —  
najważniejszego z surowców do wyrobu papieru. Aby otrzymać jakościowo do
bry papier drukowy z rozdrobnionego drewna, należy na drodze chemicznej usu
nąć ligninę i hemicelulozy, poddać celulozę procesowi mielenia w środowisku 
wodnym oraz uformować i zakleić papier. Znajomość podstaw technologii umo
żliwia zrozumienie zjawiska kwaśnej degradacji papieru. Zainteresowany czytel
nik znajdzie wybór istotnych informacji w świetnie napisanym artykule J. Dą
browskiego [5], który pomija schematy technologiczne oraz opisy instalacji pro
dukcyjnych, a koncentruje się na najbardziej istotnych zjawiskach fizykoche
micznych, determinujących własności oraz sposób wytwarzania papieru.

—  Technologia papieru ulegała i wciąż ulega zmianom. Początkowo papier 
fomiowano w środowisku zasadowym. Od początków XIX wieku do lat sześć
dziesiątych obecnego stulecia papier fonnowano w środowisku kwaśnym. Kon
kretnych dat nie sposób tu podać, gdyż różnorodne technologie współistniały ze 
sobą. Kwaśny papier ulegał i ulega samodestrukcji. W Polsce po okresie tech
nologii kwaśnych pozostały miliony niszczejących książek. W skali świata są to 
zapewne miliardy. W ostatnich dziesięcioleciach udział papieru fomiowanego 
w środowisku obojętnym lub zasadowym stale wzrasta.

—  W cia^u ostatnich dwóch dekad podjęto w świecie intensywne działania 
dotyczące odkwaszania książek w skali masowej. Odkwaszanie polega na neiitra-



lizac)i substanc)! kwaśnych przy pomocy użytych w nadmiaree substancji zasa- 
dowych. Ów nadmiar pozostaje w papierze, tworząc tzw. rezei-wę zasadową, zapo
biegającą wiómemu zakwaszeniu, które np. może być wynikiem absoqicji tlenków 
siarki lub tlenków azotu. Te kwa.śne gazy, wszechobecne w otaczającej nas atmo
sferze, są wynikiem wieloletnich zaniedbań w ochronie środowiska naturalnego. 
Omówienie opracowanych już metod odkwaszania wraz z wynikami ich za
stosowań zaw'iera raport H. J. Porcka [14], wydany dwa lata temu przez Euro
pejską Komisję Ochrony i Dostępu. Dwie technologie odkwaszania —  Battelle 
w Niemczech i Bookkeeper w USA —  weszły już  w stadium komercjalizacji.
—  Bezkwasowość jest jedną z cech papieru trwałego [8]. Wpływ zawartości ligni
ny na trwałość papieru wciąż budzi kontrowersje. W Polsce wiodącym ośrodkiem 
badań nad papierem trwałym jest Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi. 
Przemysł polski dostarcza na lynek papier formowany w środowisku obojętnoza- 
sadow'ym [19].
—  Samodestrukcja papieru przebiega powoli. Objawy zmian obserwuje się dopie
ro po upływie dziesięcioleci. Szybkość degradacji papieru w  istotny sposób zależy 
od temperatury i wilgotności. Trzeba jasno powiedzieć, że biologiczna korozja 
papieru, wywołana działaniem drobnoustrojów czy też owadów, może doprowa
dzić bibliotekę do stanu katastrofy nawet w  ciągu tygodni [18]. Jest to jedna 
z przyczyn, które powodują, że warunki przechowywania księgozbiorów m ają tak 
znaczący wpływ na ich trwałość.
—  Przekonanie ogółu społeczeństwa, grup opiniotwórczych i decydentów o zagro
żeniu dóbr kultury, a zwłaszcza zagrożeniu ciągłości przekazu informacji, ma 
istotne znaczenie dla podjęcia skutecznych przeciwdziałań. W Polsce na szczegól
ne uznanie zasługuje działalność profesorów B. Zyski i A. Manikowskiego.

W skali świata technologie odkwaszania druków są już zaawansowane, 
a potrzeby Polski —  ogromne, przy jednoczesnym braku własnych opracowań. 
Przesłanki te skłaniają do wniosku, że zakup technologii jest nieuchronny. 
W chwili obecnej jednak —  i w najbliższej przyszłości —  zakup licencji, czy też 
gotowej instalacji, byłby przedwczesny.

Przed podjęciem starań o zakup instalacji do odkwaszania papieru należy 
odpowiedzieć na szereg następujących pytań;

—  W jakim  stopniu zgromadzone w Polsce zasoby druków już  uległy degra
dacji?

—  Na jak długo można szacować czas ich życia?
—  Jakich metod użyć do oceny degradacji niszczejących, polskich druków?
—  Na ile te metody są wiarygodne, szybkie i kosztowne?
—  Która (czy też; które) z opracowanych technologii odkwaszania mogą być 

stosowane w warunkach polskich? Jak dokonać wyboru?
—  Jak w najbardziej wiarygodny, szybki i tani sposób weryfikować efektyw

ność odkwaszania druków?
—  W jaki sposób optymalizować koszty, mając do wyboru odkwaszanie lub 

poprawę warunków przechowywania druków?



—  Jak —  uwzglt^dniąjac zagrożenia wynikające z działania substancji kwaś
nych —  określić optymalne w arunki przechowywania druków? Jakie to sa warun
ki?

W szystkie postawione tu pytania ściśle wiążą się z sobą i trzeba łącznie na 
nie odpowiadać. Co więcej, ochrona zasobów archiwalnych i bibliotecznych jest 
zagadnieniem bardzo szerokim i trzeba jasno powiedzieć, że ten referat, zgodnie 
z tytułem nie obejmuje wielu bardzo istotnych problemów (omawianych w innych 
wystąpieniach) takich jak;

—  wytwarzanie papieru trwałego,
—  biologiczna korozja papieru,
—  metody ratowania druków unikalnych, gdzie skala działań jest niewielka, 

a więc jednostkowe koszty mogą być bardzo wysokie,
—  mikrofilmowanie, zapis treści druków w postaci numerycznej na magne

tycznych bądź optycznych nośnikach informacji,
—  metody ratowania druków w sytuacjach ekstremalnych —  wszyscy pa

miętamy niedawną powódź i potrzebę masowego osuszania druków.
Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Zakup technologii jest nieuchron

ny. Jej wysoka cena —  rzędu kilku milionów DM —  implikuje konieczność 
wielowątkowego przygotowania transakcji. Należy starannie rozważyć trzy na
stępujące aspekty transferu technologii: naukowo-technologiczny, aplikacyjny 
i ekonomiczny. Tak sformułowana problematyka będzie omawiana dalej.

Masowe odkwaszanie —  sytuacja na świecie w latach 1996-1998
We wrześniu 1996 r. ukazał się drukiem raport H. J. Porcka o znamiennym 

tytule M asowe odkwaszanie. Uaktualniona informacja o możliwościach i ogra
niczeniach [14]. Opracowanie raportu zostało zainspirowane przez Komisje 
Ochrony i Dostępu w Amsterdamie i Waszyngtonie. Tekst ten ocenia stan zaawan
sowania technologii odkwaszania papieru w połowie 1996 r. Raport koncentruje 
się na tych metodach masowego odkwaszania, które już znalazły praktyczne za
stosowania, lub dla których prawdopodobieństwo wejścia w fazę komercjalizacji 
ma rozsądnie wysoką wartość. Opracowanie to ma duże znaczenie, gdyż pozwala 
ograniczyć szczegółowe studia literaturowe odnoszące się do lat poprzednich 
i jednocześnie wskazuje zainteresowanemu czytelnikowi dostęp do źródłowych 
infonnacji. W tej sytuacji niniejszy referat dotyczyć będzie wąskiego przedziału 
lat 1996-1998.

W Europie, w  ostatnich latach, Niemcy najszybciej i najbardziej efektywnie 
rozwinęli technologie masowego odkwaszania. Finna Battelle uruchomiła we 
wrześniu 1996 r., w Eschbom w Westfalii, instalację mogącą odkwaszać 120 tys. 
tomów rocznie. Battelle oferuje neutralizację książek jako usługę. Ceny zależą od 
fonnatu książki oraz wielkości zamówienia i zawarte są w granicach 600-2400 
DM za 1 m półki bibliotecznej. Zleceniodawca zamyka książki w dostarczanych 
przez firmę pojemnikach z drutu. Czas liczony od wysyłki książki do jej powrotu 
ti-wa kilka tygodni. Do tego należy dodać czas transportu.



z  inicjatywy Deutsche Biicherei w Lipsku powstała organizacja w fomiie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zentrum fur Bucłierlialtung 
GmbH. Centrum to od marca 1998 oferuje szeroki profil usług w zakresie zabez
pieczenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych —  w tym i odkwaszanie metodą 
Battelle. Specjalnością Centrum jest jednak proces szpaltowania, polegający na 
rozwarstwieniu papieru i wklejeniu do środka (tj. pomiędzy warstwy) cienkiej, 
niewidocznej z zewnątrz warstv\'y wzmacniającej, zawierającej poliester. Maksy
malna wydajność zmechanizowanych urządzeń do szpaltowania wynosi 20 tys. 
arkuszy papieru dziennie.

Jeszcze w roku 1992, w Norymberdze, Libertec Bibliothekendienst GmbH 
zmodyfikowała metodę odkwaszania Bookkeeper. Element nowości polegał na 
kontakcie książki z fluidalnym tlenkiem magnezu unoszonym przez strumień 
gorącego powietrza. W ten sposób wyeliminowano fazę ciekłą. W  1996 r. wy
dajność instalacji wynosiła ok. 200 książek dziennie. Aktywność omawianej fir
my na rynku usług stale wzrasta.

W Ameryce wiodącą rolę w ochronie zbiorów objęła niewątpliwie Biblio
teka Kongresu USA, która po rezygnacji z promowania metody DEZ odkwasza 
swoje zbiory metodą Bookkeeper, rozwijaną przez Preservation Technologies, 
Limited Partnership. Po wstępnym, zawartym w 1995 r. kontrakcie na odkwasze
nie 72 tys. tomów. Biblioteka Kongresu w 1998 r. podpisała następny, znacząco 
większy kontrakt, obejmujący blisko 300 tys. tomów. Dodać należy, że odkwa
szanie będzie realizowane zarówno w siedzibie finny w Cranberry, w  Pensyl
wanii, jak też i na terenie samej Biblioteki w Waszyngtonie. Prostota technologii 
Bookkeeper stwarza takie możliwości. Warto podkreślić, że metodę Bookkeeper 
testują również Holendrzy.

Ciekawie toczą się losy technologii DEZ. Po szczegółowej analizie rynku, 
koncern AKZO w 1994 r. zadecydował o zaniechaniu dalszych prac —  pomimo 
obiecujących wyników badań. Jak donosi w swym raporcie J. Porck, Holender
skie Archiwa Państwowe podjęły w 1996 r. poważne inicjatywy zmierzające do 
rewitalizacji metody. Obecnie dalsze prace nad udoskonalaniem tej, liczącej 
blisko ćwierć wieku technologii, są już w Holandii znacznie zaawansowane. 
Jednak znamiennym jest fakt, że w programie Metamorfozę, dotyczącym ocłirony 
książek, Holendrzy na lata 1997-2000 nie przewidują odkwaszania, a preferują 
mikrofilmowanie. Być może czekają na rozwój metody DEZ.

Omawiane dotąd metody —  Battelle, Bookkeeper i DEZ —  pozwalają jedy
nie na odkwaszenie książek, co hamuje proces degradacji papieru, ale nie powo
duje jego wzmocnienia. W metodzie FCM opracowanej przez Lithium С офо- 
ration o f America można osiągnąć oba te cele jednocześnie dzięki zastosowaniu 
do neutralizacji kwasów butoksytrójglikolanu magnezowego, który reaguje z ce
lulozą. Podobne cele —  odkwaszenie i wzmocnienie papieru —  stawia przed sobą 
francuska finna Separex, która zamierza użyć dwutlenku węgla w stanie nadkry- 
tycznym jako medium wprowadzającego alkalia. Tak więc obie te metody można 
nazwać technologiami nowej generacji. Infonnacji o rozwoju tych metod braku
je. Pojawiające się sporadycznie doniesienia są lakoniczne.



Szybki rozwój technologii odkwaszania wymaga intensywnego prowadzenia 
prac badawczych. Na uwagę zasługuje prowadzony z ogromnym rozmachem pro
gram kanadyjski, ukierunkowany na wyjaśnienie wpływu Hgniny na trwałość pa
pieru. Z docierających infomiacji wynika, że Hgnina w większym niż celuloza 
stopniu absorbuje dwutlenek siarki. Opublikowanie rezultatów prac kanadyjskich 
zapowiedziane jest jeszcze na rok bieżący (1998). W 1999 r. spodziewane jest 
natomiast zakończenie prac prowadzonych w Bibliotece Kongresu, a dotyczących 
testów starzeniowych nowego typu —  nie tak długotrwałych, jak testy stosowane 
obecnie.

Masowe odkwaszanie — rozwój wydarzeń w kraju 
w latach 1995-1998

Konsolidacja stanow isk opiniotwórczych i starania o pozyskanie opinii 
publicznej

Referat dotyczący kwaśnego papieru, napisany zgodnie z życzeniem orga
nizatorów IV Forum SBP, musi nawiązywać do poprzedniej konferencji „Ra
towanie i ochrona zbiorów”, która miała miejsce również w  Bibliotece Naro
dowej w  styczniu 1995 r. Konferencja ta znalazła oddźwięk w prasie codzien
nej, a o uwagę czytelników zabiegały wiele mówiące tytuły: Umierający papier. 
Zaginie Quo Vadis [6] itp. Dalsze wydarzenia nadal miały związek z uzyska
niem szerokiego poparcia opinii publicznej dla sprawy ochrony zbiorów. P rof 
A. Manikowski poprzez swoje kontakty zagraniczne i wystąpienia na konferen
cjach międzynarodowych [12] inspirował do działań w Polsce. Dzięki niemu 
powstało także Stowarzyszenie na ^ e c z  Ochrony Zasobów Bibliotecznych i Ar
chiwalnych, które jednoczy osoby o wielkim autorytecie. Natomiast działania 
praktyczne nie koncentrowały się na tematyce odkwaszania, lecz miały na celu 
produkcję papieru trwałego. Ten zbliżony —  i jakże ważny —  obszar działań 
omawia referat dr. inż. J. Dąbrowskiego [7].

Na tym tle umiejscowić należy inicjatywę zrodzoną w Uniwersytecie Ja
giellońskim, która zmierza do podjęcia prac nad odkwaszaniem zbiorów. Inicjaty
wa ta spotkała się natychmiast z otwartym stanowiskiem pro f A. Manikowskiego 
—  ówczesnego dyrektora Biblioteki Narodowej. Dostrzegł on potrzebę dialogu 
humanistów i technologów. W rezultacie Bibliotekę N arodow ą—  a później i Bib
liotekę Jagiellońską —  wizytował p ro f Marian Taniewski, przewodniczący Ko
mitetów Naukowych w kolejnych Kongresach Polskiej Technologii Chemicznej. 
Dalszym krokiem zmierzającym do popularyzowania potrzeby ratowania zbiorów 
był referat prezentujący problematykę kwaśnego papieru na II Kongresie Techno
logii Chemicznej we Wrocławiu w sekcji „Technologie Przyszłości” [1]. Tam też 
został po raz pierwszy sformułowany postulat ustanowienia strategicznego pro
gramu rządowego.

W 1998 r. ukazał się drukiem IV t. monografii B. Zyski dotyczący katastrof 
w bibliotekach. Działanie substancji kwaśnych na papier zostało tam [32], za



R. D. Smithem [17], nazwane cichą katastrofą chemiczną. Chwythwe hasło — 
jak to dobrze wiedzą pohtycy —  ma istotne znaczenie dla opinii pubhcznej.

Memorial o zagrożeniu dziedzictwa kultury
Przemyślenia wyniicające z dyskusji prowadzonych w Krakowie i w cza

sie spotkania w Bibliotece Narodowej oraz infomiacje i uwagi przekazane przez 
doc. dr hab. Darię Nałęcz, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych —  
zostały sformułowane w memoriale zatytułowanym „O potrzebie ratowania dzie
dzictwa kultuty polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX 
wieku”. Memoriał znalazł później swe miejsce na łamach czasopism Archeion 
i Alma M at er [2].

Pierwotna wersja memoriału została opracowana z końcem maja 1997 r. 
W dniu 13.11.1997 dokument ten został przedstawiony i przedyskutowany na 
otwartej, wyjazdowej sesji Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zasobów Biblio
tecznych i Archiwalnych, która odbyła się w Bibliotece Jagiellońskiej w Kra
kowie. W sesji, otwartej przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, uczestniczyło grono wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. 
Memoriał, poszerzony w czasie dyskusji o kilka niewielkich objętościowo, ale 
merytorycznie istotnych wątków, uzyskał jednogłośną aprobatę uczestników sesji.

Z początkiem bieżącego roku memoriał został przekazany premierowi rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Przychylne stanowisko premiera zapoczątkowało dys
kusję nad optymalnym sposobem realizacji tez memoriału.

Projekt badawczy realizowany w Uniwersytecie Jagiellońskim
Zgodnie z tezami memoriału, w Uniwersytecie Jagiellońskim przystąpiono 

do planowania prac badawczych niezależnie od starań o ustanowienie strategicz
nego programu rządowego. Autor tego referatu uzyskał w  połowie 1998 r. grant 
badawczy Komitetu Badań Naukowych o nazwie „Naukowe podstawy studiów 
nad degradacją papieru dla potrzeb masowego odkwaszania zagrożonych zasobów 
archiwalnych i bibliotecznych w Polsce” . Projekt ten —  ukierunkowany na studia 
kinetyki depolimeryzacji celulozy i degradacji papieru —  nawiązuje do przełomo
wych w literaturze przedmiotu prac autorów kanadyjskich [20, 21].

W roku 1996 X. Zou i współautorzy opracowali fizykochemiczny model de
polimeryzacji celulozy spowodowanej działaniem substancji kwaśnych. Praca ta 
posiada szereg istotnych walorów. Formalizm X. Zou jest na tyle ogólny, że poz
wala na testowanie rozmaitych równań kinetycznych. X. Zou po raz pierwszy w li
teraturze wyjaśnił sens fizykochemiczny pozornej energii aktywacji w przypadku 
reakcji równoległych. Przewidywania modelu X. Zou są zgodne z wynikami badań 
próbek bielonych siarczanowych mas papierniczych przechowywanych przez 23 
lata. Praca X. Zou zawiera wnikliwą i krytyczną, a nie wchodzącą w szczegóły 
ocenę publikacji poprzednich. Ukazuje ona możliwości przewidywania spodziewa
nego „czasu życia” papieru w oparciu o wyniki testów starzeniowych. Ten ostatni 
aspekt pracy X. Zou ma fundamentalne znaczenie dla bibliotekoznawstwa i proble
matyki ochrony zbiorów. Dlatego też w populamy sposób komentuję go szerzej 
w aneksie do niniejszego referatu —  z uwagi na krąg potencjalnych czytelników.



Celem uzyskanego grantu badawczego jest m.in. odpowiedź na pytanie; jak 
przewidywany czas życia dla określonego materiału (celuloza, celuloza mody
fikowana przez obecność jonów glinu, absorbcję dwutlenku siarki i absorbcję 
tlenków azotu) zależy od temperatury, wilgotności i pH? Dla danego materiału 
kombinacje wymienionych zmiennych —  implikujące tę sam ą wartość czasu ży
cia —  układają się na wykresach wzdłuż tzw. izopenn. Koncepcja izopenn umo
żliwia dyskusję i podejmowanie decyzji dotyczących inwestowania [15]. Można 
się np. zastanawiać, jak przy określonych nakładach optymalnie planować wydat
ki. Dylemat może być taki: Czy odkwaszać książki, czy też założyć klimatyzację, 
która spowoduje obniżenie temperatury przechowywania zbiorów*?

Innym celem planowanych badań jest porównanie własności tych próbek 
celulozy i papieru, które poddano degradacji —  z własnościami tych, które nie 
były postarzane. Zostanie tu zastosowanych szereg nowoczesnych i komplemen
tarnych technik fizykochemicznych, którymi dysponuje Środowiskowe Labora
torium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ (ŚLAPiBS UJ) —  
z m yślą o ustalaniu korelacji pomiędzy własnościami preparatów i parametrami 
występującymi w  fizykochemicznym modelu depolimeryzacji celulozy (takim 
parametrem jest np. stała szybkości reakcji). Korelacje te ułatwią diagnostykę 
zniszczenia książek. Dodatkową korzyścią z badań będzie wykształcenie kadiy 
fizykochemików specjalizujących się w  oclironie zbiorów. Sama tylko wiadomość
0 zaakceptowaniu projektu badawczego zaowocowała decyzją dwóch osób o wy
borze omawianej tu tematyki do realizacji doktoratu.

Perspektywy realizacji programu masowego odkwaszania w Polsce
Zaproponowany przez organizatorów konferencji tytuł referatu kieruje naszą 

uwagę w  przyszłość i pozwala korzystać z wyobraźni. Inspiracją do tej części tek
stu były także stwierdzenia:

—  zawarte w  monografii wydanej przez p ro f В. Zyskę przed kilku laty [25]: 
„Dla polskiego programu odkwaszania papieru drukowego w książkach X IX  i XX- 
wiecznych w  1993 r. najpilniejszym działaniem je s t śledzenie postępu technicznego
1 technologicznego w poszczególnych metodach odkwaszania w USA, Kanadzie, 
Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w  Austrii”;

—  zawarte w niedawno opublikowanym artykule dr J. K. Frąckowiaka, pod- 
skretarza stanu w KBN [9]: „Czuwanie technologiczne polega na tym, że musimy 
być przygotowani na wdrażanie technologii obcych. Żadne państwo nie opiera się 
dzisiaj jedynie  na własnych technologiach. Trzeba korzystać z  puli dorobku świato
wego. M usimy więc mieć w  nauce i technice specjalistów, którzy są blisko świa
towej czołówki. Powinniśmy przynajmniej utrzymać kadrę ekspertów, która będzie 
umiała kupić, wykorzystać, a potem udoskonalić i rozwinąć nowe technologie. ”

' Obniżenie temperatury przedłuża ezas życia książek.



Podstawowe koncepcje dotyczące masowego odkwaszania w Polsce zostały 
już zarysowane w memoriale. Upływ czasu pozwala jednak dostrzec nowe aspek
ty, a inne konkretyzować.

Siłą naszej wyobraźni stwórzmy sytuację, w której biblioteki są przygoto
wane do masowego odkwaszania. Oznacza to, że zostały już ustalone kryteria wy
boru obiektów przeznaczonych do odkwaszania oraz dokonana ich inwentaryza
cja uwzględniająca stopień zniszczenia, rozmieszczenie w  poszczególnych regio
nach Polski oraz statutowe podporządkowanie bibliotek. Załóżmy też, że biblio
teki mają świadomość uwarunkowań organizacyjnych i ekonomicznych, wynika
jących z akcji odkwaszania. Problemy te zreferował prof. В. Zyska w oparciu 
o źródła amerykańskie [24, 10].

Znajomość potrzeb w skali kraju postawi na porządku dziennym problem 
wyboru metody odkwaszania. Jest to na pewno decyzja trudna, do której docho
dzić się będzie kosztem znacznego nakładu pracy. Wyobraźmy sobie scenariusz 
wydarzeń. Niewielka grupa ekspertów wytypuje kilka godnych uwagi metod. 
Podstawą będzie znajomość literatury i —  być może —  krótkie wizje lokalne. Na 
dzień dzisiejszy głosowałbym za Battelłe, za Bookkeeper i jej norymberską od
mianą Libertec oraz za FMC. Dalszy wybór musi być oparty o dogłębne studium 
uwzględniające aspekty naukowe, technologiczne i ekonomiczne, połączone za
pewne z negocjacjami z licencjodawcą. Być może okaże się celowe wybudowanie 
niewielkiej instalacji pilotującej. Tam, gdzie technologia jest nieskomplikowana, 
pomysł ten ma szanse na realizację. Mam tu na myśli oryginalną metodę Book
keeper.

Jedna instalacja do odkwaszania nie wystarczy na potrzeby kraju. Zapewne 
powstanie ich sieć —  tak zaplanowana, aby minimalizować koszty transportu, 
a maksymalizować czas pracy —  chociażby przez pracę trójzmianową. Te ogólne 
sformułowania mogą również dotyczyć komór dezynfekcyjnych, czy też urządzeń 
do szpaltowania.

Zarysowany program działań wymaga odpowiednio przygotowanych kadr. 
Kadr tych nie ma. Personel pomocniczy można przyuczyć, ale personel inżynie
ryjny i kierowniczy należy wykształcić. Zależnie od poziomu wiedzy kadry nau- 
kowo-technicznej, w granicznych przypadkach kupimy „know how "  łub też „in
stalację pod klucz” . W obu tych przypadkach —  a talcże w  pośredniej sytuacji 
wspólnego z licencjodawcą uruchamiania instalacji —  profitem z wiedzy są zwię
kszone możliwości reagowania w sytuacjach nietypowych i awaryjnych. Brak 
wiedzy ogromnie drogo kosztuje i zwiększa ryzyko zmarnowania zainwestowa
nego kapitału.

Truizmem jest stwierdzenie, że badania naukowe są najlepszą formą kształ
cenia. Z tej zasady korzystają wszystkie uniwersytety świata, jeśli tylko prawi
dłowo realizują swą misję. Należy tylko zadbać, aby tematyka badań wymuszała 
percepcję określonego zasobu wiedzy i umiejętności. Jeśli celem jest kształcenie 
technologów, warunek ten będzie spełniony, gdy tematyka badań dotyczyć będzie:



—  dobrze zdefiniowanych układów mających istotne znaczenie dla danej 
technologii,

—  rezultatów otrzymanych w wyniku zastosowania konkretnej, wiodącej 
w świecie technologii,

—  problematyki lub metody mającej ważne znaczenie dla interesującej nas 
technologii.

Rozważmy teraz technologię odkwaszania papieru. Przykładami tematów 
badawczych spełniających wymienione wyżej warunki są:

—  metodyka oceny czasu życia papieru na podstawie testów starzeniowych. 
Ten temat, realizowany w ramach uzyskanego grantu badawczego, omówiono już 
wcześniej;

—  wpływ odkwaszania na własności papieru. Tak trywialnie sformułowany 
temat można realizować w wielu wariantach. Trzeba tylko wybrać określoną 
metodę odkwaszania i określoną własność papieru;

—  zjawiska transportu masy w bidyspersyjnych układach porowatych. Ce
lem badań może być np. szybkość dyfuzji substancji alkalizującej papier w roz
puszczalniku typowym dla określonej technologii odkwaszania w układzie 
składającym się z przestrzeni międzykartkowych książki i porów wewnątrz kart
ki papieru.

Podsumowaniem prowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że w sytuacji, 
gdy brak nam szans na konkurencję w  zakresie technologii, należy szybko 
osiągnąć znaczącą pozycję w  naukach podstawowych —  co jest bez porównania 
łatwiejsze —  po to, aby być konkurencyjnym w technologii przyszłości. Te 
poglądy zostały już przedstawione w memoriale, ale i tam nie stanowią elementu 
nowości. Na tej strategii opiera się potęga technologiczna Japonii.

Ocena wielkości zbiorów bibliotecznych i archiwalnych 
wymagających odkwaszania

Podstawowym źródłem informacji w tradycyjnych metodach prognozowa
nia trwałości książek są pomiary liczby podwójnych zgięć. Ten bardzo prosty —  
wręcz piymitywny —  sposób pomiaru ma swe uzasadnienie w korelacjach po
między własnościami mechanicznymi papieru a stopniem polimeryzacji celulozy. 
Niewyszukany sposób pomiaru prowadzi do półilościowych konkluzji. Metodyka 
postępowania, proponowana jeszcze w latach sześćdziesiątych przez Barrowa [3], 
implikuje podział książek na 5 kategorii. Prognozowany czas życia dla książek 
najmniej trwałych wynosi poniżej 25 lat. Dla książek o najwyższej wytrzymałości 
papieru Barrow trwałości czasowej nie podaje [30]. Zastosowanie zapropono
wanej w  początku lat dziewięćdziesiątych metody stanfordzkiej [13] prowadzi do 
wyodrębnienia książek zniszczonych, uszkodzonych i książek w dobrym stanie. 
Należy dodać, że wizualna obserwacja książek, pomiary pH i samozerwalności 
papieru dostarczają komplementarnych infomiacji uwiarygodniających wyniki 
otrzymywane metodą podwójnych zgięć.



w  perspektywie lat przewidywany czas życia papieru oceniać będzie można 
na podstawie matematycznej analizy fizykochemicznego modelu degradacji 
papieru, tak jak to już wspomniano w poprzedniej części referatu. Z biegiem czasu 
niszczące papier eksperymenty wiskozymetryczne zostaną zapewne zastąpione 
nieniszczącymi pomiarami spektralnymi, co finalnie doprowadzi być może do 
automatyzacji pomiaru stopnia zakwaszenia i stopnia zniszczenia poszczególnych 
woluminów. Prognozując rozwój technicznych metod detekcji zagrożeń i znisz
czeń, pamiętać jednak trzeba, że decyzja o poddaniu książki odkwaszeniu przede 
wszystkim zależy od wartości poddawanego ochronie obiektu. 1 trzeba mieć 
świadomość, że żadna z metod fizykochemicznych nie może porównać wartości 
rękopisów Żeromskiego z wartością dokumentacji obrotu towarowego w sklepie 
spożywczym w Pacanowie Górnym.

Według szacunkowej oceny p ro f В. Zyski, w Polsce należy odkwasić około 
30 min woluminów [31]. Przeprowadzenie podobnego oszacowania dla archiwa
liów jest zapewne trudniejszym zadaniem. Narodowy zasób archiwalny w Polsce 
liczy obecnie około 400 km  akt. Ograniczmy nasze rozumowanie tylko do tych 
dwóch liczb. Załóżmy, że dysponujemy instalacją 2-3 razy bardziej efektywną niż 
ta, która została uruchomiona w Eschbom, mogącą odkwasić rocznie 300 ООО 
woluminów. Jeśli przyjmiemy, że plik akt o grubości 3 cm odpowiada jednej 
książce, to elementarny rachunek pokazuje, że wspomniana instalacja musiałaby 
pracować przez sto kilkadziesiąt lat, aby zaspokoić nasze potrzeby. Tak więc jedna 
instalacja nie wystarczy. A  zatem, niezależnie od problemów naukowo-technicz
nych, związanych z wyborem metody odkwaszania, ustalenie optymalnej strategii 
ratowania zbiorów urasta do problemu ogromnej wagi. Wymaga to podjęcia 
oceny trwałości zbiorów (z konieczności metodami tradycyjnymi), ustalenia prio
rytetów oraz wygenerowania mechanizmów organizacyjno-finansowych pozwa
lających na sprawne i realne ekonomicznie przeprowadzenie akcji odkwaszania. 
W tym kontekście skutki finansowe ratowania zagrożonych zbiorów biblio
tecznych i archiwalnych m ają istotne znaczenie.

Uwagi o finansowaniu programu ratowania zagrożonych zbiorów 
archiwalnych i bibliotecznych

Trzeba jasno powiedzieć, że głównym źródłem finansowania programu rato
wania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych będzie skarb państwa. Na fundusze 
zachodnioeuropejskie należy patrzeć z nadzieją, ale i rezerwą [16].

Starania o przychylność ministra finansów należy rozpocząć od uświado
mienia sobie truizmów. Przedstawiony program musi mieć jednolite i szerokie 
poparcie zainteresowanego środowiska i musi być starannie wyważony, by nie stał 
się koncertem życzeń. Wielowariantowość programu powinna ukazać, jakie cele 
można osiągnąć przy zakładanym poziomie nakładów.

Specyfika rozważanej problematyki polega na tym, że technologie odkwa
szania papieru na świecie są dopiero we wstępnej fazie komercjalizacji, a stan prac 
w Polsce to dopiero początek. Te słabości należy przekuć w atuty, odsuwając



w czasie transfer technologii. W ten sposób główny ciężar finansowania przesunie 
się na lata następne. Uzyskany czas wykorzystać należy na skonsolidowanie 
własnych wysiłków, tak aby z powodzeniem wykorzystać konkurencję zagranicz
nych oferentów. Dla dysponentów nowoczesnych technologii Polska staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym obszarem działań.

W początkowej fazie uruchamiania technologii odkwaszanie zbiorów wcho
dzić będzie w koszty wnioskowanego programu. Gdy docelowo powstanie już 
sprawnie działająca sieć instalacji do odkwaszania, dezynfekcji czy też szpaltowa
nia —  pozyskiwanie pieniędzy na ratowanie księgozbiorów będzie obowiązkiem 
ich właścicieli. Jeśli właścicielem będzie skarb państwa, to i tak ten sposób obiegu 
pieniądza zapobiegać będzie marnotrawstwu spowodowanemu nieograniczonym 
popytem na darmowe usługi. Zapewne jednak część księgozbiorów, a zwłaszcza 
archiwaliów, podlegać będzie jednostkom samorządowym, które opiekę nad nimi 
będą musiały ująć w  swych budżetach.

Realizacja omawianego tu, wieloletniego programu ratowania zbiorów bib
liotecznych i archiwalnych wymagać będzie olaesu 8-12 lat. Program taki musi 
być oparty o wieloletni, stabilny system finansowania wynikający z prawnie usta
lonych i sprawdzonych procedur postępowania. Jedynie strategiczny program 
rządowy spełnia te warunki. Inne typy projektów —  celowe i zamawiane —  są 
ustanawiane na krótsze, ściśle zdefiniowane okresy czasu.

Podziękowania

Tezy tego referatu i podejmowane w Krakowie wysiłki zmierzające do od
kwaszania druków m ają swą genezę w  cyklicznych dyskusjach współautorów 
M emoriału zatrudnionych w UJ. O polskich uwarunkowaniach problematyki 
ochrony zbiorów bibliotecznych dowiedziałem się po raz pierwszy od dyrektora 
Biblioteki Jagiellońskiej, dr. hab. Krzysztofa Zamorskiego. Energia i pomysło
wość dr. Jacka Grochowskiego, zastępcy kierownika sLAFiBS, dynamizują nasze 
działania. Perspektywę realizacji zarysowanych tu prac badawczych przybliżyło 
zaangażowanie prof. dr. Romana Dziembaja, prodziekana Wydziału Chemii, kie
rownika Zakładu Technologii Chemicznej i przewodniczącego Rady ŚLAFiBS. 
Zainteresowanie dr. hab. Leonarda Proniewicza, kierownika Zakładu Fizyki 
Chemicznej, rozszerza znacznie zestaw wykorzystywanych technik eksperymen
talnych, a komputerowy profesjonalizm dr. M arka Łagana implikuje szybkość 
dopływu informacji i efektywne jej wykorzystywanie.

ANEKS
Kilka uwag o testach starzeniowych

Bardzo mała szybkość degradacji papieru w temperaturze pokojowej unie
możliwia badania. Oczekiwanie przez 20 lat na wynik testu nie wchodzi w ra
chubę [21]. W tej sytuacji papier przetrzymuje się w podwyższonej temperaturze 
—  np. w  100°C —  i wtedy czas oczekiwania na wynik pomiaru skraca się do



kilku tygodni. Гак przeprowadzony eksperyment nazywamy testem starzenio
wym. Istnieją jednak uzasadnione wątpliwości co do jego wiai^godności, gdyż 
degradacja papieru w temperaturee lOO^^C może preebiegać inaczej niż w tem
peraturze 20°C. Je.śli jednak degradację papieru przebadamy w kilku temperatu
rach, np. 60, 70, 80, 90 i 100*^C, a wyniki opracujemy zgodnie z aktualnym sta
nem wiedzy o degradacji celulozy, to wówczas ekstrapolowanie rezultatów z prze
działu 60-100^C do temperatury 20°C jest o wiele mniej ryzykowne —  zwłasz
cza, gdy dodatkowo wyznaczymy korelację pomiędzy własnościami mechanicz
nymi papieru a stopniem jego depolimeryzacji. Wtedy z dużym prawdopodobień
stwem możemy ocenić tzw. „przewidywany czas życia papieru”, czyli okres cza
su, po którym stopień polimeryzacji celulozy stanie się na tyle mały, że kruchość 
papieru uniemożliwi korzystanie z książek.
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W ładysław  Sobucki

OCENA STANU ZACHOW ANIA KSIĘGOZBIORÓW  
M ETODĄ STANFORDZKĄ

W Bibliotece Narodowej interesujemy się już od kilku lat stanfordzką me
todą oceny stanu zachowania księgozbiorów. Ostatnio informacje o niej zostały 
zamieszczone w pewnych, oficjalnych dokumentach, pora więc na szerszą jej 
prezentację.

Ocena stanu zachowania pojedynczych egzemplarzy jest czynnością stosun
kowo prostą. Dla konserwatorów zabytków jest to zresztą czynność rutynowa. 
Przystępując bowiem do konserwacji, wykonują oni najpierw dokładny opis stanu 
zachowania obiektu, szczegółowo rejestrując w nim zastane uszkodzenia, ubytki, 
zapłamienia itp. Posiłkują się również fotografią, a ostatnio coraz częściej tech
niką komputerową. Nierzadko także wykonują stosowne badania fizyczne i che
miczne. W przypadku zabytków wykonanych na papierze takim nieodzownym 
i podstawowym badaniem, którego nie sposób pominąć, jest oznaczenie pH.

Ocena stanu zachowania zbioru, np. książek jest już czynnością bardziej 
kłopotliwą. Wymaga zwykle dużego nakładu pracy, wiąże się także z pewnymi 
uogólnieniami i uproszczeniami. Najlepiej do tego celu nadają się metody sta
tystyczne, któi^mi można określić wynik jednak tylko z pewnym prawdopodo
bieństwem. Taką metodą jest właśnie metoda stanfordzka.

Pionierskie badania stanu zachowania papieru w  książkach związane są 
z nazwiskiem W. J. Barrowa, a jego głównym osiągnięciem było wykazanie bez- 
spomego związku pomiędzy zmianami w technologii produkcji papierów, jakie 
dokonały się w XIX wieku, a złym stanem książek w bibliotekach.

Barrow zajmował się szeroko pojmowaną problematyką ochrony zbiorów 
bibliotecznych. Innym jego ważnym dokonaniem, może mniej znanym przez bib
liotekarzy, ale za to wysoko cenionym w środowisku konserwatorów zbiorów bib
liotecznych i archiwalnych jest wprowadzenie do praktyki konserwatorskiej od
kwaszania papierów. Barrow jest autorem pierwszej metody odkwaszania papie
rów. Zastosował on w tym celu najpierw wodorotlenek wapnia i wodorowęglan 
wapnia, a potem także inne związki wapnia i magnezu, które po wprowadzeniu do 
papieru tworzą odpowiednie węglany, dając w nich tak pożądaną —  jak  to dziś 
powszechnie mówimy —  rezerwę alkaliczną. Obecnie odkwaszanie, zarówno 
zabytkowych dzieł na papierze, jak i odkwaszanie w znaczeniu masowego proce
su, jest powszechnie uważane za jedyny sposób ograniczenia szybkości destrukcji 
zbiorów. Prace Barrowa na tym polu stanowiły nie tylko istotny wkład w uksz
tałtowanie się teorii odkwaszania papierów, lecz także utorowały drogę do tech



nologii tzw. trwałych papierów, tzn. takich papierów, które wolniej niż inne podle
gają procesom starzenia.

W Polsce, w zakresie badania stanu zachowania zbiorów bibliotecznych i ar
chiwalnych treeba odnotować w pierwszej kolejno.ści prace niestrudzonego popu- 
laiyzatora tej tematyki, prof. В. Zyski, które zaowocowały licznymi publikacja
mi w kraju i za granicą,' a także wydaną przez katowicki Instytut Biblioteko
znawstwa w 1993 r. monografią „Nad trwałością papierów drukowych.”

Z wcześniejszych polskich tropów związanych z dostrzeganiem problemu 
niskiej jakości papierów należy wymienić wczesną, bo pochodzącą z 1887 r. pracę 
K. Jurkiewicza i A. M. Weinberga, w  której, autorzy w oparciu o wszechstron
ne badania właściwości różnych papierów, krajowych i zagranicznych napisali: 
„wprowadzenie licznych surogatów do fabrykacyj papieru w ostatnich dziesięciu 
latach, stało się niezaprzeczenie powodem zmniejszenia się przeciętnej dobroci 
i wytrzymałości papieru” oraz „zdaje się obecnie nie ulegać żadnej wątpliwości, 
że papiery silnie kwaśne nie przedstawiają szans wieloletniej trwałości” .̂

W 1936 r. głos na ten temat zabrał również Bonawentura Lenart, prekursor 
polskich konserwatorów książek, późniejszy profesor Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie. W owym czasie B. Lenart związany był 
z Biblioteką Narodową i w  oparciu o doświadczenia poczynione w Pracowni 
Konserwacyjnej Książek, na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” poddał totalnej 
krytyce papier, na którym drukowano wtedy książki. Postulował wprowadzenie 
zasady drukowania na dobrym papierze — jak  to nazywał —  „egzemplarza pom
nikowego dla potrzeb bibliotek naukowych” .̂

Jak dziś wiadomo, głosy te były za słabe, by mogły mieć jakikolwiek wpływ 
na polską, papierniczą rzeczywistość. Zmiany w technologii, umożliwiające pro
dukcję papieru, którego czas użytkowania na powrót mógłby być liczony stulecia
mi, dokonują się dopiero teraz, na naszych oczach.

Przywołane prace dotyczą oceny papieru, niewątpliwie najważniejszego, ale 
jednak nie jedynego składnika książek. Naturalnie możliwość korzystania z książ
ki, kończy się z chwilą, gdy rozpada się w  niej papier. Ale z praktyki bibliotecznej 
wiadomo, że książka często musi zostać wyłączona z upowszechniania także i z in
nych powodów. Zdarza się bowiem, że papier w książce jest jeszcze w nie naj
gorszym stanie, zniszczona została natomiast okładka, lub rozsypuje się blok 
książki.

’ Por. m.in.: B. Zyska: Ocena invalosci druków cieszyńskich z lal 1860-1939 iperpektywy ich 
ratowania. W; Z problemów ochrony, konsei-n acji i rejestracji regionalnego dziedzictwa piśmien
niczego. Cieszyn 1994, s. 7-26; B. Zyska, A. Lcch; Occna trwałości papierów drukowych w „Pol
skim słowniku biograficznym” z okresu 1977-1993. Studia Bibliologiczne, 1994 8 s. 169-171; 
B. Zyska: Pcrmancncc of paper in Polisłi Books of the Period 1900-1994. „Restaurator”, 1996, 17 
s. 214-228.

-  K. Jurkiewicz, A. M. Weinberg: Badania nad papierami krajowemi ze \\zgl<;dii na ich 
wlasno.ici fizyczne i skład chemiczny. Warszawa 1887.

 ̂ B. Lenart: O trwały papier książkowy, „Przegląd Biblioteczny”, 1936, 10 s. 200.



Metoda stanfordzka została opracowana i zastosowana na preełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych w Bibliotece Uniwersytetu w Stanford‘S. Wki'ot- 
ce potem wykorzystano ją także w bibliotekach innych uniwersytetów amery
kańskich, między innymi w Yale i w Illinois^, a w 1988 r. opublikowano wyniki 
badania tą metodą stanu zachowania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Uppsali^.

Metoda stanfordzka nie służy do wskazywania egzemplarzy wadliwych, nad
miernie zużytych itp. W oparciu o jasno zdefiniowane kryteria określa się w niej 
jedynie udział zbiorów zaszeregowanych do jednej z trzech kategorii: dobre (ka
tegoria 1), nieznacznie uszkodzone (kategoria 2) i mocno zniszczone, nie nadające 
się do udostępniania (kategoria 3). Mimo statystycznego charakteru jest to meto
da dość dokładna, a poziom jej pewności określa się na 95%.

W metodzie stanfordzkiej ocena kondycji papieru w książkach ma naturalnie 
również istotne znaczenie, choć badanie m a charakter bardzo uproszczony. Polega 
ono na wykonaniu prostego testu na zginanie, polegającego na sześciokrotnym 
zgięciu narożnika jednej z kart, a następnie na lekkim napięciu go. Jeżeli w wyni
ku takiej próby narożnik karty zostanie uszkodzony, tzn. gdy papier pęknie lub 
ulegnie rozdarciu — jego stan uważa się za zły i papier zalicza do trzeciej, najgor
szej grupy. By papier został zaliczony do najlepszej, pierwszej grupy musi dobrze 
znieść test na zginanie, a książki muszą być w idealnym stanie, bez rozdarć i po
strzępionych brzegów oraz bez śladów zażółceń. W innym przypadku papier da
nej książki zostaje zaszeregowany do grupy drugiej (pośredniej).

W podobny sposób ocenia się osobno stan bloku książki i stan oprawy.

Blok książki:

Grupa 1
•  szycie/sklejenie -  nieuszkodzone,
•  karty -  mocno złączone.

Grupa II:
•  szycie/sklejenie -  luźne, ale zwarte,
•  karty -  mogą być luźno złączone z blokiem, ale nie m ogą wypadać.

Grupa 111;
•  szycie/sklejenie -  zniszczone,
•  karty -  luźne, oddzielające się od bloku.

Oprawa:

Grupa I:
•  okładka -  trwale złączona z blokiem,
•  przeguby -  nieuszkodzone.

^ S. Buchanan, S. Colcman; Deterioration survey o f  the Stanford University Libraries Green 
Libraiy Stock. W: Preservation planning program. Rcsourcc notebook. Washington 1982.

 ̂B. Zyska; Nad trwałością papierów drukowych. Katowice 1993, s. 16-20.
^ J. Palm, P. Culihed: Papierqualitt. .. Restauro", 1988, 94, s. 38-43.



•  narożniki -  nieuszkodzone,
•  grzbiet -  nieuszkodzony,
•  pokrycie okładzin -  nieuszkodzone,
•  reperacje -  brak.

Grupa II:
•  okładka -  trwale złączona z blokiem,
•  przeguby -  uszkodzone,
•  narożniki -  lekko uszkodzone,
•  grzbiet -  lekko uszkodzony, popękany,
•  pokrycie okładzin -  wytarte,
•  reperacje -  żadne lub nieliczne.

Grupa III:
•  okładka -  jedna lub obydwie oderwane,
•  przeguby -  uszkodzone, wymagające naprawy,
•  narożniki -  wytarte, uszkodzone lub ich brak,
•  grzbiet — połamany,
•  pokrycie okładzin -  uszkodzone, z ubytkami,
•  reperacje -  żadne lub nieliczne.

I n te r p r e ta c j a  w y n ik ó w :

Podsumowanie badania polega na obliczeniu, jaka część zbioru należy do 
trzech wspomnianych już  kategorii, przy czym:
•  książka jest uznana za bardzo zniszczoną, gdy papier został zaszeregowany 

do grupy 3, lub gdy jednocześnie blok i okładziny zostały zaszeregowane do 
grupy 3,

•  książka jest uznana za lekko uszkodzoną (grupa 2), gdy papier zaszeregowany 
jest do grupy 2 lub gdy blok i okładziny jednocześnie zostały zaszeregowane do 
grupy 2 lub jeden z tych elementów do grupy 3,

•  każde inne zestawienie wyników wskazuje, że książka znajduje się w dobrym 
stanie (grupa 1).

W yniki b adan ia  w  S tanford  i w Uppsali
Jedną z zalet metody stanfordzkiej jest to, że można określać i porównywać 

pomiędzy sobą stan zachowania księgozbiorów w różnych bibliotekach. Wyniki 
badania om awianą metodą stanu zachowania książek w Bibliotece Uniwersytetu 
w Stanford (USA), a także w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) przed
stawiono na poniższych wykresach. Jak można zauważyć ilość książek wyłączo
nych z upowszechniania (zaliczonych do trzeciej kategorii) jest w obydwu bib
liotekach zbliżona (26 i 23%), natomiast w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali 
jest zdecydowanie lepszy odsetek książek w bardzo dobrym stanie (59%), w po
równaniu z 33% w Bibliotece Uniwersytetu w Stanford.



33%

Uppsala

W ybór obiektów do badania
Metoda przewiduje pobranie do badania 384 obiektów, które wybiera się 

całkowicie losowo. W Uniwersytecie w Uppsali badaniu poddano ogółem 1350 
rzędów regałów z drukami powstałymi po 1800 r. Po sporządzeniu wykazu re
gałów losowano spośród nich 384 numery.

Kolejnym krokiem w badaniu jest wybranie książki z wylosowanych rega
łów. W Uppsali losowano najpierw segment regałów. Np., jeżeli w rzędzie znaj
dowało się 30 segmentów, losowano jedną liczbę spośród liczb od 1 do 30, jeżeli 
50 losowano jedną liczbę z zakresu 1 do 50 itd.

W obrębie jednego segmentu książka wyszukiwana była w podobny sposób.



W ady m etody
Wydaje się, że przy pewnych plusach, metoda stanfordzka posiada także wa

dy. Dając dość precyzyjny wynik, wymaga jednak sporego nakładu pracy. Wpraw
dzie autorzy metody temu zaprzeczają, ale metoda wymaga także odpowiednio 
przygotowanej grupy badawczej. Ponieważ grupa badawcza z Uniwersytetu w Upp- 
sali, składała się z osób nie przygotowanych do tego typu badania, wobec tego 
wszyscy przetestowali na różnych przykładach sposób oceny książek. W szkoleniu 
chodziło głównie o to, by różne grupy badawcze uzyskiwały podobny wynik na 
tych samych próbach.

Z am ierzenia Biblioteki Narodow ej
Jak już  wspomniano, metodą stanfordzką interesujemy się już  od kilku lat. 

Mamy opracowany dość szczegółowy program badania i jesteśm y przygotowani 
do jego przeprowadzenia.

Jedną z zalet metody stanfordzkiej jest to, że daje się łatwo modyfikować. 
Przy okazji wykonania klasycznego badania, korzystając z faktu wylosowania 
dużej liczby obiektów, zamierzamy, w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne, 
oznaczyć w nich pH nie niszczącą metodą stykową oraz sprawdzić z jakich su
rowców włóknistych wykonany jest w nich papier. Chcemy także dokonać oceny 
wylosowanych książek pod kątem czystości biologicznej.

Opracowany w Bibliotece Narodowej plan badania przedstawiamy poniżej^

Harmonogram prac nad podjęciem badania stanu zachowania 
zbiorów w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Do wykonania badania potrzebne są cztery następujące zespoły.

Zespół I  —  do dokonania losowego wyboru obiektów do badań. Po ustale
niu liczby regałów zespół, posługując się stosownym programem komputerowym 
dokona losowego wyboru regałów, a następnie posługując się tą  sam ą metodą 
dokona wyboru półek, a w końcu konkretnych obiektów do badań. Zespół do
konuje także krótkiego opisu obiektów, podając ich sygnaturę, miejsce oraz rok 
wydania. Nadaje obiektom także numer, którym będzie można posługiwać się 
w  dalszych badaniach. W  składzie zespołu, liczącego od 3 do 4 osób potrzebny 
jest informatyk, którego zadaniem byłoby dostarczenie i obsługiwanie programu 
komputerowego do losowania liczb z dowolnego przedziału, jak  również progra
mu statystycznego do gromadzenia i obliczania wyników badania.

Zespół II  —  do wykonania właściwego badania. Zespół, w  liczbie 3-4 osób 
dokonuje przeglądu i oceny stanu zachowania papieru, bloku książki i okładki 
wylosowanych obiektów, w celu zaszeregowania ich do jednej z trzech grup, zgod
nie z zasadami metody. Wykonuje także prosty test na wytrzymałość papieru na

 ̂ Obok autora niniejszego tekstu w opracowaniu planu badania, uczestniczyła mgr Ewa 
Potrzcbnicka.



zginanie, polegający na 6-kiotnym zgięciu narożnika i lekkim napięciu go. W przy
padku odłamania zginanego narożnika, zostanie on pi-zekazany z odpowiednim 
numerem badanego obiektu do badań chemicznych.

Zespół III —  do wykonania badań chemicznych. Zespół, w liczbie 2-3 osób 
wykonuje badania chemiczne, które obejmują oznaczenie pH nie niszczącą me
todą stykową w wybranym miejscu każdej książki oraz oznaczenie składu włók
nistego.

Zespół IV —  do wykonania badań mikrobiologicznych. Zespól w liczbie 2- 
3 osoby dokona oceny stanu mikrobiologicznego wylosowanych książek w opar
ciu o laboratoryjne badanie (posiew na jeden, wybrany rodzaj pożywki, dwuty
godniowy okres inkubacji).



Barbara Drewniewska-ldziak

M IKROFILM OW ANIE I SKANOW ANIE ZBIOROW  
JAK O  FORM Y ICH OCHRONY

Ogłoszenie raportu o wynalazku fotografii w dniu 19 sieфnia 1839 r. we 
Francuskiej Akademii Nauk przyjmuje się jako datę jej narodzin.

W tym samym roku pojawiła się również fotografia w Polsce. W prasie war
szawskiej spotkać można ogłoszenia o sprzedaży sprzętu fotograficznego, a wśród 
nich ogłoszenie znanej warszawskiej wytwórni platerów J. Frageta, oferującej 
„dagerostyp kompletny z 6 platerowanemi tablicami do zdejmowania przedmio
tów z natury, z szkłem i instrukcją” za niebagatelną kwotę 1000 zł. W 1840 r. 
zostały wydane w Warszawie i Poznaniu pierwsze opracowania dotyczące dagero- 
typii.

W 1870 r. podczas oblężenia Paryża przez wojska pruskie paryski fotograf 
Prudant Rene Patrice Dagron założył w Tours laboratorium fotograficzne, w  któ
rym były fotografowane w  dużym zmniejszeniu depesze i listy, a następnie zdjęte 
paski emulsji z klisz odpowiednio opakowane były przymocowywane gołębiom. 
Ta swoista „poczta lotnicza” pozwoliła na przekazanie ponad 115 ООО depesz 
i 1 ООО ООО listów. Podobnie został wykorzystany mikrofilm w czasie II wojny 
światowej, gdy zastąpiono mikrofilmowaniem na błonie 16 mm oryginalne listy 
przesyłane pocztą lotniczą. W tej sytuacji samolot transportowy zabierał zamiast 
ok. 138 ООО listów aż 9 600 ООО.

Bardzo szybko fotografia zaczęła być wykorzystywana do badań paleogra- 
ficznych. Jak wiadomo w tego typu badaniach niezbędny jest obraz pisma, a nie 
przepisany tekst. Prace takie rozpoczęto w Anglii, w Austrii, w Niemczech i we 
Francji. Rozpoczęto wydawanie faksymile dokumentów archiwalnych oparte 
o zdjęcia fotograficzne.

Pojawiła się próba zastosowania fotografii do zbierania źródeł przez uczo
nego rosyjskiego Sebastianowa, który już w 1848 r. sfotografował rękopis liczący 
114 stron, znajdujący się w  klasztorze na górze Athos. W następnych latach konty
nuował tę działalność, którą objął aż 4000 stron rękopisów.

Możliwość zastosowania fotografii tekstów dla celów badawczych, dydak
tycznych i wydawniczych skłoniła duże biblioteki i archiwa do zakładania pra
cowni fotograficznych przeznaczonych do wykonywania zdjęć dawnych ręko
pisów i dokumentów historycznych i to zarówno ich tekstów jak i pieczęci, ini
cjałów oraz iluminacji. Takie laboratorium powstało już w 1877 r. w paryskiej 
Bibliotheque Nationale, a następnie w 1887 r. w londyńskim British Museum



i Bodleian Library w  Oksfordzie. Kolejno podobne pracownie założyły biblioteki 
w Getyndze, Berlinie, Wiedniu itd.

To nowe medium  nie było łatwo przyjmowane w świecie nauki. Dopiero po
żar biblioteki w Turynie w 1904 r., który pocłiłonął całość zbiorów —  spowodo
wał gwałtowne zainteresowanie tą techniką i masowe zakładanie pracowni foto
graficznych w bibliotekach i archiwach oraz organizowanie akcji fotografowania 
najcenniejszych zabytków piśmiennictwa narodowego.

Udoskonalenia techniczne procesu fotografowania przez amerykańskich wy
nalazców takie jak:

—  umieszczenie emulsji na papierze zamiast na szkle przez George’a East- 
mana (późniejszego twórcę koncernu Kodak),

—  opracowanie patentu na materiał fotograficzny zwojowy na podłożu nitro
celulozowym oblany emulsją żelatynowg-bromosrebrową przez Hannibala 
Goodwina,

—  skonstruowanie prototypu aparatu małoobrazkowego typu Leica na film 35 
mm przez niemieckiego wynalazcę Oskara Bamacka w 1913 r. i uruchomienie pro
dukcji tych aparatów w 1924 r.,
s p o w o d o w a ł y  szybki rozwój fotografii amatorskiej i zawodowej.

Ukierunkowanie poszukiwań w celu skonstruowania aparatu wydajnego i sta
bilnego, z dużą dokładnością optyki, regulacją oświetlenia, automatyzacją obsługi 
miały doprowadzić do skonstruowania kamery mikrofilmowej. Dotyczyło to rów
nież poszukiwania nowych materiałów fotograficznych bezpiecznych w użytko
waniu oraz doprowadzenie do czytania mikrofilmu bez wykonywania powiększeń 
na papierze.

Prace badawcze tego typu były głównie prowadzone w Stanach Zjednoczo
nych. W 1919 r. Bradley A. Fiske wynalazł pierwszy czytnik mikrofilmowy tzn. 
aparat umożliwiający odczytywanie tekstu zapisanego na mikroformie wprost 
ż filmu. Dzięki dalszemu udoskonaleniu czytników, ich optyki (możliwości po
większania i zmniejszania obrazu), lepszych ekranów, łatwiejszej obsługi wraz 
z mechanicznym (obok ręcznego) przesuwem mikrofilmu oraz korzystania z ja 
snej kopii pozytywowej —  możemy obecnie zaoferować użytkownikowi czytanie 
wybranej lektury z oryginalnego obrazu tekstu.

Inicjatorem zastosowania mikrofilmu do prac naukowych w Polsce był pro
fesor Uniwersytetu Poznańskiego —  Jan Rutkowski. W 1935 r. Seminarium His
torii Gospodarczej UP zakupiło aparat małoobrazkowy Contax i sfotografowano 
dokumenty lustracji dóbr królewskich przechowywane w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie. W ciągu 3 lat powstał zbiór obejmujący 10 ООО stron, 
to jest ok. 20 kodeksów i był to najszybszy i bezl>łędny sposób zastąpienia od
ręcznych notatek z oryginałów. P rof Rutkowski postulował utworzenie pracowni 
mikrofilmowych przy bibliotekach i archiwach w głównych ośrodkach nau
kowych Polski. Podobne sugestie głosił w  imieniu bibliotek —  Józef Grycz. Po 
II wojnie światowej pierwsze próby podjęło Toruńskie Towarzystwo Naukowe 
organizując pracownię mikrofilmową. Celem tej działalności miało być „wydaw



nictwo mikrofilmowe”, którego inicjatorem i opiekunem był profesor Uniwer
sytetu Toruńskiego —  Karol Górski. Rozjioczęto mikrofilmowanie archiwaliów, 
a następnie po skopiowaniu tych mikrofilmów w formie pozytywów spi'zedawano 
je  zainteresowanym bibliotekom. To pierwsze „wydawnictwo mikrofilmowe” ob
jęło źródła historyczne do dziejów Pomorza i Prus z XV-XVI1 wieku, w szczegól
ności uchwały stanów pruskich, najwcześniejszą część metryki koronnej oraz akta 
sejmów Prus Książęcych. Pierwsze tego typu „publikacje mikrofilmowe” zaczęły 
ukazywać się w  1948 roku.

Dla pełnego wykorzystania możliwości mikrofilmu zorganizowano na prze
łomie 1949/1950 Stację Mikrofilmową Biblioteki Narodowej, która miała wypeł
niać zarówno bezpośrednie zadania Biblioteki Narodowej, jak  i realizować cen
tralną akcję mikrofilmowania najcenniejszych poloników rękopiśmiennych i dru
kowanych pochodzących ze zbiorów polskich i obcych. Niedługo potem powstała 
pracownia mikrofilmowa Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie ukie
runkowana głównie na zabezpieczenie własnych zbiorów.

Równocześnie powstała pracownia mikrofilmowa w Centralnym Instytucie 
Dokumentacji Naukowo-Technicznej w  Warszawie. Zadaniem jej miało być do
starczanie bieżącej dokumentacji naukowej na mikrofilmie dla instytutów prze
mysłowych. Z  czasem przestawiła się na prace usługowe biorąc udział w akcji mi
krofilmowania archiwów państwowych.

Następnie zaczęły powstawać mniejsze pracownie mikrofilmowe w więk
szych bibliotekach i archiwach w celu zabezpieczania najcenniejszych części 
zbiorów bibliotecznych czy archiwalnych oraz obsługi bieżących potrzeb badaw
czych danej biblioteki czy archiwum — jak realizacja zamówień krajowych i za
granicznych. W  chwili obecnej istnieje 31 pracowni mikrofilmowych w bibliote
kach polskich.

Co to jest m ikro fo rm a ? Zgodnie z normą (PN-82 N-01185, Technika mi
krofilmowa —  Terminologia) jest to „ogólne określenie nośnika informacji, za
wierającego jeden lub więcej mikroobrazów”. Natomiast m ikrofilm  jest to „zbiór 
mikroobrazów na błonie mikrofilmowej zwojowej przeznaczony do odczytywa
nia lub kopiowania” albo inaczej dokument piśmienniczy wtórny, stanowiący 
zmniejszony fotograficznie obraz dokumentu do takiego stopnia, że jest nieczytel
ny nieuzbrojonym okiem. W wyniku mikrofilmowania otrzymujemy mikrofilm 
negatywowy (tzw. matkę), z którego można wykonać kopię pozytywową udo
stępnianą czytelnikom lub innego rodzaju kopie. Negatyw-matka powinien być 
archiwizowany, zaleca się więc wykonanie dodatkowej kopii na tzw. filmie direct 
duplicating lub diazo w celu realizacji różnego typu zamówień. Z tych dodat
kowych kopii mamy możliwość wykonania powiększenia fotograficznego na pa
pierze światłoczułym o dowolnych wymiarach, jak  i wykonania kopii ksero
graficznej. Mikrofilm wykonany prawidłowo powinien oddawać wiernie oryginał 
zarówno pod względem treści jak i jego obrazu.

Odm ienną postacią mikroformy jest m ik rokarta . Zgodnie z powyższą normą 
jest to „zbiór mikroobrazów lub jeden mikroobraz na materiale o podłożu nie



przezroczystym”. Powstała ona w Stanach Zjednoczonych w końcu lat pięćdzie
siątych. Pomysłodawca był bibliotekarz amerykański Fremont Rider, który w swo
jej książce pt. Uczony i pi-yszlość biblioteki naukowej (The Scholar and the Future 
o f  Research Library. New York 1944) wskazywał na ogromny wzrost zbiorów 
amerykańskich bibliotek naukowych. Usiłował wykazać, że zbiory te podwajają 
się co 16 lat (np. Biblioteka Uniwersytecka w Harwardzie w 1831 r. posiadała 
39 600 wol., a w 1938 r. 3 941 ООО wol.). Powodem szukania innego medium był 
więc brak miejsca w magazynach. F. Rider chciał połączyć dwa typy materiałów 
bibliotecznych, a mianowicie książkę lub czasopismo z kartą katalogową. Karta 
taka w formacie 75 x 125 mm (format międzynarodowy) dzięki rozwojowi techni
ki mikrofotograficznej zawierałaby skrócony opis bibliograficzny i znacznie po
mniejszony tekst książki. Miało to doprowadzić do stworzenia biblioteki, któ
ra zawierałaby tylko katalog kartkowy, będący jednocześnie magazynem całych 
zbiorów biblioteki. Na mikrokarcie 20-krotna redukcja objętości tekstu wynosiłaby 
1% (4-8% najwyżej) w stosunlcu do oryginału. Mogła być również wykorzystana 
druga strona mikrokarty do zapisu tekstu. Mikrokarta spełniała wszystkie ftinkcje 
oryginału —  wierność tekstu, łatwość w użytkowaniu, przesyłaniu, przechowywa
niu. Tecłmologia tego rozwiązania okazała się niezwykle pracochłonna, zwłaszcza 
wprowadzanie opisu bibliograficznego wraz z tekstem oryginału i nie rozwinęła się 
w Europie. Pozostała tylko w Stanach Zjednoczonych i służyła do publikacji 
i reedycji źródeł historycznych, amerykańskich, niemieckich i rosyjskich czaso
pism naukowych. Zostały również wyprodukowane przez firmę Kodak specja
listyczne czytniki, z których jeden, chyba jedyny w  kraju, posiada Biblioteka 
Narodowa.

Równocześnie z rozwojem mikrokarty w  Ameryce —  w Europie opraco
wywano inną postać mikroformy, bardziej zbliżoną do mikrofilmu tzw. m ikro- 
fiszę. Prace te prowadzono w Holandii i we Francji. Miały one służyć łatwiejsze
mu wyszukiwaniu fragmentów tekstu. Zgodnie z normą mikrofisza jest to „zbiór 
mikroobrazów w układzie wierszy i kolumn z polem tytułowym na ł)łonie mikro
filmowej arkuszowej, przeznaczony do odczytywania lub kopiowania”. Na mi- 
krofiszy w fonnacie międzynarodowym lub 9 x 12 cm mieści się opis bibliogra
ficzny w górnej krawędzi czytany gołym okiem i poniżej tekst oryginału bardzo 
zmniejszony. Wygląd jej przypomina wcześniej omówioną mikrokartę, natomiast 
podłoże stanowi przezroczysta błona mikrograficzna podobnie jak  w  mikrofilmie. 
Podobna jest również obróbka chemiczna i możliwości otrzymywania powięk
szenia fotograficznego lub odbitki kserograficznej. Mikrofisza może zawierać 
jeden mikroobraz (np. rysunek techniczny samolotu) do ok. 1500 stron tekstu. 
Najczęściej na mikrofiszy znajduje się 60 lub 98 klatek lub ich wielokrotność (do 
16 x). Do odczytywania mikrofisz służą te same czytniki, na których odczytujemy 
mikrofilmy, po wymianie karetki prowadzącej mikrofilm. Przy bardzo dużych 
zmniejszeniach należy korzystać ze specjalistycznych czytników, które mają dwa 
obiektywy powiększające 24 x i 42 x.



Po omówieniu rodzajów mikroform należy się zastanowić nad ich uży
tecznością. Pełnią one bowiem różnorodne funkcje.

Podstawową funkcją mikroformy jest zabezpieczanie najcenniejszych zbio
rów bibhotecznych na wypadek działań zbrojnych i klęsk żywiołowych. Do
świadczenia wojenne i kataklizmy przyrody nauczyły nas, że jeden egzemplarz 
zbiorów mikrofilmowych (najlepiej, żeby to był negatyw archiwalny) powinien 
być przechowywany poza biblioteką.

Dowodem na słuszność tego sformułowania są doświadczenia wyniesione 
przez biblioteki poszkodowane w  czasie powodzi 1997 r. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Emanuela Smółki w  Opolu przechowywała negatywy mikrofilmów 
w Rogowie koło Opola —  siedzibie zbiorów zabytkowych WBP i one ocalały. 
Dzięki temu zbiór 1560 szpul mikrofilmów został odtworzony z zachowanych ne
gatywów. Natomiast udostępniane pozytywy mikrofilmów w budynku WBP 
w Opolu zniszczyła powódź.

Kolejną firnkcją mikroformy jest ochrona obiektu w  przypadku częstego udo
stępniania. Przeprowadzana systematycznie analiza rewersów składanych w czy
telniach pomaga nam w utworzeniu listy tytułów książek i czasopism, które są 
najczęściej udostępniane w  czytelni. Równocześnie otrzymujemy wykazy tytu
łów, których stan zachowania nie pozwala na dalsze udostępnianie, przygoto
wywane przez kierownika magazynów bibliotecznych. Informacje z tych dwóch 
źródeł wkorzystuje się, typując pozycje do mikrofilmowania.

Bardzo ważną funkcją mikroformy jest uzupełnianie zbiorów bibliotecz
nych. Pozycje wypożyczane naszym czytelnikom do prac naukowych czy ba
dawczych są z reguły mikrofilmowane, a biblioteka-właścicielka w  przypadku 
zbiorów specjalnych otrzymuje kopię pozytywową. Bywa również, źe dany tytuł 
posiadamy w zbiorach, ale w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Zjawisko to po
jaw ia się podczas tworzenia księgozbiorów podręcznych czytelń. W takiej sytua
cji zwielokrotniamy dany tytuł w  postaci mikrofisz. Dotyczy to oczywiście ty
tułów, których nakłady są  wyczerpane.

Wszystkie te funkcje znajdują odbicie w akcji scalania prasy polskiej prowa
dzonej przez Bibliotekę Narodową od 1962 roku. Tworzenie na mikrofilmie skom
pletowanych tytułów czasopism, które nie zachowały się w  całości w  żadnej biblio
tece z powodu bardzo złego papieru, na którym były drukowane lub innych przy
czyn losowych, tak więc tworzenie sztucznego ciągu czasopisma łączy wszystkie 
funkcje; zabezpieczania, ochrony i uzupełniania zbiorów.

Pozostaje jeszcze funkcja wydawnicza. Dosyć często duże biblioteki, zwłasz
cza narodowe wydają bibliografie w formie mikrofisz, bez wersji papierowej lub 
przenosząje na inne nośniki.

Dochodzimy do czasów współczesnych, a więc automatyzacji wszelkich 
możliwych procesów. Nowe środki zapisu informacji nie dają możliwości bez
pośredniego dostępu do informacji, którą zawierają. Niezbędny jest specjalistycz
ny sprzęt i często wykwalifikowana obsługa tego sprzętu, która pomaga nam 
znaleźć poszukiwaną informację. Nowe media pozwalają nam na gromadzenie



infomiacji w ogromnych bazach danych z możliwością szybkiego ich wyszuki
wania.

Najistotniejszym problemem dla nas i dla następnych pokoleń jest określenie 
trwałości zapisu elektronicznego lub optycznego i warunków jego przechowywa
nia. W okresie tak szybkiego rozwoju elektronicznego zapisu danych musimy być 
przygotowani na umiejętne przechowywanie nie tylko samego zapisu, a więc baz 
danych, ale również programów komputerowych i odpowiedniego sprzętu do jego 
odczytywania lub też ciągle przegrywać je  na nowe nośniki.

Warunki przechowywania różnych form zapisu elektronicznego są niemalże 
laboratoryjne. Poza chemiczną i biologiczną czystością magazynów i stworzeniem 
odpowiednich warunków klimatycznych niezwykle ważnym problemem jest 
osłona od działania pola magnetycznego. Dla pełnego bezpieczeństwa bazy danych 
powinny być przegrywane co 5 lat. Nowe medium dysk CD-ROM („compact disc 
read only memory”) lub dysk CD-W ORM  („write once, read many”) daje nam 
bardzo duże oszczędności miejsca w  magazynie —  jeden CD-ROM zawiera 
ok. 250 ООО stron tekstu. Należy jednak podkreślić, że jest to bardzo delikatny 
nośnik, którego zniekształcenie może być spowodowane przez upadek, korozję 
(aluminium) lub zamoczenie. Ubytek 1 cm kwadratowego na dysku to strata bar
dzo dużej liczby stronic tekstu, podczas gdy zniszczony mały fragment strony 
w książce można odrestaurować. Oczywiście firmy produkujące dyski dają im 
żywotność 100 lat po przeprowadzeniu doświadczeń metodą przyspieszonego 
starzenia, ale w chwili obecnej posługujemy się nimi od ok. 30 lat. Ze względu na 
strukturę chemiczną dysków CD-ROM i CD-W ORM możemy przypuszczać, że 
trwałość ich będzie podobna do innych nośników informacji, ale na pewno dłuższa 
od kwaśnego papieru czy też błony nitrocelulozowej. Natomiast najkrótszą 
użyteczność, obliczaną na ok. 25 lat, posiadają dyski CD-MO (magnetooptyczne).

W sytuacji tak dynamicznego rozwoju dygitalizacji konieczne jest przecho
wywanie wraz z zapisem danych odpowiedniego sprzętu komputerowego i opro
gramowania, ażeby zawsze istniała możliwość odczytania informacji. Mikrofilm 
również przeszedł pewną ewolucję od błon nitrocelulozowych poprzez materiał 
trójoctanowy do podłoża poliestrowego. Nie powodowało to jednak zmiany kon
strukcji kamery mikrofilmowej lub czytnika. Niedawno wprowadzono dla łat
wiejszego wyszukiwania określonego fragmentu tekstu na szpuli mikrofilmowej 
tzw. blip —jest to mały prostokąt umieszczany na krawędzi mikrofilmu. Jeżeli jest 
pojedynczy blip oznacza strony, jeżeli podwójny oznacza rozdziały, a jeżeli po
trójny oznacza tytuł. Wprowadzenie tego novum spowodowało zmiany w kon
strukcji kamery mikrofilmowej i czytnika do mikrofilmów. System ten głównie 
został wprowadzony dla taśmy 16 mm, wykorzystujemy go, również podczas 
mikrofilmowania na błonie 35 mm. Bardzo istotną dla nas sprawą jest to, że 
znamy już trwałość mikrofilmu. Oczywiście niektóre firmy produkujące 1йопу 
określają ich trwałość nawet powyżej 1000 lat (dla przykładu Kodak podaje 1600 
lat).



Zastanawiamy się nad tym jak przyspieszyć zabezpieczanie prasy i książek, 
głównie z XIX i XX wieku, dla ich uratowania. Wydaje mi się, że o ile jest to 
możliwe, należy wprowadzać obie metody; mikrofilmowanie w celu archiwizo
wania najcenniejszych zbiorów i scalania prasy polskiej oraz dygitalizacji poprzez 
skanowanie w celu ochrony zbiorów najczęściej udostępnianych. Możemy rów
nież dla szybszego wyszukiwania zeskanować mikrofilmy. Następnie w momen
cie zniszczenia oryginału można odtworzyć formę papierową książki.

Współczesna myśl techniczna doprowadziła do skonstruowania urządzenia 
najnowszej generacji łączącego obie metody zabezpieczania tzw. hybrydy.
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Maria Woźniak

PERSPEKTYW Y ROZW OJU DZIAŁALNOŚCI 
W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERW ACJI ZBIORÓW  

W BIBLIOTEKACH POLSKICH

Dziedzinę określaną ogólnie jako ochrona i konserwacja zbiorów, współtwo
rzy kilka płaszczyzn działania. Dla właściwego zrozumienia tematu, chciałabym 
na wstępie, w sposób bardzo syntetyczny je  zdefiniować.

1) PRO FILAK TYK A  —  rozumiana, jako zespół działań ograniczających 
szkodliwy wpływ czynników powodujących destrukcję materiałów. Działania 
profilaktyczne to przede wszystkim stwarzanie odpowiednich warunków maga
zynowania, utrzymywanie czystości oraz optymalnej i stabilnej temperatuiy i wil
gotności względnej powietrza, stosowanie opakowań i opraw ochronnych, ale 
także przygotowywanie planów kontrolowanych działań w  sytuacji katastrofy, 
czy klęski żywiołowej.

2) KO NSERW AC JA  —  czyli zespół działań przedłużających wytrzymałość 
materiałów oraz hamujących przebieg procesów destrukcji, a więc jednostkowe 
i masowe sposoby dezynfekcji, odkwaszania, wzmacniania struktury osłabionego 
papieru. Masowe działania tego typu dotyczą przede wszystkim zbiorów XIX 
i XX-wiecznych.

3) R ESTAU RA C JA  —  czyli zespół działań przywracających lub odtwarza- 
'jących  wartości artystyczne i estetyczne poszczególnym obiektom zabytkowym

lub unikatowym. W  Polsce często jeszcze ta sfera działań funkcjonuje pod nazwą 
konserwacja.

4) ZA B E Z P IE C Z A N IE  —  czyli utrwalenie treści poprzez przeniesienie na 
inny nośnik np. mikrofilmy, mikrofisze, CD-ROM-y lub wykonywanie reprintów, 
kopii, makiet, przedruków faksymilowych itp.

Rozwój działalności w  zakresie ochrony i konserwacji zbiorów uzależniony 
jest od wdrażania przemyślanych, perspektywicznych koncepcji opartych na osza
cowaniu stanu zachowania zbiorów i uwzględniających prowadzenie prac badaw
czych i dokumentacyjnych; poszukiwanie nowych metod i technologii; opraco
wywanie programów działań konserwatorskich, restauratorskich i zabezpiecza
jących; tworzenie regulaminów i prawnych rozwiązań całego kompleksu zagad
nień ochrony profilaktycznej, także w zakresie stosowania materiałów odpowied
niej jakości i drukowania na trwałym, bezkwasowym papierze zbiorów obecnie 
wydawanych i gromadzonych; kształcenie specjalistycznych kadr konserwatorów, 
restauratorów i osób zarządzjących tą sferą działalności bibliotek i archiwów.



Szukanie właściwych rozwiązań przy złożoności tej problematyki wymaga 
szerokiej wiedzy oraz inicjowania przez biblioteki ściślejszej współpracy z kon
serwatorami papieru i środowiskami z kręgów nauki i techniki, ale przede wszyst
kim zapewnienia odpowiednich środków finansowych umożliwiających realiza
cję podejmowanych przedsięwzięć.

Ocena naszych dotychczasowych osiągnięć nie wygląda najlepiej. Możemy 
poszczycić się kadrą wykwalifikowanych konserwatorów papieru, kształconych 
w dwóch ośrodkach w Polsce — w  toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
i w  warszawskiej Akademii Sztuk Pięlcnych. Przygotowywani są oni do wykony
wania przede wszystkim prac restauratorskich przy zabytkowych rękopisach, 
drukacli oprawnych w skórę, grafikach i dziełach sztuki na podłożu papierowym. 
Podejmując pracę w  bibliotece, obarczani są ogromem zadań związanych z ca
łością problemów ocłirony i zabezpieczania zbiorów, w tym również z zagadnie
niami dotyczącymi konserwacji masowej XIX i XX-wiecznych zasobów. Prze
rasta to oczywiście ich wiedzę i kompetencje zawodowe.

Biblioteki nasze nie m ają niestety znaczących osiągnięć ani tradycji w  zakre
sie ochrony profilaktycznej i konserwatorskiej zbiorów, stąd również brak odpo
wiednich struktur organizacyjnych, wyspecjalizowanych kadr, a także zasad fi
nansowania tej sfery działalności.

W wielu bibliotekach nie przestrzegane są nawet podstawowe wymogi pro
filaktyki konserwatorskiej, jak  chociażby systematyczne odkurzanie zbiorów 
i kontrolowanie warunków klimatycznych w magazynach.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Europy zachodniej świado
mość potrzeby działań, zapewniających zbiorom właściwe warunki przechowy
wania, zabiegi konserwatorskie oraz trwałość egzemplarzy gromadzonych obec
nie, jest zdecydowanie bardziej zaawansowana niż w wielu krajach Europy 
wschodniej, w  tym również i w  Polsce.

Już na początku lat siedemdziesiątych ukazywały się tam liczne apele, pub
likacje, różnego rodzaju poradniki dla bibliotekarzy uświadamiające skalę zagro
żeń oraz propagujące sposoby postępowania, w  celu prawidłowego traktowania 
i zabezpieczania zbiorów.

Inicjatywy te zaowocowały powstaniem i realizacją wielu programów strate
gicznych i dokumentów rządowych, wytyczających politykę państw w tym zakre
sie. Na przykład w 1990 r. prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush pod
pisał uchwałę Kongresu w sprawie ustanowienia polityki dotyczącej stosowania 
trwałych papierów drukowych; w  Niemczech powstało szereg nowych ośrodków 
konserwatorskich i szkoleniowych, jak  chociażby Instytut Konserwacji Zasobów 
Archiwalnych i Bibliotecznych w Ludwigsburgu, znakomicie wyposażony 
w sprzęt oraz urządzenia do konserwacji, restauracji i mikrofilmowania zbiorów. 
Problemy konserwacji stały się tematami prac badawczych instytutów naukowych 
w  Niemczech, Francji, Holandii i Austrii.

*
W  Polsce pewne ożywienie wokół tej problematyki można zaobserwować 

dopiero w latach dziewięćdziesiątych. W nowo wybudowanym gmachu Bibliote
ki Narodowej, a więc we wiodącej placówce tego typu w Polsce, pojawiły się pod



koniec 1989 г. warunki dla uruchomienia działalności Zakładu Konserwacji 
Zbiorów Bibliotecznych z odpowiednim zapleczem laboratoryjnym. W Zakładzie 
znaleźli zatrudnienie specjaliści z dziedziny konserwacji papieru, starych druków, 
rękopisów i grafiki oraz mikrobiologii i chemii konserwatorskiej. Prężna działal
ność zespołu i profesjonalne podejście do spraw oclirony i konserwacji zbiorów, 
szybko zyskało aprobatę bibliotekarzy, kustoszy i dyrekcji BN. W 1992 r. utwo
rzony został Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN, w skład 
którego weszły poza Zakładem Konserwacji —  Zakład Zbiorów Mikrofilmo
wych, Zakład Reprografii, Introligatomia Specjalistyczna i Oddział Kontroli Zbio
rów. Kierowanie Działem powierzono dr Barbarze Drewniewskiej-Idziak.

W styczniu 1995 r. odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja na temat 
„Ratowanie i ochrona zbiorów”. Celem konferencji była przede wszystkim ocena 
obecnej sytuacji oraz uświadomienie środowiskom bibliotekarskim w Polsce ist
niejących zniszczeń i zagrożeń, jak też nawiązanie współpracy z innymi środowi
skami zaangażowanymi w problematykę zachowania przeszłego oraz przyszłego 
dziedzictwa kulturowego utrwalonego na papierze. Referaty wygłaszali m.in. 
p ro f Alicja Strzelczyk —  kierująca od wielu lat Zakładem Konserwacji Papieru 
i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; p ro f  Bronisław Zyska, wykładowca Uniwersytetu Ślą
skiego w Katowicach, niestrudzony popularyzator wiedzy dotyczącej badań nad 
trwałością i kwasowością papieru drukowego, autor bardzo wielu publikacji oraz 
dr inż. Józef Dąbrowski z Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi. W kon
ferencji uczestniczyli przedstawiciele 85 bibliotek naukowych i publicznych z ca
łego kraju. W dyskusji wszyscy wyrażali opinię o konieczności wzmożenia działań 
w zakresie problematyki ochrony i konserwacji zbiorów, gdyż zagadnienia te nie 
zajmowały dotychczas należnego im miejsca w  hierarchii spraw bibliotecznych.

Godne najwyższego uznania jest zaangażowanie i docenienie wagi proble
mów przez p ro f Adama Manikowskiego, pełniącego wówczas ftinkcję dyrektora 
Biblioteki Narodowej. Dzięki inicjatywie profesora w styczniu 1995 r. utworzone 
zostało w Polsce Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zasobów Bibliotecznych 
i Archiwalnych, stawiające sobie za cel uświadomienie społeczeństwu istnieją
cych zagrożeń, inspirowanie działań ułatwiających podejmowanie współpracy 
bibliotekarzy, archiwistów, naukowców i przedstawicieli świata kultury oraz wy
pracowanie wspólnie programu ratowania i ochrony zagrożonych zbiorów.

Na sympozjum polsko-niemieckim nt. ,^Conserwacja zbiorów w bibliote
kach naukowych”, które odbyło się w  kwietniu 1997 r. w Szczecinie, p ro f 
A. Manikowski w  swym referacie nakreślił najpilniejsze zadania stojące przed 
bibliotekarzami, archiwistami, środowiskami konserwatorów i naukowców, któ
rych realizacja umożliwi stworzenie narodowego planu ocłirony zbiorów biblio
tecznych i zasobów archiwalnych oraz „uczyni go jednym  ze strategicznych 
przedsięwzięć nauki polskiej”. Rozważał również koncepcję „podjęcia wspólnych 
działań na rzecz utworzenia strategicznego centrum kierującego akcją ochrony 
i ratowania zagrożonych kolekcji oraz skłonienia władz państwowych i innych 
mecenasów rozumiejących ponadczasowe znaczenie dziedzictwa intelektualnego.



do stworzenia tej akcji wystarczajacych podstaw finansowych”. Efektem starań 
prof. A. Manikowskiego oraz grona wybitnych osobistości ze świata kultury i nau
ki, skupionych w Stowarzyszeniu, było przygotowanie Memoriału „O potrzebie 
ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych 
XIX i XX wieku”, skierowanego do najwyższych władz naszego kraju.

Wydarzeniem przełomowym, które ujawniło szereg zaniedbań i dobitnie 
uświadomiło konieczność podjęcia intensywnych działań na rzecz ochrony zbio
rów była zeszłoroczna powódź. Na bazie tych tragicznych doświadczeń pojawiło 
się szereg cennych inicjatyw, stwarzających możliwości rozwoju tej sfery dzia
łalności bibliotek.

Dzięki aktywności środowiska toruńskich konserwatorów, w grudniu 1997 r. 
powstała „Ogólnopolska Rada dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po 
Powodzi”, której przewodniczącą została prof, dr hab. Alicja Strzelczyk z Uni
wersytetu Toruńskiego. Zasadnicze sprawy, którym Rada patronuje, dotyczą pro
gramu ratowania zbiorów, które ис1е ф 1а1у podczas powodzi (w tym doposażenia 
kilku działających już  pracowni konserwatorskich w  bibliotekach w odpowiedni 
sprzęt i urządzenia) oraz problemów ochrony profilaktycznej zbiorów.

Co najmniej pięć takich ośrodków konserwatorskich w Polsce powinno być 
przygotowanych do prowadzenia prac restauratorskich na szerszą skalę i w przy
padku kataklizmu mogłyby one uczestniczyć w  akcjach ratowania zbiorów. Pro
gram Rady był dyskutowany na kilku spotkaniach w Warszawie, Toruniu i Opolu, 
uzyskał również akceptację MKiS oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W tym 
roku pojawiły się pieniądze na zakup liofilizatorów dla Biblioteki Narodowej 
w  Warszawie i Biblioteki Uniwersyteckiej w  Toruniu. Z funduszu popowodzio
wego realizowany jest także zakup komory dezynfekcyjnej w Bibliotece Narodo
wej. Niebawem będziemy mogli przystąpić do osuszania 1000 zamrożonych ksią
żek z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Seminarium Duchownego w Nysie. 
Obiecane mamy także środki na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy 
tym księgozbiorze.

Optymizmem napawa również fakt, że powstające obecnie nowe gmachy 
kilku bibliotek w  Polsce, już  w założeniach projektowych uwzględniają odpo
wiednie zaplecze konserwatorsko-laboratoryjne. Tak jest np. w Bibliotece Uni
wersyteckiej w Warszawie, w  Bibliotece Śląskiej w Katowicach, w Książnicy Po
morskiej w  Szczecinie i w rozbudowywanym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie.

Z naszych doświadczeń wynika, że ścisła współpraca pomiędzy bibliote
karzem a konserwatorem jest nieodzowna dla właściwego rozwiązywania pro
blemów merytorycznych, badawczych i naukowych. Najlepsze efekty tej współ
pracy, zwłaszcza przy konserwacji najcenniejszych, zabytkowych zbiorów, daje 
możliwość wykonywania prac w ramach własnej placówki. Bardzo ważne jest, 
aby wśród podstawowych zadań, jakie mają do wypełnienia biblioteki, znaj



dowała się również problematyka konserwatorska, którą dziś należy traktować 
jako nieodzowny element działalności współczesnej biblioteki.

*
W ostatnim okresie pojawiły się również pewne nadzieje na objęcie oclironą 

konserwatorską wielomilionowycli zbiorów XIX i XX-wiecznych. W przeci
wieństwie do zbiorów zabytkowycłi, gdzie każdy obiekt traktowany jest indywi
dualnie, zbiory nowsze ze względu na ogromne ilości, muszą podlegać procesom 
tzw. masowej konseiAvacji.

Wspomniany wcześniej memoriał Stowarzyszenia na Rzecz Ocłirony Zaso
bów Arcłiiwalnycłi i Bibliotecznycłi, poruszający problemy kwasowości i rozpadu 
zbiorów XIX i XX-wiecznycli, wydrukowanycłi na papierze złej jakości, spotkał 
się z przycłiyłnym zrozumieniem premiera, poparciem kilku Ministerstw i Komi
tetu Badań Naukowycłi.

W czerwcu 1998 r. pod auspicjami MKiS, zostały wstępnie opracowane za
łożenia „Strategicznego programu rządowego ratowania dziedzictwa kułtuiy pol
skiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych”. W opracowywaniu programu 
bardzo aktywnie uczestniczyli: mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska —  dyrektor BN 
ds. naukowych, dr hab. Krzysztof Zamorski —  dyrektor BJ, doc. dr hab. Daria Na
łęcz —  dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, prof, dr hab. An
drzej Barański i dr Jacek Grochowski ze Środowiskowego Laboratorium Analiz Fi
zykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie oraz pracownicy Dziahi Ocłirony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN.

Zasadnicze zadania ujęte w  programie dotyczą opracowania raportu o sta
nie zachowania zbiorów XIX i XX-wiecznych w Polsce; budowy sieci komór 
dezynfekcyjnych i instalacji umożliwiających odkwaszanie książek i archiwa
liów w skali masowej; uruchomienia programów badawczych związanych z tą 
problematyką; wyposażenia ośrodków konserwatorskich w  urządzenia do 
wzmacniania struktury kruszącego się papieru; wprowadzenia niezbędnych uwa
runkowań prawnych umożliwiających realizację programu oraz określenia polity
ki państwa w tym zakresie. Całe przedsięwzięcie, rozłożone w czasie na ponad 
10 lat, wymagać będzie oczywiście zapewnienia odpowiednich środków finan
sowych z budżetu państwa, zaangażowania i współpracy wielu instytucji oraz 
środowisk naukowo-badawczych. W drożenie programu uzależnione jest obecnie 
od decyzji zapadających na szczeblach ministerialnym i rządowym. Wszyscy 
musimy mieć jednak świadomość, że podjęcie akcji masowej konserwacji oraz 
zabezpieczania zbiorów XIX 1 XX-wiecznych jest nieuniknione i stanowi być 
może wyzwanie dla pokolenia schyłku XX wieku.

Podsumowując dokonania ostatnich paru lat myślę, że pewien postęp udało 
nam się jednak osiągnąć. W środowisku bibliotekarskim wzrosła na pewno 
świadomość potrzeby intensywniejszych działań na rzecz ochrony zbiorów; prob
lemami naszymi zainteresowały się ośrodki naukowo-badawcze w Warszawie, 
Krakowie, Katowicach, Łodzi, Toruniu; uruchomiony został proces uświadomie



nia władzom naszego kraju i społeczeństwu groźby utraty dla przyszłych pokoleń, 
części dziedzictwa intelektualnego zapisanego na papierze.

Może nie są to jeszcze zbyt efektywne osiągnięcia, ale bardzo ważne, gdyż 
służą tworzeniu odpowiedniego klimatu spi-zyjającego wypracowaniu wspólnej, 
strategicznej koncepcji ratowania zagrożonych zbiorów.

Mówiąc o perspektywach rozwoju nie można pominąć czynnika chyba naj
ważniejszego, jakim  są ludzie. To przede wszystkim od poczucia odpowiedzial
ności, inicjatywy i zaangażowania ludzi zależeć będzie jak  potoczą się dalsze 
sprawy związane z problematyką ochrony zbiorów w bibliotekach polskich.

Istotnym elementem warunkującym rozwój każdej dziedziny jest szkolenie 
specjalistycznych kadr, odpowiednich do ismiejących potrzeb. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że do udziału w dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zostali zaproszeni również przedstawiciele 
wyższych uczelni kształcących konserwatorów i bibliotekarzy. Nadarza się zatem 
okazja do podjęcia dyskusji i przeanalizowania dotychczasowych programów 
nauczania. Powinniśmy się wspólnie zastanowić, jakie zmiany należałoby wpro
wadzić, aby absolwenci wyższych uczelni zatrudniani w  bibliotekach i archiwach 
posiadali odpowiednią wrażliwość i zasób wiedzy z zakresu całości zagadnień 
związanych z ocłironą zbiorów. Umożliwi to podejmowanie w  przyszłości właści
wych decyzji w  rozwiązywaniu tych złożonych, ale jakże istotnych problemów. 
Od tych decyzji zależeć będzie, co z przechowywanego w polskich bibliotekach 
dziedzictwa kulturowego zdołamy ocalić i przekazać następnym pokoleniom.
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Teresa Szczęsna

PROGRAM  M IKROFILM OW ANIA CZASOPISM  
I INNYCH DOKUM ENTÓW  Z BIBLIOTEK POLSKICH  

REALIZOW ANY W BIBLIOTECE NARODOW EJ

Pierwsze mikrofilmy będące mikrokopiami oryginału, a zarazem nowym ro
dzajem materiałów bibliotecznych „zaistniały” w Bibliotece Narodowej w  1950 r., 
w Stacji Mikrofilmowej, będącej pierwszą placówką reprograficzną w Polsce. 
Przyczyną stworzenia tego typu komórki były niewątpliwie ogromne straty pol
skich zbiorów, a zwłaszcza zbiorów Biblioteki Narodowej, w latach wojny i oku
pacji (ni. in. w  Bibliotece Krasińskich na Okólniku Niemcy spalili 40 tysięcy 
rękopisów bibliotecznych).

Podstawowym zadaniem nowo powstałej Stacji Mikrofilmowej było zabez
pieczenie najcenniejszych zbiorów bibliotecznych poprzez tworzenie ich kopii 
mikrofilmowych. Mikrofilmy dawały szansę na uzupełnianie luk w  zasobach bib
liotecznych oraz na rozwiązanie problemów udostępniania czytelnikom zarówno 
w czytelni, jak  i w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia komórka ta nastawiona była 
przede wszystkim na przygotowanie personelu technicznego, zorganizowanie ba
zy technicznej związanej z mikrofilmowaniem materiałów bibliotecznych oraz na 
wypracowanie metod rejestrowania, opracowywania materiałów przeznaczonych 

' do mikrofilmowania, inwentaryzowania, magazynowania, tworzenia katalogów, 
a następnie udostępniania pierwszych partii mikrofilmów zainteresowanym czy
telnikom.

W początkowym okresie Stacja Mikrofilmowa gromadziła również wyko
nane przez Laboratorium negatywy fotograficzne iluminowanych stronic mikro
filmowanych rękopisów średniowiecznych oraz portretów wybitnych osobistości 
polskich, które jednak w niedługim czasie zostały przekazane do Zakładu Ikono
grafii BN, a od 1995 r. ponownie wróciły do Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych.

Od początku działalności Stacji Mikrofilmowej program akcji zabezpiecza
jącej miał zasięg bardzo szeroki. Przyjęto zasadę objęcia tą akcją nie tylko zaso
bów Biblioteki Narodowej, lecz także najcenniejszych zbiorów bibliotek wyż
szych uczelni, instytucji i towarzystw naukowych, księgozbiorów publicznych 
i kościelnych, a także kolekcji prywamych z terenu całego kraju. Program ten 
uwzględniał mikrofilmowanie głównie poloników, brano również pod uwagę 
tworzenie mikrokopii znajdujących się w kraju dzieł obcych, przedstawiających 
szczególną wartość zabytkową, naukową lub też stanowiących dokumenty kultu



ry światowej. Zamierzano ponadto sięgnąć do zbiorów zagranicznych, aby uzy
skać mikrofilmy poloników znajdujących się poza granicami naszego ki-ąju.

W początkowym etapie realizacji akcji zabezpieczającej zbioiy polskie, w la
tach 1950-1961, mikrofilmowaniem w pierwszej kolejności objęto zbioi'y specjal
ne: rękopisy, stare druki, muzykalia. Podjęto również próby kopiowania czasopism. 
Dane liczbowe z tego okresu mówią o zmikiofilmowaniu 6592 rękopisów, 3223 
starych druków, 2409 muzykaliów, 227 druków nowszych oraz 134 tytułów cza
sopism.

W tym okresie wybór materiałów przeznaczonych do mikrofilmowania oraz 
ich opracowanie łącznie z kartą katalogową, mikrofilmowaną na początku każ
dego dzieła, należały do poszczególnych bibliotek, bądź też zakładów Biblioteki 
Narodowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Biblioteka Narodowa wystę
pując do owych bibliotek z propozycją mikrofilmowania wskazanych obiektów, 
zapewniała transport wypożyczonych materiałów, a dodatkowo przekazywała 
bibliotece bezpłatnie kopię pozytywową jej zbiorów. I ta zasada obowiązuje do 
dnia dzisiejszego, jednak z wyjątkiem czasopism. Biblioteki macierzyste uzysku
jąc tą  drogą kopię swoich dzieł, mogły ją  wykorzystywać, by chronić oryginały. 
W ten sposób powstawała ogólnokrajowa sieć bibliotek, współpracująca na zasa
dzie wspólnej troski o zbiory i ich ocłironę.

Punktem zwrotnym w realizacji programu mikrofilmowania było wyodręb
nienie się ze Stacji Mikrofilmowej 2 stycznia 1962 r. Działu Zbiorów Mikrofil
mowych, od 31 grudnial970 r. fiankcjonującego pn. Zakładu Zbiorów Mikrofil
mowych. Podstawowym  zadaniem zreorganizowanej komórki było konty
nuowanie akcji zabezpieczającej. Jednak znacznie zmieniły się jej formy. Do
tychczasowe zadania związane z wyborem i opracowaniem materiałów przezna
czonych do mikrofilmowania przypisane poszczególnym bibliotekom, bądź za
kładom BN, niemal w  całości (z wyjątkiem muzykaliów) przejął Dział Zbiorów 
Mikrofilmowych. Now a struktura i zakres czynności tej placówki umożliwiły 
prowadzenie bardziej konsekwentnej polityki gromadzenia, dawały szansę na pla
nowe tworzenie zasobu, właściwe opracowywanie materiałów przeznaczonych do 
mikrofilmowania oraz stosowanie jednolitych zasad sporządzania kart katalo
gowych i opisów bibliograficznych. Warto w  tym miejscu nadmienić, że wypra
cowane w tym okresie formy opisu bibliograficznego dla poszczególnych rocz
ników danego tytułu czasopisma stały się doskonałym zalążkiem tworzonych 
obecnie rekordów bibliograficznych.

Zmikrofilmowane pozycje pochodzą z licznych bibliotek polskich. Obok 
macierzystej Biblioteki Narodowej należy wymienić: Bibliotekę Jagiellońską, 
Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, biblioteki uniwersyteckie 
w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu, biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku, Kórniku i Krakowie, Bibliotekę Czartoryskich w Krakowie, Bib
liotekę Śląską w  Katowicach, księgozbiory Instytutu Badań Literackich, Instytutu 
Sztuki PAN, dawnego Centralnego Archiwum КС  PZPR, Poznańskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Naukowego w Płocku, biblioteki pub



liczne w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Książnicę 
Miejską w Toruniu, biblioteki kapitulne, klasztorne i seminaryjne w Gnieźnie, 
Krakowie, Olsztynie, Pelplinie, Płocku, Sandomierzu, Warszawie i Włocławku. 
Nie pominięto również zbiorów mniejszych bibliotek, w których w czasie 
przeprowadzonych poszukiwań odkryto cenne druki i rękopisy, a w późniejszym 
czasie także i czasopisma.

Najliczniejszą grupę spośród zmikrofilmowanych zbiorów specjalnych sta
nowią rękopisy. Obecnie liczą one 36 tysięcy mikrofilmów. Wśród zmikrofilmo- 
wanych pozycji znajdują się przede wszystkim zabytki piśmiennictwa polskiego, 
zbiory korespondencji, autografy wielkich pisarzy, uczonych i mężów stanu oraz 
materiały dotyczące dziejów politycznych, gospodarczych i społecznych państwa 
polskiego, historii miast i ziem, pamiętniki i wspomnienia.

Licznie reprezentowane są zespoły rękopisów z Biblioteki Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, 
Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki 
Kórnickiej oraz bibliotek kapitulnych, seminaryjnych, klasztornych i kościelnych. 
Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę, że mikrofilmując rękopisy według prze
myślanej koncepcji z różnych księgozbiorów, uzyskujemy efekt zgromadzenia 
w  jednym  miejscu pewnych całości. D la przykładu podam, że mikrofilmy auto
grafów i listów Adama M ickiewicza zostały wykonane z rękopisów znajdujących 
się w  Bibliotece Narodowej, w  M uzeum Literatury w  Warszawie, w  Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich, w  Bibliotekach PAN w Krakowie i w Kórniku oraz 
z ponad 900 sygnatur pochodzących z M uzeum Adama M ickiewicza w Paryżu.

Mikrofilmy starych druków, których oryginały znajdują się w  wielu księ
gozbiorach polskich, zamykają sie w  liczbie 17 tysięcy. Obok utrwalonych na 
taśmie mikrofilmowej inkunabułów (1 tys.) znajdują się druki XVI-wieczne oraz 
pochodzące z XVII i XVIII wieku. Większość zgromadzonych pozycji to kopie 
druków zachowanych w jednym , dwóch czy trzech egzemplarzach. Warto w  tym 
miejscu nadmienić, że skopiowano prawie 4 tysiące starych druków nie zareje
strowanych w Bibliografii Polskiej Karola Estreichera.

Dzięki mikroformom czytelnicy m ają dostęp do najstarszych wydań i unika
towych egzemplarzy Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego i innych poetów i pi
sarzy XVI-XVII w. oraz do publikacji różnowierczych, mszałów, kancjonałów, 
edycji konstytucji sejmowych, mów, manifestów, uniwersałów, obwieszczeń i in
nych druków urzędowych.

Na szczególną uwagę zasługują mikrofilmy rozproszonych wśród wielu bib
liotek krajowych i zagranicznych gazet ulotnych, wydanych w XVI-XVIII w., 
druków informacyjnych, zawierających aktualne wiadomości z kraju i zagranicy. 
Tego typu materiały trudno dostępne, dotąd nie wykorzystywane, dzięki skopio
waniu i opublikowaniu w trzytomowej Bibliografii Gazet Ulotnych Konrada Za
wadzkiego stały się niezwykle cennymi dokumentami dla badań naukowych.

Odrębny zbiór stanowią druki i rękopisy muzyczne (ok. 8,5 tys. mikrofil
mów) począwszy od zabytków muzyki średniowiecznej i renesansowej, po auto



grafy i pierwsze wydania dzieł Fryderyka Chopina, spuściznę Stanisława Mo
niuszki oraz autografy kompozytorów polskicłi XVIII-XX w. Oryginały tycli dzieł 
pocłiodzą głównie z Biblioteki Narodowej, Warszawskiego Towarzystwa Mu
zycznego, Towarzystwa im. Fryderyka Cłiopina, Biblioteki Czartoryskicłi w Kra
kowie, Biblioteki Gdańskiej PAN, Muzeum w Łańcucie oraz z księgozbiorów 
kościelnych!, klasztomycłi i seminaryjnycłi.

W  końcu lat siedemdziesiątych akcją zabezpieczania objęto także druki 
nowsze. Do chwili obecnej zmikrofilmowano 980 pozycji wydawnictw konspira
cyjnych z lat 1939-1945 (na ogólną liczbę 1069 pozycji zarejestrowanych 
w Bibliografii zwartych druków konspiracyjnych  W ładysława Chojnackiego) 
oraz 1700 cennych druków od 1801 roku.

W  typowaniu tego rodzaju materiału do mikrofilmowania uwzględniano 
przede wszystkim pozycje, których BN av swoich zbiorach nie posiada, druki za
chowane w niewielkiej liczbie egzemplarzy oraz polonika znajdujące się jedynie 
w bibliotekach zagranicznych.

W  latach sześćdziesiątych rozpoczęto długofalową, zakrojoną na szeroką 
skalę akcję zabezpieczania czasopism polskich. Już w  1962 roku wytypowano 
106 tytułów kwalifikujących się do kopiowania, uwzględniając w  początkowym 
okresie pierwsze roczniki tych czasopism, np. Bibliotekę Polską (1825-1826),' 
Korespondenta Warszawskiego (1792-1793), Gazetę Poludniowo-Pruską (1796- 
1797), Monitor Warszawski (1824-1826,1828), Kronikę Wiadomości Krajowych 
i Zagranicznych (1856,1859).

M ikrofilmowanie tego rodzaju zbiorów stwarzało nowe, specyficzne proble
my. W  odróżnieniu od kopiowania rękopisów, książek i nut, dzięki któremu uzys
kujemy wiemy duplikat oryginału, w  przypadku wydawnictw ciągłych zadania są 
bardziej skomplikowane, wymagające czasu i pewnej strategii działania. Zbiory 
czasopiśmiennicze w  Polsce z powodu kataklizmów, wojen i powstań, grabieży 
bibliotek przez zaborców, zmienności granic, a zwłaszcza w wyniku II wojny 
światowej zostały okrutnie zniszczone i zdekompletowane. Obecnie nawet w naj
większych bibliotekach trudno odnaleźć podstawowe tytuły, nawet współczesne 
w  komplecie, bez defektów i braków nie tylko poszczególnych numerów, ale 
często i całych roczników.

Program mikrofilmowania czasopism przygotowany, konsekwentnie i z wiel
kim rozmachem realizowany przez p ro f Konrada Zawadzkiego, wieloletniego kie
rownika Zakładu, miał na celu kompletowanie możliwie idealnych całości, two
rzenie mikrokopii ciągów, nie istniejących w oryginale. Taki efekt można osiąg
nąć jedynie poprzez scalanie poszczególnych roczników z kilku, a nawet i z kilku
nastu niepełnych egzemplarzy, znajdujących się w wielu bibliotekach na terenie 
kraju. Tego rodzaju koncepcja zabezpieczania czasopism wymaga nie tylko dobrej 
orientacji w  zasobach bibliotecznych i żmudnych kwerend, ale także ogromnej 
cierpliwości i szczególnej dokładności. I tak np. dla skompletowania pełnego 
ciągu „Kuriera Polskiego” z lat 1829-1831 (ogółem 617 numerów) konieczne by
ło wypożyczenie wielu roczników z bibliotek warszawskich, krakowskich, płoc



kich i wrocławskich, a dla scalenia jednego tylko rocznika Gazety Polskiej z  1830 
r. wykorzystano 6 egzemplarzy. Z kolei dla scalenia Gazety Warszawskiej z 1790 
roku sprowadzono aż 17 egzemplarzy.

W początkowym etapie zabezpieczania wydawnictw ciągłych akcją mikro
filmowania objęto przede wszystkim dawne czasopisma polskie, najważniejsze 
z punktu widzenia historii i kultuiy polskiej. Realizacja tego zadania trwająca 
przez wiele lat doprowadziła do utrwalenia na taśmie mikrofilmowej możliwie 
pełnych ciągów polskich gazet i dzienników, wśród których znalazły się takie 
tytuły jak: Kurier Polski (1729-1760), Gazeta Warszawska (1774-1935), Kurier 
Warszawski (1821-1939), Korespondent Warszewski i  Zagraniczny (1792-1841), 
Kurier Litewski (1796-1833), Dziennik Poznański (1859-1939), Gazeta 
Toruńska (1867-1921), Gazeta Gdańska (1891-1939), Robotnik (1894-1939).

W końcu lat siedemdziesiątych zabezpieczanie czasopism przebiegało 
właściwie dwutorowo. Z jednej strony realizowano mikrofilmowanie czasopism 
wytypowanych przez Zakład i jednocześnie pozycji ze zbiorów Biblioteki Na
rodowej, które z powodu zniszczenia przestały być udostępnianie czytelnikom. 
W 1978 r. został opracowany wykaz zniszczonych czasopism, zawierający 395 
tytułów (w tym 173 ze zbiorów Krasińskich). Podobne wykazy powstały w ostat
nich latach w Oddziale Magazynów Bibliotecznych. Utworzenie takich wy
kazów poprzedzają prace porównawcze stanu czasopism w magazynach z kata
logami czasopism i mikrofilmów. Tego rodzaju czynności pozwalają na dokład
ne wyłonienie tytułów i roczników, które nie posiadają mikrofilmu, a z uwagi 
na ich stan zachowania i zainteresowanie użytkowników powinny go posiadać. 
Wraz z postępem prac porównawczych podjętych na terenie magazynów cza
sopism, wykazy te wpływają systematycznie do Zakładu Zbiorów M ikrofil
mowych i zawierają wydawnictwa ciągłe głównie o największych fonnatach, 
które ze względu na samodestrukcję papieru, duży format oraz częste udostępni- 

'anie narażone są na szybkie zniszczenie.
W wyniku podjętego w latach sześćdziesiątych programu kompletowania na 

taśmie mikrofilmowej polskiej prasy zabezpieczono około 3 tysięcy tytułów cza
sopism. Obecnie Biblioteka Narodowa posiada mikrokopie niemal wszystkich 
czasopism wydanych do 1831 r. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wy
mienić Merkuriusza Polskiego (Kraków, Warszawa, 1661), Kuriera Polskiego 
(Warszawa, 1729-1760), periodyki z okresu Oświecenia, Insurekcji 1794, Księ
stwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego aż do czasów powstania listopa
dowego: Dziennik Patriotyczjtych Polityków we Lwowie  (1792-1797), Dziennik 
Powstania Narodu  (Warszawa, 1794), Л/on ito r (Warszawa, 1765-1785), Zabawy 
Przyjemne i Pożyteczite /.../ (Warszawa, 1770-1777) oraz wszystkie dzienniki 
urzędowe z lat 1808-1831. Skompletowano także wiele periodyków infomia- 
cyjnych z XV1I1-XX w.: Czas (Kraków 1848-1939), Naprzód  (Kraków 1892- 
1939, 1945-1948), Nowa Reforma (Kraków 1883-1928), Kurier Codzienny 
(Warszawa, 1865-1890, 1892), Kurier Poznański (1872-1939), Słowo  (Warsza
wa, 1882-1914), (Warszawa, 1873-1904), liczne czasopisma społeczno-lite-



rackie, polityczne, naukowe, gospodarcze, m. in. Ateneum  (Warszawa, 1876- 
1901) ,  Biblioteka Warszawska ( 1841 - 1914), Gazeta Sądowa Warszawska (1873- 
1939), Ekonomista  (Warszawa, 1865-1874, 1878-1883, 1901-1939), Kłosy 
(Warszawa, 1865-1890), Wiadomości Literackie (Warszawa 1924-1939) itp.

W programie mikrofilmowania czasopism uwzględniono również prasę 
Wielkiej Emigracji oraz emigracji zarobkowej XIX i XX w. 1 tu na pierwszym 
miejscu należy wymienić komplety Demokraty Polskiego (Poitiers, Paryż, 1837- 
1863), Dziennika Narodowego  (Paryż, 1841-1848), Kroniki Emigracji Polskiej 
(Paryż, 1834-1839), Kuriera Paryskiego  ( 1 881 -1887). Posiadamy również mikro
filmy wszystkich istniejących w  kraju periodyków emigracyjnych wydawanych 
w Westfalii, m. in. Wiarusa Polskiego  z lat 1891-1901, 1903, 1905, 1911, 1915- 
1 9 1 7 ,  Przewodnika Związkowego  ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) .

W akcji zabezpieczania wydawnictw ciągłych na szczególną uwagę za- 
shiguje mikrofilmowanie prasy konspiracyjnej z okresu II wojny światowej. 
Skompletowanie i uzupehiienie tego rodzaju materiałów jest niezwykle trudne 
z  powodu ich złego stanu zachowania, licznych braków, jak  i rozproszenia w  wie
lu bibliotekach i zbiorach prywatnych. Zmikrofilmowanie istniejących jeszcze 
zasobów jest jedyną szansą zachowania tych dokumentów dla potomności. Do
tychczas utrwalono 980 tytułów z  tego okresu. W tej liczbie mieści się kilka
dziesiąt pozycji nie odnotowanych w Centralnym Katalogu Polskiej Prasy Kon
spiracyjnej 1939-1945  L. Dobroszyckiego. Wiele zarejestrowanych w Katalogu 
czasopism uzupełniono nieznanymi jego autorowi numerami.

W latach dziewięćdziesiątych podjęto ogromny trud mikrofilmowania 
niezwykle trudno dostępnych publikacji podziemnych; broszur i czasopism z lat 
1939-1941 z terenów pod okupacją sowiecką, i z lat 1944-1953. Dokumenty te 
zabezpieczane w ostatnich latach są  obecnie katalogowane i włączane do zbiorów 
mikrofilmowych.

Mikrofilmowaniem objęto także niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1987-
1990. Dotąd zmikrofilmowano ok. 100 pozycji. Warto również wspomnieć, 
w  1997 r. w  ramach projektu Fundacji Polsko-Niemieckiej pn. Poprawa warun
ków udostępniania i  ochrony druków z polsko-niemieckiego pogranicza kultu
rowego w zbiorach bibliotek polskich  podjęto akcję mikrofilmowania periodyków 
w języku jidysz.

Spośród wielu tytułów ukazujących się na bieżąco gazet, miesięczników, ty
godników społeczno-literackich i gospodarczych oraz czasopism naukowych ko
piuje się m. in. Gazetę Wyborczą, Życie Warszawy, Rzeczpospolitą, Tygodnik 
Powszechny, Tygodnik „Solidarność”, Politykę, Życie Gospodarcze, Przegląd 
Tygodniowy, Ekonomistę, Odrę, Więź, Znak, Archeion, Kwartalnik Historyczny, 
Przegląd Historyczny, Przegląd Humanistyczny, Roczniki Dziejów Społecznych 
i  Gospodarczych, Dzieje Najnowsze,

Zaprezentowany w  ogromnym zarysie zbiór mikrofilmowy czasopism Bib
lioteki Narodowej, zawierający periodyki od najdawniejszych do współczesnych, 
stanowi niewątpliwie unikat w  skali ogólnopolskiej. Nie można więc tych mikro



filmów traktować wyłącznie jako kopii. Powstały one bowiem ze scalenia kilku, 
a nawet kilkunastu egzemplarzy.

Należy zauważyć, że zasoby mikrofilmowe dokumentów bibliotecznych po
siadają również inne biblioteki w kraju realizując tzw. mikrofilmowanie ochronne. 
Najbogatsze zbiory tego typu zgromadziły biblioteki uniwersyteckie w; Krako
wie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Wiele innych bibliotek w Polsce prze
jawia ożywioną działalność w dziedzinie gromadzenia i stosowania mikrokopii.

W tej sytuacji istotnym i nader ważnym problemem dalszej realizacji akcji 
zabezpieczania materiałów bibliotecznych, zwłaszcza czasopism jest ustalenie 
hierarchii potrzeb, kolejności w  jakiej czasopisma powinny być mikrofilmowane, 
dokonanie przemyślanego wyboru tytułów, przyjęcie koncepcji mikrofilmowania 
prasy lokalnej przez biblioteki w danym regionie.

Właściwa realizacja tych postulatów jest możliwa jedynie poprzez dobrze 
zorganizowaną współpracę bibliotek prowadzących akcję zabezpieczania. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że w marcu 1978 r. opracowano szczegółowe zasady 
i plany współpracy Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej w zakresie 
mikrofilmowania. Wśród wielu punktów określających wzajemną współpracę 
obu placówek jest również fragment mówiący, że w  obrębie bieżącego podziału 
zadań związanych z mikrofilmowaniem czasopism BJ podejmie w  pierwszej ko
lejności prace nad następującymi tytułami; Czas od 1901 r. (z pominięciem roczni
ka 1928 i roczników wydanych w Warszawie), Naprzód  (całość). Nowa Reforma 
(całość). Ilustrowany Kurier Codzienny (całość). Ponadto BJ zobowiązała się 
zmikrofilmować dwa tytuły gazet regionalnych; Dziennika Polskiego i Gazety 
Krakowskiej. Jednak w latach osiemdziesiątych, w  wyniku kolejnego porozu
mienia Biblioteka Narodowa rozpoczęła mikrofilmowanie Czasu, Nowej Refor
my i częściowo Ilustrowanego Kuriera Codziennego.

Kolejna konferencja zorganizowana w kwietniu 1980 r. w  Krakowie przez 
dyrekcję Biblioteki Jagiellońskiej i Komisję ds. Mikrofilmowania i Zabezpie
czania Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
na temat mikrofilmowania zbiorów Narodowego Zasobu Bibliotecznego, przyjęła 
jako zasadę obowiązującą ścisłą koordynację planów mikrofilmowania. Ustalono 
również, że każda z bibliotek wiodących do końca czerwca 1980 r. opracuje 
szczegółowy plan tytułowy zbiorów przeznaczonych do mikrofilmowania na lata 
1981-1985 w oparciu o zastosowany następujący podział terytorialny: Biblioteka 
Narodowa —  Warszawa i okręg oraz czasopisma do 1800 r.; Biblioteka Jagiel
lońska —  Kraków i okręg (dawna Galicja Zachodnia); Biblioteka Ossolineum —  
Wrocław i okręg oraz dawna Galicja Wschodnia.

W wyniku tej konferencji Bibliotekę N arodow ą—  Zakład Zbiorów Mikro
filmowych zobowiązano do prowadzenia kartkowego centralnego katalogu mi- 
kroform w oparciu o nadesłane opisy przez biblioteki współpracujące. Katalog ten 
miał się stać podstawą krajowej koordynacji planów mikrofilmowania zbiorów 
i centralnym źródłem informacji o posiadanych przez biblioteki mikroformach.



Jednak z powodu braku etatów prace koordynacyjne i katalogowe w tym zakresie 
nie nabrały odpowiedniego tempa.

Niewątpliwie jest to niezwykle ważna kwestia do rozwiązania w najbliż
szych latach. Wobec intensywnie postępującej automatyzacji bibliotek polskich 
tworzenie centralnego katalogu mikroform w formie tradycyjnie gromadzonych 
kart katalogowych należy już  do przeszłości. W sytuacji, kiedy mikrofilmowanie 
ocłironne nabiera bardziej dynamicznego tempa podstawowym warunkiem roz
powszechnienia i trwałego dostępu do mikrofilmowanych materiałów oraz unik
nięcia dublowania pracy poprzez mikrofilmowanie tych samych materiałów, jest 
stworzenie krajow ej kom puterow ej bazy danych przy współpracy zaintereso
wanych bibliotek.

Biblioteka Narodowa już  od dwóch lat, z inicjatywy amerykańskiej Komisji 
ds. Zabezpieczania i Dostępu, prowadzi prace związane z włączeniem zasobów 
mikrofilmowych do European Register o f  Microform Masters, mieszczącego się 
w  Getyndze, który również powstał dzięki staraniom ww. Komisji. Dotychczas 
przekazano pewną partię rekordów bibliograficznych z zasobu starych i nowych 
druków oraz druków muzycznych.

Mikroformy są pierwszorzędnym nośnikiem, aby zapewnić dostępność na
szego dziedzictwa kulturowego dla potomności. Ci, którzy je  posiadają, prze- -  
chowują i udostępniają są  odpowiedzialni za traktowanie ich jako cennej wartoś
ci narodowej. Ważne jest też dobre opracowanie rekordów bibliograficznych, 
zapewniających szybki i uniwersalny dostęp do zmikrofilmowanych zbiorów.



Józef Dąbrowski

UDZIAŁ INSTYTUTU CELULOZOW O-PAPIERNICZEGO  
W  DZIELE OCHRONY I RATOWANIA ZBIORÓW

Poczynając od 1994 r„ ICP w Łodzi aktywnie włączył się w nurt działań na 
rzecz oclirony i ratowania zbiorów na podłożu papierowym, uczestnicząc w  kon
ferencji na ten temat, zorganizowanej w  styczniu 1995 r. w  Bibliotece Narodowej, 
a także podejmując prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe. ICP opracował 
technologię trwałego papieru drukowego, zgodnego z normą ISO 9706 i urucho
mił jego maszynową produkcję w  W ZP S.A. Jezioma-Konstancin, wespół ze 
specjalistami z tych zakładów. Samodzielnie podjęły produkcję takiego papieru 
zakłady IP-Kwidzyn, a następnie Kostrzyn Paper, w  wyniku czego na krajowym 
lynku papierów drukowych bezdrzewnych w 1996 r. zaczęły dominować papiery 
trwałe. Obecnie ICP przygotowuje uruchomienie w  fabryce papieru w Dąbrowicy 
produkcji papierów drukowych o dużej pulchności, również formowanych w śro
dowisku zasadowym, z wypełniaczem węglanowym. ICP podjął także badania 
poświęcone trwałości papierów czerpanych ręcznie oraz półmasy do wypełniania 
ubytków, przeznaczonych do konserwacji papieru, a wyrabianych wyłącznie 
z włókien lnu, bawełny i konopi. Na te nasze produkty napływa obecnie coraz 
więcej zamówień i chcemy tę rękodzielniczą produkcję rozwijać. Z  tą  działalnoś
cią badawczą i wdrożeniową pracowników ICP kojarzą się ich publikacje oraz 
referaty, dotyczące różnorakich aspektów trwałości papieru, adresowane do róż
nych środowisk, także do wydawców i drukarzy; łącznie 15 pozycji, które ujmu
je  załącznik I.

Ta owocna działalność ICP, jak  również jej pozytywna ocena ze strony 
środowisk zainteresowanych ochroną i konserwacją zbiorów, wynikają nie tylko 
z profesjonalnej wiedzy o papierze jaką  dysponują pracownicy ICP, lecz także 
z szeroko rozumianego warsztatu badawczego istniejącego w ICP w Łodzi. To 
w ICP działa Laboratorium Jakości Papieru, które — jako jedyne w Polsce labo
ratorium papiernicze —  posiada certyfikat akredytacji. To w ICP, obok czerpalni 
papieru, posiadamy unikatowy w kraju zestaw urządzeń do mielenia mas włók
nistych, komponowania masy papierniczej, a następnie do formowania z niej pa
pieru, poczynając od próbek laboratoryjnych, a kończąc na wstędze, produko
wanej w  naszej instalacji doświadczalno-produkcyjnej. Ta instalacja, po odpo
wiedniej adaptacji, mogłaby służyć do produkcji papierów archiwalnych, zgod
nych z normą ISO 11108:1996. Technologię ich wyrobu moglibyśmy w ICP opra
cować, a następnie podjąć się ich produkcji na potrzeby urzędów centralnych 
w Polsce, generujących dokumenty, które m uszą być wieczyście zachowane.



z  kolei inna instalacja w ICP, stosowana do wyrobu preszpanu i tektur, po 
uzupełnieniu o dodatkowe wyposażenie mogłaby służyć do wyrobu tektury bez- 
kwasowej potrzebnej na opakowania obiektów archiwalnycli i bibliotecznych, 
a także do celów konserwatorskich.

Obok tych możliwości w zakresie badań technologicznych i oznaczeń właś
ciwości fizycznych papieru, w ICP oznacza się jego właściwości chemiczne, takie 
jak: zawartość celulozy i ligniny oraz inne, a ponadto oznacza się lepkość roztwo
rów celulozy w CED, której znajomość umożliwia wyliczenie średniego stopnia 
polimeryzacji celulozy. Stosując metody instrumentalne, w  ICP wykonuje się tak
że wiele innych bardziej skomplikowanych analiz [1, 2 |. To właśnie w ICP po raz 
pierwszy w kraju opanowano oznaczanie w ściekach zawartości dioksyn, substan
cji niezwykle toksycznych, występujących w ilościach mikrośladowych [3|; a ostat
nio opanowano oznaczanie kwasu lewulinowego, którego śladowe zawartości w pa
pierze mogą stanowić dodatkowy wskaźnik stopnia degradacji papieru; według 
badań japońskich [4].

Wykorzystując te możliwości, w  ICP są prowadzone pogłębione badania 
przebiegu termicznej degradacji papieru, ręcznie czeфanego w ICP ze szlachet
nych półproduktów papierniczych dla celów konserwatorskich, których wstępne 
wyniki wzbudziły zainteresowanie uczestników I Forum Konserwatorów w Toru
niu [5|. Ujawniły one, że w  czeфanym  przez nas papierze o odczynie zasadowym 
(pH wyciągu wodnego 8,9) podczas jego termicznego starzenia również powstaje 
kwas lewulinowy, a oznaczone przez nas zawartości tego kwasu w trzech próbkach 
papieru zasadowego, zestarzonych w różnych warunkach wynosiły (w ppm, czyli 
w  częściach na milion); 1,2; 1,5 i 3,5. Są to wyniki wiarygodne, gdyż w zasto
sowanej przez nas metodzie oznaczania kwasu lewulinowego najmniejsza ilość 
tego kwasu, jaką można oznaczyć, wynosi 0,6 ppm. Zatem tworzenie kwasu lewu
linowego zdaje się towarzyszyć degradacji celulozy niezależnie od odczynu papie
ru. R. Oye i in. [4] kojarzyli obecność kwasu lewulinowego jedynie z depolimery- 
zacją celulozy w  papierze o odczynie kwaśnym.

Inny ważny wniosek z naszych badań, prezentowanych w Toruniu [51, ujaw
nił, że w przypadku badanego przez nas papieru zasadowego obecność wilgoci 
w  tym papierze zmniejsza szybkość przebiegu depolimeryzacji celulozy w czasie 
sztucznego starzenia. Jest to wniosek odmienny od stwierdzenia wynikającego 
z badań wykonanych w instytucie papierniczym Paprican, w  Kanadzie, gdzie wy
kazano przyspieszenie postępu degradacji celulozy (w czasie sztucznego starze
nia) pod wpływem wzrostu wilgotności względnej powietrza, a więc wzrostu 
zawartości wilgoci w  papierze [6|. Wbrew pozorom, między tymi tak rozbieżny
mi wnioskami nie ma sprzeczności, jako że badane w Kanadzie laboratoryjne 
próbki papieru były sporządzone z mas o odczynie kwaśnym. Wilgoć zawarta 
w  papierze przyspiesza migrację w nim jonów, zatem w przypadku papieru o od
czynie kwaśnym jej obecność będzie intensyfikować degradację zawartej w nim 
celulozy, ale w papierze o odczynie słabo zasadowym obecność wilgoci będzie 
jednak hamowała ten proces.



w  załączniku 11 przytoczono dla przykładu dwa wykresy z wynikami na
szych badań, które prezentowaliśmy w Toruniu |5 |. Pierwszy z nich przedstawia 
przebieg termicznej depolimeryzacji celulozy, badanej w zakresie temperatur od 
100 do 160®C, jako proces drugiego rzędu. Natomiast kolejny wykres ujawnia, iż 
stałe szybkości tego procesu, wyliczone dla badanych temperatur, spełniają em
piryczne równanie Svante Arrheniusa. Umożliwia to wyliczenie stałej szybkości 
tego procesu dla temperatury pokojowej oraz przewidywanie w tej właśnie tem
peraturze przebiegu depolimeryzacji celulozy, a także jej wpływu na wytrzyma
łość badanego przez nas papieru czerpanego w ICP, mając na uwadze stwierdzoną 
przez nas zależność zmian oporu przedarcia tego papieru następujących w wyniku 
degradacji zawartej w nim celulozy.

O tym, że ma praktyczne znaczenie takie prognozowanie trwałości papieru 
w temperaturze pokojowej, na podstawie badania kinetyki depolimeryzacji celu
lozy w czasie starzenia prowadzonego w temperaturach podwyższonych —  do
wodnie przekonują inne doświadczenia wykonane również w  instytucie papierni
czym Paprican, w Kanadzie I?). Wykazały one dobrą zgodność stopnia polimery
zacji celulozy wyliczonego z danych opisujących kinetykę degradacji celulozy 
w czasie sztucznego starzenia oraz oznaczonego po 22 latach naturalnego starze
nia; dla osiemnastu wysokiej jakości mas celulozowych, bielonych, siarczano
wych z drewna.

Dodać trzeba, iż w cytowanej tu już  wcześniej pracy, wykonanej również 
w Paprican [6|, wykazano wpływ spadku stopnia polimeryzacji celulozy (w cza
sie sztucznego starzenia) na niektóre wskaźniki wytrzymałości papieru. Uzyskane 
tam zależności są jednakże zgodne tylko z wynikami badań odnoszącymi się je 
dynie do degradacji celulozy przebiegającej w  sposób jednorodny i przypadkowy, 
której towarzyszy stopniowe osłabianie włókien (tworzących strukturę papieru), 
nasilające się dopiero w  końcowej fazie degradacji celulozy [8]. Dowodzi to, iż 
właśnie taki charakter miała degradacja celulozy podczas prób sztucznego sta
rzenia laboratoryjnych arkusików papieru, wykonanych z wysokiej jakości bielo
nych mas celulozowych z drewna, prowadzonych w Kanadzie [6|. Przez analogię 
można sądzić, że również taki charakter miała termiczna degradacja celulozy 
w naszych doświadczeniach, w  których poddawaliśmy sztucznemu starzeniu pa
piery ręcznie czeфane w ICP z włókien bawełnianych, o wyższym stopniu poli
meryzacji celulozy niż w masach celulozowych z drewna f S J .

Ale należy pamiętać, że istnieje jeszcze drugi mechanizm degradacji celulozy, 
charakteryzujący się wysoce niejednorodnym przebiegiem i zlokalizowanym ata
kiem czynnika degradującego celulozę. Wówczas nawet niewielkim zmianom 
stopnia polimeiyzacji celulozy towarzyszy znaczne osłabienie wytrzymałości włó
kien celulozowych |8J, a w konsekwencji również papieru. Właśnie ten drugi me
chanizm degradacji celulozy jest ważniejszy w przypadku zbiorów zachowanych 
na papierze produkcji maszynowej, fomiowanym w środowisku kwaśnym, ze 
względu na dużą różnorodność składu włóknistego tego papieru oraz niską jakość 
mas włóknistych wytwarzanych z drewna w XIX w. i w pierwszych dekadach



XX w. Zatem, prognozowanie trwałości papieru, na drodze badania kinetyki 
depolimeryzacji zawartej w nim celulozy, w próbach przyspieszonego starzenia —  
ma sens w układach dość jednorodnych, zawierających dobrze oczyszczone 
półprodukty włókniste o wysokim stopniu polimeryzacji celulozy. Nie jest ono jed
nak zasadne w odniesieniu do papierów o znacznej niejednorodności i silnie 
zakwaszonych, a zawierających masy włókniste podatne na zlokalizowaną 
degradację celulozy.

Złożoność czynników wpływających na to w jakim  stopniu papier zachowu
je  swą wytrzymałość w czasie starzenia (naturalnego lub sztucznego) ujawniają 
badania prowadzone od wielu już  lat w  różnych ośrodkach papierniczych, które 
stworzyły naukowe podstawy badania trwałości papieru, opisane w obszernej li
teraturze tego tematu. Biblioteka ICP, jako jedyna w kraju, gromadzi wiodące cza
sopisma papiemicze, a wśród nich czasopismo referatowe „Abstract Bulletin of 
Paper Science and Technology”. M amy więc podstawę by twierdzić, iż nie znają 
fachowej literatury papierniczej ci, którzy nie odwiedzają naszej biblioteki.

Przypomnieć trzeba, że to właśnie w  bibliotece ICP w Łodzi pracowała przez 
20 lat doc. dr hab. Jadwiga Siniarska-Czaplicka (1913-1986), wybitny historyk 
papiernictwa krajowego [9]. Te tradycyjne związki z historią papiernictwa są 
w  ICP nadal kultywowane. Przejawem tego jest opracowanie —  wraz z omówie
niem i przypisami —  angielskiego przekładu łacińskiego dokumentu Confirmatio 
articulorum artficii papiracii, zatwierdzonego w 1546 r. w  Krakowie przez Zyg
munta I [10]. Zostało ono przygotowane wespół z dr Johnem S. G. Simmonsem, 
emerytowanym profesorem i ongi bibliotekarzem AU Souls College w Oksfor
dzie. Dzięki tej publikacji stał się wreszcie dostępny i szerzej znany w świecie ten 
niezwykle ważny dla historii papiernictwa dokument tak wysokiej rangi, zatwier
dzony w Polsce przez króla, a mający charakter pierwszego w Europie statutu 
papierników. Również wespół z dr J. S. G. Simmonsem został przygotowany 
referat poświęcony trwałości papieru, który wygłosiłem podczas obrad 24 Kon
gresu IPH [ l l j .  Takie połączenie profesjonalnej wiedzy o papierze i nowoczes
nego warsztatu badawczego ze znajomością historii papieru i jego zmieniającej się 
technologii umożliwia całościowe spojrzenie na fenomen trwałości papieru oraz 
właściwe ukierunkowanie i prowadzenie badań tego zjawiska, stanowiąc o unika
towej pozycji ICP w tej dziedzinie. Jakby nie patrzeć, to właśnie papier jest głów
nym „bohaterem” problematyki dotyczącej ratowania zbiorów zachowanych na 
podłożu papierowym.

Papiernictwo rozwinęło się obecnie do postaci ogromnego i nowoczesnego 
przemysłu, który w  1997 r. wyprodukował 300 milionów ton papieru i tektury 
[121. Stanowi ono jedną z wielu technologii chemicznych, podobnie jak technolo
gie barwników, tworzyw sztucznych, czy materiałów wybuchowych; a można 
byłoby tu długo wymieniać różnorakie technologie chemiczne, pośród których 
technologia papieru wyraziście odróżnia się formowaniem papieru z wodnej za
wiesiny włókien celulozowych, odpowiednio przygotowanych. Ta specyfika pa
piernictwa sprawia, iż podręczniki technologii papieru są niezrozumiałe dla che



mików me mających bezpośrednich związków z papiernictwem, bowiem stosuje 
ono swoisty system pojęć i wypracowało swój własny warsztat badawczy, umo
żliwiający prowadzenie prac rozwojowych oraz badań o charakterze podstawo
wym.

W produkcji papieru wykorzystuje się odnawialne surowce roślinne, głównie 
w postaci drewna, zużywanego w sposób korzystny dla racjonalnej gospodarki 
zasobami leśnymi |131. Stanowi to podstawę trwałego rozwoju tego przemysłu, 
który ponadto w coraz to większym stopniu zagospodarowuje zużyte wytwory 
papierowe |14|. W czasie spotkania w  Bibliotece Narodowej, w dniu 8 czerwca 
1998 r., wzmiankowano o tym jakoby w Japonii przechodzono już od papieru 
z włókien roślinnych do namiastek papieru z tworzyw sztucznych —  co nie jest 
prawdą. Papieropodobne produkty z syntetyków są drogie, a znalazły one na ryn
ku światowym niewielką niszę do zastosowań specjalnych, nie liczącą się tona- 
żowo w porównaniu z typową produkcją papierniczą. W 1997 r. Japonia wypro
dukowała 31 milionów ton papieru i tektury, zajmując drugie miejsce w  świecie 
[151. Dla porównania, w Polsce wyprodukowano w 1997 r. ok. 1,6 miliona ton 
papieru i tektury, czyli niemal 20 razy mniej niż w  Japonii, ale rozwijający się 
w naszym kraju rynek wytworów i przetworów papierowych budzi zaintereso
wanie inwestorów [16|.

Powyższa wzmianka na temat rzekomego kresu papiernictwa w Japonii do
wodzi dość powszechnego braku wiedzy o papierze i przemyśle papierniczym, po
dobnie jak postulat, zgłoszony w czasie spotkania w  BN w dn. 8 czerwca 1998 r., 
aby ukierunkować badania na definiowanie, z której fabryki papieru pochodzi 
kwaśny papier produkcji maszynowej, co jakoby winno ułatwić masowe odkwa
szanie zbiorów na nim zachowanych. Zadanie to jest niewykonalne, a ponadto 
takie rozeznanie nie jest potrzebne w procesach masowego odkwaszania zbiorów. 
Zasady masowego odkwaszania zbiorów są proste, jak wszystkie zasady. Najpierw 
należy zobojętnić kwaśny odczyn papieru oraz wprowadzić do jego struktury 
związek, który będzie stanowił rezerwę zasadową. Gdy mamy do czynienia ze 
znacznym osłabieniem papieru, to wówczas jest ponadto potrzebne jego wzmoc
nienie, konieczne zwłaszcza w  przypadku zbiorów na podłożu kwaśnego papieru 
drzewnego. Z tych prostych zasad wynikają różne rozwiązania technicznego 
sposobu ich realizacji, niekiedy dość skomplikowane [14, 15]. Podkreślić jednak 
trzeba, iż sprzedaży instalacji do masowego odkwaszania papieru towarzyszy 
przeszkolenie ludzi mających ją  obsługiwać i nie potrzeba do tego dodatkowych 
studiów. Natomiast celowe jest włączenie tematyki masowego odkwaszania zbio
rów do już istniejącego kształcenia konserwatorów, a w  sprawie ewentualnego 
poszerzenia ich wiedzy o papierze ICP deklaruje swoją pomoc.

Ponadto, ICP może zapewnić kompleksowe badania: stanu zachowania pa
pieru, zmian jego właściwości w wyniku zastosowania konkretnego procesu ma
sowego odkwaszania, a także przewidywanej trwałości papieru tak odkwaszo
nego. Usługowa działalność firm prowadzących masowe odkwaszanie umożliwia 
przesłanie im próbek do odkwaszenia, za pewną opłatą, które to próbki (wstępnie



już przebadane) stanowiłyby materiał do badań w ICP. W taki sposób ICP mógłby 
dokonać profesjonalnego porównania efektów działania wytypowanycłi metod 
masowego odkwaszania, z uwzględnieniem specyfiki zbiorów krajowych, co stwo
rzyłoby podstawę dla rozważań odnośnie do ewentualnego wyboru takiej metody 
lub metod.

Przypominając dotychczasowe dokonania ICP i przedstawiając jego dalsze 
możliwości działania na rzecz ochrony i ratowania zbiorów, chciałbym równo
cześnie podreślić właśnie tę potrzebę konkretyzacji celów działań w zakresie ra
towania zbiorów na podłożu papierowym. W materiałach rozdanych uczestnikom 
owego spotkania w BN, w dniu 8 czerwca 1998 r., tej konkretyzacji brakuje; przy
pomnę przy tym, iż wzmiankowane materiały zostały opracowane bez konsultacji 
z ICP. Bo przecież dopiero po sprecyzowaniu celów działań będzie możliwe 
określenie udziału poszczególnych ośrodków w ich realizacji, stosownie do kom
petencji.
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Załącznik 2

Przykłady wyników badań ICP w Łodzi, poświęconych termicznej degradacji 
papierów ręcznie czerpanycłi w ICP dla celów konserwatorskich
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Rys. 1. Przebieg degradacji celulozy papierów ręcznie czeфanych w ICP, w zależności od 
temperatury starzenia; DP oznacza stopień polimeryzacji celulozy



Rys. 2. Wpływ temperatury starzenia na stałą szybkości degradacji celulozy papierów ręcz
nie czeфanych w ICP. Ta prostoliniowa zależność log к = f ( 1/T ) dowodzi zgodności 
z empirycznym równaniem Svante Arrheniusa i umożliwia wyznaczenie stałej szybkości 
degradacji celulozy tych papierów w temperaturze pokojowej; gdzie: к oznacza stałą szyb
kości degradacji celulozy, a T oznacza temperaturę wyrażoną w skali bezwzględnej, w Kel- 
vinach



Alicja В. Strzelczyk

INFORM ACJA O UTW O RZENIU I DZIAŁALNOŚCI 
OGÓLNOPOLSKIEJ RADY DLA RATOWANIA  
ZBIORÓW  BIBLIO TECZNYCH  PO POW ODZI

Wszyscy pamiętamy pierwsze dni kataklizmu, któty przeszedł przez prawie 
pół Polski w lipcu 1997 r. Powodzie powtórzyły się w  1998 r. W Dusznikach m.in. 
zniszczone zostało Muzeum Papiernictwa.

Wiele osób spośród nas brało udział w  m niejszym , w iększym  lub przeo
gromnym stopniu i z przeogromnym w ysiłkiem  w ratowaniu istnień ludzkicłi, ich 
dobytku, a jednocześnie w  zabezpieczaniu, ochronie i ratowaniu dóbr kultury, 
które zatonęły. Tak można mówić o książkach i archiwaliach zalanych przez 
wodę, utopionycti i w rozpaczliwym wysiłku ratowanych po ustąpieniu wód.

Wobec ogromu nieszczęścia ludzkiego, utraty dacłiu nad głową przez tysią
ce ludzi, niebezpieczeństwa zniw eczenia całego dorobku kultury polskiej —  za
soby biblioteczne i archiwalne były mniej dostrzegane.

Natychmiast po zaistnieniu groźby powodzi pracownicy bibliotek i archi
wów działając wraz z wolontariuszami i wojskiem podjęli nadludzki wysiłek naj
pierw zabezpieczenia, a po zaistnieniu powodzi, ratowania zalanych zbiorów.

Bibliotekarze i konserwatorzy z Uniwersytetu M. Kopernika w  Toruniu, 
z Biblioteki Narodowej w  Warszawie i wielu innych bibliotek podjęli działania 
ratunkowe. Prowadzono prace instruktażowe dotyczące osuszania, wykonywano 
osuszanie w miejscach dotkniętych nieszczęściami. Rozlokowywano zalane książ
ki poza zasięgiem powodzi i tam suszono. Część zamrożono i teraz w  liofilizato- 
rach lub innymi metodami są one suszone i reperowane.

Jesienią 1997 r. odbyła się narada zorganizowana przez Bibliotekę Narodo
wą, w której udział wzięli zarówno bibliotekarze, szczególnie ci „poszkodowani” 
oraz konserwatorzy. W spólnie postanow iono, że trzeba rozpocząć starania mają
ce na celu rozpropagow anie problem u restauracji zbiorów, które ucieфiały 
w powodzi, a także utrwalenia w  um ysłach znaczenia przekazu kulturowego za
wartego w zasobach bibliotecznych. Podobnie zresztą, jak  i w archiwaliach.

Wówczas to wspólnie uradzono, że pow inniśm y się zjednoczyć w stara
niach o ratowanie zbiorów zarówno tych zalanych, jak  i tych, o których przez 
lata nie pam iętano.

W listopadzie 1997 r. po kilku spotkaniach, w których uczestniczyli bibliote
karze i konserwatorzy głównie z Warszawy i Torunia, postanowiono utworzyć 
społecznie działającą Ogólnopolską Radę dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych 
po Powodzi.



w  skład inicjatorów powstania Rady weszły 4 instytucje, a mianowicie;
1. Bibliotelca Narodowa w Warszawie, reprezentowana przez dyrektora prof, 

dr. łiab. Jakuba Z. Licłiańskiego,
2. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika 

w Toruniu reprezentowany przez kierownika Zakładu Konserwacji Papieru i Skó
ry prof, dr hab. Alicję B. Strzelczyk,
oraz dwie biblioteki uniwersyteckie, a mianowicie:

3. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowana przez dyrektora 
dr. H. Hollendra,

4. Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, reprezen
towana przez dyrektora mgr. S. Czaję.

W  dniu 30.12.1997 dyrektorzy ww. placówek podpisali Porozumienie w  spra
wie powołania O gólnopolskiej R ady dla R atow ania Z biorów  Bibliotecznych  
po Pow odzi. Organizację porozumienia zdefiniowano na trzech posiedzeniach 
jeszcze w 1997 r. N a posiedzeniu czwartym, w  dniu 6.01.1998, wybrano władze 
Ogólnopolskiej Rady dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi. Wy
brano również kierowników dwóch sekcji: konserwatorskiej i profilaktyki. Po 
dyskusji i głosowaniu oraz po dokooptowaniu członków na naradzie ogólnej 
w  dniu 7.05.98, skład Rady został ustalony jak  następuje:

Przewodnicząca —  prof, dr hab. Alicja B. Strzelczyk, Instytut Zabytkoznaw
stwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika w 
Toruniu

Wiceprzewodniczący —  mgr Jan Wołosz, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
Członkowie: —  mgr Stefan Czaja, Biblioteka Uniwersytetu M. Koper

nika w  Toruniu
—  dr Barbara Drewniewska-Idziak, Biblioteka Narodowa 

w Warszawie
—  mgr Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa w War

szawie
—  dr Halina Rosa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwa

torstwa Uniwersytetu M. Kopernika w  Toruniu
—  mgr inż. Władysław Sobucki, Biblioteka Narodowa w War

szawie
—  mgr Ewa Stachowska-Musiał, Biblioteka Uniwersytecka 

w Warszawie
—  mgr Maria Woźniak, Biblioteka Narodowa w Warszawie 

Sekcja ds. K onserw acji Zbiorów

Przewodnicząca —  dr Halina Rosa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwa
torstwa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 

Zastępca —  mgr Maria Woźniak, Biblioteka Narodowa w Warszawie



Członkowie;

Przewodniczący

Członkowie:

mgr Małgorzata Grocłiolska, Biblioteka Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich! we Wrocławiu

- mgr Mirosława Koćwin, Wojewódzka Biblioteka Pub
liczna w Opolu

- mgr Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa w War
szawie
Andrzej Romański, Biblioteka Uniwersytecka we Wro
cławiu

- mgr Barbara Wojdyła, Biblioteka Uniwersytetu M. Ko
pernika w Toruniu

Sekcja ds. Profilaktyki

- mgr inż. Władysław Sobucki, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie

- dr Jerzy Andrzejewski, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkie
go

- mgr Tadeusz Cłirobak, Wojewódzka Biblioteka Publicz
na w Opolu

- mgr Wanda Matwiejczuk. Biblioteka Uniwersytetu Opol
skiego

- mgr Anna Michaś, Archiwum Państwowe w Krakowie
- mgr Ewa Stachowska-Musiał, Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie

- mgr Agnieszka Tymińska, Biblioteka Narodowa
m gr M irosława Wojtczak, Instytut Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika w  To
runiu

Cele Rady:
1. Zorganizowanie profesjonalnych ośrodków specjalizujących się w  ratowa

niu i konserwacji zbiorów bibliotecznych, które ucierpiały w  t r a c ie  ostatniej po
wodzi.

2. Opracowanie i wdrożenie do powszechnej praktyki bibliotecznej pro
gramów odpowiedniego przechowywania zbiorów, zapobiegania kataklizmom, 
ratowania zbiorów w przypadkach ich wystąpienia oraz zasad i metod postępowa
nia konserwatorskiego ze zniszczonymi zbiorami bibliotecznymi.

Co zrobiono?
Przygotowano informator o powstaniu Rady. W dniu 16.01.98 wręczono ten 

raport ministrowi Z. Ratajskiemu oraz Generalnemu Konserwatorowi Zabytków, 
prof. A. Tomaszewskiemu w czasie wspólnej wizyty w  Ministerstwie Kultury 
i Sztuki. Celem tej wizyty było zwrócenie uwagi na zniszczenia, jakim  uległy 
tysiące książek w bibliotekach we Wrocławiu, Opolu, Kłodzku, Raciborzu i in. 
oraz uwrażliwienie władz na potrzeby finansowe związane z ich ratowaniem.



Na polu uw iarygodnienia zasad działania Rady i tym samym ułatwienia 
desygnowania finansów na cele ratowania książek zalanych w czasie powodzi 
bardzo aktywnie pracował poseł ziemi toruńskiej p. Michał Wojtczak.

Te „zmasowane ataki” ze strony Rady, połączone z działaniami BN i SBP, 
zaowocowały znacznymi dotacjami na cele konserwacji książek i aparatury 
usprawniającej te działania tj. komórek dezynfekcyjnych, liofilizatorów, mate
riałów itp.

Co zrobiono dalej:

—  opracowano ramowy kosztorys wyposażenia pracowni konserwatorskiej 
(ca 300 ООО zł).

—  opracowano program konserwacji druków uratowanych z powodzi wraz 
ze skróconą dokumentacją obiektu.

—  opracowano zasady nadzoru rzeczoznawczego nad pracami konserwa
torskimi, które skierowano do Konserwatora Generalnego z prośbą o ich rozpow
szechnienie wśród wojewódzkiej służby konserwatorskiej.

—  nawiązano i zacieśniono kontakty z placówkami posiadającymi najwięk
sze potrzeby pod względem konserwacji zbiorów.

—  we współpracy z Kom isją Ochrony i Konserwacji Zbiorów SBP opub
likowano ,JDziałania profilaktyczne w bibliotece. Wskazówki metodyczne”.

—  trwa rozmrażanie zbiorów zamrożonych w 1997 r. oraz ich konserwacja. 
W pracach swych Rada ściśle współpracuje ze SBP, która jako jedyna z orga

nizacji bibliotekarskich zajmuje się problematyką ocłirony zbiorów. Władze Komi
sji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych tej organizacji weszły w skład 
Rady.

Co zamierzamy?
1. Nawiązać współpracę na wypadek kataklizmów z Centrum Ocłirony Dóbr Kul

tury w  Krakowie, by można było szerzej rozpropagować ideę ocłirony zbiorów 
przed powodziami. Proponujemy organizowanie kursów ochrony cywilnej w tej 
dziedzinie.

2. Uczestniczyć wraz SBP w pracach nad instrukcją postępowania na wypadek 
katastrofy

3. Uczestniczyć w  instruktażu dotyczącym metod wdrażania tejże instrukcji m.in. 
poprzez organizowanie kursów dla pracowników bibliotek.

4. Po zaznajomieniu się z bogatą literaturą przygotować kryteria dotyczące zasad 
oznakowania i lokalizacji najcenniejszych zbiorów poddając je  szerokiej dys
kusji (Sekcja ds. Profilaktyki).

5. Opracować zasady utrzymania czystości w magazynach (Sekcja ds. Profilaktyki);
6. Opracować kryteria oceny stanu zagrzybienia i opanowania zbiorów przez owa

dy (Sekcja ds. Profilaktyki).
7. Pilotować sprawy optymalizacji pracy komór dezynfekcyjnych i liofilizatorów 

(Sekcja ds. Konserwacji Zbiorów).



Porozumienie
w spniw ic pow ołania Ogólnopolskiej Rady 

dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po F’owodzi

Bibliotekarze i koiisei\v;itor/y, zaangażowani w ratowaniu zbiorów, świadomi 
niebezpieczeństw, jakie «rożsj książkom i archiwaliom, które przeżyły powódź, zebrali 
się 10 października и Bibliotece Narodowej w Warsza^^ie. Przeprowadzona tam 
dyskusja wykazała konieczność podjęcia działań w dwóch zasadniczych kierunkach, 
którymi są:

1. Konserwacja uratowanych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych zalanych 
w powodzi. Podjęte być powinny zabiegi, które pozwolą na przywrócenie książkom  
i archiwaliom pełnej przydatności do bezpiecznego ich użytkowania.

2. Opracowanie szczegółowego programu ochrony zbiorów przed kataklizmami 
takimi jak powodzie i pożary. Program taki w skali ogólnopolskiej będzie opracowa
ny ze współdziałaniem z placówkami bibliotecznymi i archi\valnymi.

Dla realizacji zainicjowanych zamierzeń postanowiono utworzyć Ogólnopolską 
Radę dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi.

Porozumienie zawarte zostało w dniu 30.12.97 w Warszawie pomiędzy: 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowanym przez działających 
w imieniu J. M. Rektora:
1) z upoważnienia Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i konserwatorstwa Wydziału 

Sztuk Pięknych
prof. dr. hab. Alicja Strzelczyk Zakładu

I 8k<dry

2) Dyrektora Biblioteki UMK -  - mgr. Stefana Czaję

 ........................................
3) Biblioteką Narodową w Warszawie, reprezentowaną przez Dyrektora

4) Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowaną przez Dyrektora

określonymi w dalszej części porozumienia „Stronami Porozumienia".

§ I
Strony Porozumienia oświadczają, że posiadają wyspecjalizowany i doświadczony 

zespół specjalistów w zakresie problematyki bezpieczeństwa, ochrony i konserwacji zbio
rów bibliotecznych.

§2
Strony Porozumienia, kierując się potrzebą ratowania książek i archiwaliów po po

wodzi, powołują Ogólnopolska Radę dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi 
z siedzibą w Toniniu. zwanq dalej ..Radą”.



1. w  skład Rady. jako jej inicjator7y wchodzą pracownicy zatrudnieni przez Strony Poro- 
ziiinienia.

2. Skład Rady, zgodną wolą Stron Porozumienia, może być zmieniony, a w szczególności 
powiększony o osoby reprezentujące poszkodowane biblioteki. Uczestników Rady de
sygnują sygnatariusze Porozumienia, spośród swoich pracowników.

3. Dla wspierania działalności Rady proponuje się utworzenie Honorowego Komitetu Rady.
4. Po wykonaniu założonych celów i zadań. Strony Porozumienia mogą rozwiązać Radę, 

kierując się w tym zakresie swoim uzgodnionym stanowiskiem.
5. Zmiany niniejszego Porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod lygorem 

nieważności.

§4
Celem działania Rady jest:
1. Doprowadzenie do zorganizowania profesjonalnych ośrodków specjalizujących się 

w ratowaniu i konserwacji zbiorów bibliotecznych, które ucieфiały w trakcie powo
dzi w 1997 roku.

2. Opracowanie i wdrożenie do powszechnej praktyki bibliotecznej programów odpo
wiedniego przeeho\vywania zbiorów i zapobiegania kataklizmom, ratowania zbiorów 
w przypadkach ich wystąpienia oraz zasad i metod postępowania konserwatorskiego ze 
zniszczonymi zbiorami bibliotecznymi.

3. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zbio
rów bibliotecznych.

Gromadzenie środków finansowych na założone cele.

§5
Rada będzie w szczególności wykonywała również zadania o charakterze opinio

twórczym i doradczym w zakresie określonym w niniejszym Porozumieniu, a taicże będzie
koordynowała na terenie Polski działania konserwatorskie związane z ratowaniem zbiorów
bibliotecznych po powodzi.

§6
1. W terminie ■iłll dni od podpisania Porozumienia Rada ukonstytuuje się, wybierając

spośród członków Rady: przewodniczącego, jego zastępcę, przewodniczących sekcji, 
sekretarza, skarbnika oraz rzecznika prasowego, stanowiących Prezydium Rady.

2. Szczegółowe zadania Rady oraz jej Prezydium, a także sposób reprezentacji Rady, 
zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę zwykłą większością głosów.

§7
1. Dla wykonania założonych celów Rada utworzy sekcje;

1. Sekcję do spraw konserwacji zbiorów bibliotecznych;
2. Sekcję do spraw programów ochrony zbiorów i profilaktycznego zapobiegania ka

taklizmom;
3. Sekcję do spraw pozyskiwania środków' finansowych na realizację założonych ce

lów Porozumienia.



2. Rada określi skład osobov\7 Sekcji oraz wybierze pizewodniczącego każdej Sekcji, 
a także określi szczegółowe zadania Sekcji i przewodniczącego Sekcji.

§ ^
Porozumienie sporządzono w czterceh egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy Stron Porozumienia;

1. Za Instytut Zabytkoznawstwa i Konserw'atorstwa UMK w Toruniu
'Zakładu
ł P l e r u  i S k ń r y

2. Za Bibliotekę Główną UMK w Toruniu

3. Za Bibliotekę Narodową w Warszawie

4. Za Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego



Barbara Drewniewska-ldziak  
Ewa Potrzebnlcka 
W ładysław  Sobucki 
Maria Woźniak

PROGRAM  KONSERW ACJI URATOWANYCH  
PO POW ODZI ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH

1. Aktualny stan urato\vanych гЬ1ог0лу:

—  liczba zbiorów o s u s z o n y c h  różnymi technikami

B iblioteka G łów na U niw ersytetu  W rocław skiego:

• 2000 wol. nowych druków zostało przekazanych do Biblioteki Głównej Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu i osuszonych metodami tradycyjnymi,

•  700 wol. nowych druków zostało przekazanych do Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie nastąpiło częściowo osuszanie metodami tradycyjnymi 
(220 wol.) oraz osuszanie zamrożonych druków w liofilizatorze skonstruowa
nym przez dr. Lucjana Żem ło ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jo
nów Uniwersytetu Warszawskiego (450 wol.) i w komorze próżniowej Central
nego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Daw
nych (30 wol.),

•  700 wol. nowych druków zostało przekazanych do Biblioteki Głównej Politech
niki Gdańskiej i osuszonych metodami tradycyjnymi,

• 500 wol. nowych druków zostało przekazanycłi do Biblioteki Jagiellońskiej 
i osuszonych metodami tradycyjnymi,

•  5400 wol. nowych druków zostało osuszonych na miejscu we Wrocławiu, czę
ściowo tradycyjnymi metodami, a częściowo w komorze próżniowej.

B iblioteka A k ad em ii M edycznej w e W rocław iu:

•  200 wol. nowych druków zostało przekazanych do Biblioteki Jagiellońskiej, 
gdzie zostały osuszone metodami tradycyjnymi i już zwrócone.

—  liczba zbiorów z a m r o ż o n y c h

Biblioteka W yższego Sem inarium  D ucliow nego w  Nysie

5000 wol. starych druków zostało przekazanych do Biblioteki Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza i po zamrożeniu przechowywane są w Poznaniu.



w  porozumieniu z wojewódzkim konseTOatorem w Opolu prace konsemator- 
skie został^' zlecone trzem prywatnym łlmiom m.in. mgr. Jana Dondi\je\\ skiego. 
Piei-wsze 1500 wol. zostało osuszonych w  Środowiskowym Laboratorium Cięż
kich Jonów Uniw'ersytetu Warszawskiego przez dr. Lucjana Zemlo i zdezyn
fekowanych w Pracowni Konsewatorskiej Biblioteki Uniwersytetu im. Л. Mic
kiewicza w Poznaniu, a następnie po przeprowadzeniu zabiegów' konserwators
kich 200 wol. zostało przekazanych do Biblioteki Wyższego Seminarium Du
chownego, która została przeniesiona z Nysy do Opola na Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Opolskiego.

• 1000 wol. przejął w celu osuszenia, dezynfekcji i konsei-wacji Zakład Konser
wacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

Biblioteka G łów na U niw ersytetu  O polsk iego  
i W ojew ódzka B ib lioteka P ubliczna im. E. Sm olki w O polu

• 2000 wol. nowych druków zostało przekazanych do Torunia i zamrożonych 
w chłodni kolo Brodnicy. Po zainstalowaniu liofilizatora w Bibliotece Głównej 
UMK rozpoczęło się osuszanie, a następnie dezynfekcja i konserwacja zbiorów.

Łącznie zostało uratowanych ok. 16 500 луо1. drukó\v. Oczywiście są to licz
by przybliżone, zwłaszcza gdy mówimy o zbiorach zamrożonych.

Bardzo trudno określić dane liczbowe zbiorów bibliotecznych, które zostały 
osuszone na miejscu pod kierunkiem mgr Ewy Esser w  komorach sprowadzonych 
i zainstalowanych we Wrocławiu i Opolu przez niemiecką fimię Ars Assistance 
z Haan. Tą metodą były osuszone zbiory obu bibliotek w Opolu oraz Biblioteki 
Akademii Medycznej we Wrocławiu.

2. Stan zachowania zbiorów osuszonych
Z zebranych infonnacji można stwierdzić, że stan zachowania nowych dru

ków osuszonych po powodzi ogólnie jest zły i prawie wszystkie wymagają dal
szych działań renowatorskich lub konserwatorskich. Obecny stan książek w znacz
nym stopniu uzależniony jest od ich kondycji przed powodzią^, od jakości papieru 
i materiałów, z jakich zostały wykonane. Do zasadniczych zniszczeń przyczynił się 
jednak długi czas ich przebywania w wodzie, która jak wiadomo niosła ze sobą 
ogromne ilości zanieczyszczeń i skażeń, w wyniku czego nastąpił intensywny 
rozwój mikroorganizmów. Książki XIX i XX-wieczne z Wrocławia, które trafiły 
do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego były całkowicie nasączone w^dą, pra
wie w'szystkie miały uszkodzone i odkształcone oprawy, a znaczna część całkowi
cie była ich pozbawiona. Grzbiety opraw najczęściej były naruszone, szycie roz
luźnione lub popękane, klej łączący elementy oprawy całkowicie wypłukany. Pod
czas osuszania książek, które rozpoczęto po około 10 dniach od momentu zalania 
obserwowano rozwój grzybów pleśniowych w papierze, a także na płócien
nych i skórzanych oprawach, grzbietach i wyklejkach. Również zabytkov\7 księ
gozbiór z Nysy został zamrożony dopiero po około 15 dniach od momentu zala
nia. Wyjmowane z wody druki, w skóranych  i pergaminowych oprawach, zapa



kowano do toreb foliowych i kartonów. Z relacji mgr. Andrzeja Zaremby (konser
watora z Biblioteki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), który uczest
niczył w akcji ratowania i przewożenia zbiorów z Nysy do Poznania wynika, że 
większość książek była w bardzo złym stanie. Bloki książek pod wpływem wody 
spęczniały, oprawy skórzane i pergaminowe uległy deformacji, częściowo lub 
całkowicie odpadły od książek. Przed zamrożeniem większość książek obmyto 
z mułu i zanieczyszczeń rzecznych. Zauważono wówczas intensywne porosty 
grzybów pleśniowych w papierze i oprawach, a książki wydzielały nieprzyjemną 
woń zgnilizny. Każdą książkę przed zamrożeniem zapakowano w torbę foliową, 
zbiór umieszczono w czystych kartonach, które przewieziono do zamrażalni.

Zarówno w Toruniu jak  i w Warszawie początkowo suszono zbiory XIX 
i XX-wieczne z Wrocławia metodami tradycyjnymi poprzez rozkładanie książek 
w  suchych pomieszczeniach i częste wymienianie przekładek z bibuł odsączają
cych wodę. Ten sposób suszenia wymagał dużych powierzchni, zaangażowania 
wielu osób, zakupu środków ochronnych, bibuł itp. W trakcie suszenia obser
wowano nasilanie się porostów grzybów pleśniowych na papierze (zwłaszcza 
w  grzbietach książek). Po osuszeniu oprawy książkowe są  najczęściej zdeformo
wane, konstrukcja książek uszkodzona, wiele kart z bloku wypada, przeguby okła
dek są popękane.

Książki zamrożone i wysuszone w liofilizatorze m ają zdecydowanie mniej 
deformacji i uszkodzeń mechanicznych. Proces suszenia jest korzystniejszy i eko
nomiczniejszy, nie likwiduje jednak zakażenia biologicznego w papierze i opra
wach. Wykonane badania mikrobiologiczne w Laboratorium Zakładu Konserwacji 
Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej wykazały bardzo silne skażenie. 
Przy tej metodzie zaobserwowano również rozkład klejów użytych w oprawach 
książkowych. Aby móc bezpiecznie pracować dalej przy wysuszonych książkach 
należy je  poddać dokładnej i skutecznej dezynfekcji (sterylizacji). Można również 
przypuszczać, że skażenia biologiczne wpłynęły na znaczne i częściowo nieod
wracalne zniszczenia zabytkowych książek z Nysy. Faktyczną ocenę zniszczeń 
będzie można przeprowadzić dopiero po osuszeniu tych książek metodą sublima
cyjną.

3. Suszenie zamrożonych zbiorów
Należy uznać, że zbiory, które po zalaniu zostały zamrożone i w tym stanie 

oczekują na konserwację, powinny zostać wysuszone metodą sublimacyjną, gdyż 
jest to jedyny sposób postępowania ograniczający szkody w zbiorach. Urządze
niami niezbędnymi do tego celu (liofilizatorami) dysponują dotychczas;

—  Biblioteka Śląska w Katowicach —  liofilizator prod. Edwards, о pojem
ności komory sublimacyjnej ok. 0,2 m^,

—  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszaw
skiego —  dwa liofilizatoiy własnej konstrukcji, o pojemności komór ok. 0,5 m^ 
i 1 m3

W tym roku zostały zakupione profesjonalne liofilizatory prod. Amsco/Finn- 
Aqua dla;



—  Zakładu Konsei-wacji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika w Toruniu, o poj. komory ok. 2 m-̂ ,

—  Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznycli Biblioteki Narodowej o poj. 
komoty ok. 1,2

Należy zakładać, że obydwa nowe liofilizatory podejmą systematyczną pra
cę najpóźniej do końca br., co stworzy możliwość wysuszenia przez liofilizację 
wszystkich zamrożonych zbiorów.

Koszt suszenia: 7000 wol. x 10 zł (cena ŚLCJ UW) -  70 ООО zł.

4. Dezynfekcja zbiorów
Dezynfekcja wszystkich osuszonych zbiorów będzie niezbędna. Dotyczy to 

zarówno druków osuszonych metodami tradycyjnymi jak  i druków zamrożonych. 
Książki były zamrażane w różnych okresach czasu po zalaniu, niektóre nawet do 
15 dni. Okres ten spowodował obfity rozwój grzybów pleśniowych, groźnych dla 
zbiorów bibliotecznych i użytkowników. Ponadto w zależności od tego, co niosła 
fala powodziowa mikroorganizmy rosnące na książkach są zróżnicowane jakoś
ciowo. Na rodzaj flory mikrobiologicznej miało także wpływ przygotowanie 
książek do zamrożenia. Część z nich była uprzednio płukana pod bieżącą wodą, 
co powinno być korzystne dla zbiorów zmniejszając ilość mikroorganizmów.

Dezynfekcja zbiorów powinna odbywać się w komorze dezynfekcyjnej przy 
pomocy Rotanoxu —  mieszaniny tlenku etylenu i dwutlenku węgla. Aktualnie 
w żadnej bibliotece nie ma skutecznej komory dezynfekcyjnej. Ze względu na 
oprawy pergaminowe zbiorów zabytkowych metoda powyższa nie może być sto
sowana. Alternatywnie może być stosowana metoda chemiczna dezynfekcji 
p-chloro-meta-krezolem. Jest to tzw. metoda przekładkowa, polegająca na wkła
daniu do książek bibuł nasączonych 10% p.c.m.k. w  70% etanolu. Poszczególne 
książki zawinięte w plastik powinny być przechowywane przez 3 tygodnie. Na
stępnie istotne jest przeprowadzenie kontrolnych badań mikrobiologicznych 
w  celu sprawdzenia czy istnieje lub też nie —  wzrost mikroorganizmów. Metoda 
ta stosowana jednorazowo często nie daje pozytywnych rezultatów, konieczne 
staje się powtarzanie tego zabiegu, co niestety bardzo wydłuża czas dezynfekcji 
poszczególnych obiektów.

Właściciele książek powinni pamiętać o nie włączaniu popowodziowych 
obiektów do zbiorów przez co najmniej 6 miesięcy po dezynfekcji i konserwacji 
i poddaniu ich obserwacji pod kątem mikrobiologicznym.

Koszt dezynfekcji: 16 500 wol. x 0,50 gr (cena Muzeum Narodowego 
w Wilanowie) =  8250 zł.

Obecnie trwa procedura zakupu hiszpańskiej komoi^ dezynfekcyjnej firmy 
Suphatec dla Biblioteki Narodowej.

5. Dokumentacja konserwatorska druków
Zamrożenie obiektów pozwala na spokojne oszacowanie wartości zniszczo

nych materiałów lub określenie, które obiekty m o g ą , a które nie mogą być zastą



pione przez inne egzemplarze. Faktyczny stan /.achów ania zalanych książek trud
ny jest do określenia, a przy tak wielkiej liczbie szacunkowej zamrożonych obiek
tów (około 7000 wol.) należy założyć, że wystajiia wszystkie możliwe rodzaje 
problemów konsenvatorskich. Dlatego też bardzo ważnym etapem pracy przy 
obiektach „popowodziowych” po dezynfekcji (wykonanej metodami gwarantii- 
jacymi, że w materiale nie pozostały substancje toksyczne), musi być ocena stanu 
zachow ania obiektu zawierająca jednocześnie elementy selekcji obiektów. Prace 
te należy prowadzić w odizolowanym pomieszczeniu z dobrą wentylacją (naj
lepiej pod wyciągiem), korzystając z odzieży ochronnej (fartuch, bawełniane rę
kawiczki, maseczka). Opisy tworzyłyby pierwszą miarodajną ocenę skutków po
wodzi dla konkretnego obiektu, a także sugestie decyzji dotyczących dalszego po
stępowania z obiektem.

Proponuje się nazwę: konserw atorska m etryka popow odziow a książki. 
Powinna ona zawierać następujące elementy:

1. Krótki zapis inwentarzowy;
—  nazwę biblioteki oraz sygnaturę książki,
—  wymiary (wysokość, szerokość /jednej okładki/ i grubość),
-— skrócony opis konstrukcji książki (rodzaj oprawy, sposób szycia, rodzaj 

papieru, zawartość ekslibrisów, zapisów rękopiśmiennych, ilustracji, fotografii itp.).
2. Skrócony opis stanu zachowania;
—  oprawy (rodzaj deformacji okładzin —  deska, tektura oraz zniszczenie ma

teriału oprawowego —  skóra, płótno, papier inne),
—  spoistość bloku (brak bądź oddzielenie oprawy od bloku, stan związania 

okładek z blokiem, rozluźnienie szycia, stan składek itp.),
—  kart w bloku (zabrudzenia, rodzaj pi-zebaiAvien i ich zasięg oraz stopień 

sklejenia kart),
-— określenie innych zniszczeń (naloty, zgałaretowacenia itp.).
3. Określenie kryteriów wartościowania obiektów:
—  wartość historyczna (wartość naukowa —  służąca różnym dyscyplinom 

historycznym i wartość emocjonalna odczuwalna dla wszystkich poprzez „ślady 
starości” —  bezsprzecznie cały księgozbiór nyski),

—  wartość artystyczna (chodzi tu o taką właściwość zabytku, która istnieje 
równolegle do wartości historycznej i wytwarzana jest przez sam obiekt; artysty
czna wartość oprawy, zawarte w  książce rysunki, grafiki itp.),

—  wartość użytkowa (zależy od eksploatacyjnego punktu widzenia właści
cieli obiektu),

—  wartość unikatowa i proweniencja (należy ją  określić według infomiacji 
zawartych na obiekcie, w’ inwentarzu i w centralnym katalogu starych druków).

4. Propozycje postępowania konserwatorskiego wraz ze wstępną wyceną
prac.

5. Sugestie lub wnioski zespołu opracowującego „meti-ykę”, dotyczące celo
wości przeprowadzenia oki'eślonego rodzaju prac konsematorskich.

Wykonanie takiej metryki dla każdej książki stworzy pierwszą, kompletną li
stę obiektów przejętych przez różne instytucje od poszkodowanych bibliotek, za



wierającą faktyczny stan ich zachowania oraz wstępne ustalenia, co do postępo
wania z konkretnym obiektem. Tak skonstruowana metryka powinna być przesła
na bibliotece macierzystej, która musi wykonać ocenę merytoryczną obiektu oraz 
podjąć decyzję dotyczącą proponowanego postępowania. Należy brać pod uwagę 
decyzje negatywne, ponieważ wysokie koszty nie usprawiedliwiają ratowania i re
staurowania książek, które m ogą być zastąpione innymi egzemplarzami lub ich 
kopiami. W przypadku starych druków niezbędne jest sprawdzenie w centralnym 
katalogu starych druków BN liczby egzemplarzy danego tytułu. W sytuacji, kiedy 
można obiekt wymienić na inny, lub wykonać jego mikrofilm zapewne decyzja 
będzie negatywna. W każdym przypadku, czy dotyczącym decyzji o konserwacji, 
czy wymianie tytułu będzie to decyzja właścicieli obiektu wynikająca z rzetel
nej oceny druku zawartej w  metryce popowodziowej książki. Aby ta decyzja da
wała bibliotekarzom poczucie dobrze wypełnionego, bardzo  trudnego obowiąz
ku wszystkie obiekty zamrożone po procesie liofilizacji i dezynfekcji muszą otrzy
mać metryki stanu zachowania i wyceny prac konserwatorskich.

Na podstawie metryk konserwatorskich zostanie założona baza danych w sy
stemie MAK w Zakładzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN zawierająca 
ewidencję wszystkich uratowanych po powodzi druków.

6. Prace konserwatorskie
Zakres prac konserwatorskich powinien być określony podczas przeprowa

dzanej selekcji książek po ich osuszeniu i zdezynfekowaniu. Na podstawie oceny 
historycznej i konserwatorskiej, książki powinny być poddawane zabiegom w za
kresie konserwacji pełnej, częściowej lub zachowawczej.

1. Prace wchodzące w  zakres p e ł n e j  konserwacji:
—  dokumentacja opisowa i fotograficzna przed i po konserwacji,
—  konserwacja poszczególnych kart bloku: czyszczenie, kąpiele, odkwasza

nie papieru, zaklejanie, uzupełnianie ubytków, ponowne złożenie kart w  składki, 
odtworzenie konstrukcji szycia bloku,

—  konserwacja oprawy: oczyszczenie oddzielonej od bloku oprawy (skóra, 
deski, okucia, klamry), wykonanie oprawy z włączeniem oryginalnych elementów, 
rekonstrukcja zniszczonych partii (np. kapitałki, zapinki),

—  ewentualnie pełna rekonstrukcja oprawy, z zachowaniem charakteru, sty
listyki oryginalnej oprawy. W tym przypadku w pudle ochronnym powinny zostać 
umieszczone zachowane, zniszczone fragmenty oryginalnej oprawy,

—  wykonanie ochronnego pudła konserwatorskiego,
—  dokonanie wpisu na wewnętrznej stronie tylnej okładki zawierającego 

imię i nazwisko konserwatora, datę i miejsce wykonania prac. Pełnej konserwacji 
powinny zostać poddane książki o unikatowych, lub innych wyjątkowych war
tościach (koszty prac w  tym przypadku m ogą być bardzo wysokie).

Prace te powinny być powierzane konserwatorom o dużym stażu i spraw
dzonym dorobku zawodowym.



2. Prace wchodzące w zakres częściowej konserwacji:
—  dokumentacja opisowa i ewentualnie fotograficzna,
—  oczyszczenie kart bez rozszywania bloku książki,
—  konserwacja oprawy jak w p. 1 lub rekonstrukcja z zachowaniem cech 

oprawy piem otnej,
—  wykonanie ochronnego pudła lub obwoluty,
—  dokonanie wpisu na wewnętrznej stronie tylnej okładki zawierającego 

imię i nazwisko konserwatora lub renowatora, datę i miejsce wykonania prac.

3. Prace wchodzące w zakres konserwacji zachowawczej:
—  oczyszczenie mechaniczne kart bez rozszywania bloku,
—  oczyszczenie oprawy, w przypadku opraw skórzanych zabezpieczenie 

skóry odpowiednimi emulsjami konserwatorskimi,
—  zabezpieczenie książki obwolutą lub tekturowymi okładkami związany

mi bawełnianą taśmą,
—  dokonanie wpisu na wyklejce informującego o uratowaniu książki po 

powodzi w  1997 r.

Do prac ujętych w punktach 2 i 3 m ogą być włączeni renowatorzy, introliga
torzy oraz osoby przyuczone.

7. Środki flnansowe niezbędne dla przeprowadzenia konserwacji 
uratowanych zbiorów.

50Ó0 starych druków + 11 5ÓÓ nowych druków = 16 500 wol.
5000 starych druków (konserwacja 1 wol. —  3000 zł) = 15 ООО ООО zł 

11 500 nowych druków (konserwacja 1 wol. —  1000 zł) = 11 500 ООО zł
Razem 26 500 ООО zł

Koszt konserwacji lub renowacji druku obejmuje koszt wszystkich czynnoś
ci począwszy od przeprowadzenia pełnej dokumentacji konserwatorskiej wraz 
z ustaleniem liczby egzemplarzy danego druku zarejestrowanych w centralnym 
katalogu starych druków w BN, koszt osuszania i dezynfekcji obiektu, a następ
nie, po podjęciu odpowiedniej decyzji dotyczącej zakresu prac konserwatorskich 
koszt wykonania prac konserwatorskich.

8. Nadzór nad pracami konserwatorskimi
Nadzór nad powyższymi pracami konserwatorskimi powinien objąć zespół 

koordynujący prace konserwatorskie zbiorów po powodzi złożony z przedstawi
cieli bibliotek poszkodowanych (Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Bi



blioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, Wyższego Seminarium Ducliownego w Opolu i Wojewódzkiej Bi
blioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu) i przedstawicieli instytucji, które prze
jęły zbiory do konserwacji (Instytutu Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Biblio
teki Głównej UMK, Biblioteki UW, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwer
sytetu im. A. Mickiewicza Poznaniu, Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej 
i Biblioteki Narodowej).

Doradztwo specjalistyczne gwarantuje Ogólnopolska Rada dla Ratowania 
Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi.



POWÓDŹ 1997 
METRYKA KONSERWATORSKA NR .

Nazwisko osoby wykonującej. 
Nazwa instytucji patronujqcej.

I .  D A N E  I N W E N T A R Y Z A C Y J N E

1. Właściciel obiektu .......................................................................................................................
2. Sygnaturo.....................................................................................................................................
3. Rodzaj obiektu: rękopis □  atrament czarny □  brqzowy □  inny □  zdobienia □

druk □  farba czarna □  czerwona □  zdobienia □  zopiski-otówek □  atrament □
4. Tytuł...............................................................................................................................................
5. A u to r.............................................................................................................................................
6. Czas i miejsce w ydania ..............................................................................................................
7. Wymiary: wysokość........................... szerokość............................... grubość.........................
8. Ilość ka rt.......................................................................................................................................
9. Oprawa: skórzana □  półskórek □  pergamirrawa □  półpergamin □

płócienna □  półpłótno □  broszurowa □  brak □

I I .  T E C H N I K A  W Y K O N A N I A  I U Ż Y T E  M A T E R I A Ł Y

1. Oprawa: brak □  deska □  tektura □  skóra □  pergamin □  pkitno □  papier □
okucia metalowe □  klamry □  zwiqzania □
ttoczenks złocone □  tłoczenia ślepe □  inne □

2. Blok ksigżki: pergamin □  papier czerpany □  papier maszynowy □
wyklejki..........................................................................................................................

Inne ..........................................................................................................................
3. Konstrukcja obiektu: oprawa organiczna □  oprawa z grzbietówką □

ilość zwlęzów □  zwięzy płaskie □  pojedyncze □  podwójne □
kapitolka szyta □  kryta □

I I I .  O C E N A  W A R T O Ś C I  O B I E K T U

1. Unikatowość □  wartość dla regionu □  pochodzenie z kolekcji □
inn a ...............................................................................................................................................

2. Artystyczna: oprawo □  typografia □  ryciny □  ilustracje □  rysunki П
inne ...............................................................................................................................................

3. Użytkowa......................................................................................................................................
4. Historyczna: stary druk (do 1800) □  nowy druk (do 1945) □

I I I .  W S T Ę P N E  Z A B I E G I  P R Z E P R O W A D Z O N E  P O  P O W O D Z I

1. Zamrożenie: tak □  nie □
2. Suszenie: powietrzem □  liofilizacja □  d a ta .......................
3. Dezynfekcja: p-chloro-m-krezol □  rotonox □  inna ......................... d a ta .............
4. Badania mikrobiologiczne; tak □  wynik pozytywny □  negatywny □  nie □



1. Obiekt zachowany: dobrze □
2. Konstrukcja: stan dobry □
3. Okładki oprawy: zachowane: tok

zdeformowane: nie
4. Grzbiet: zachowany □
5. Kapitałki: zachowane: tok
6. Zwięzy: dobrze zachowane
7. Szycie: zachowane
8. Skóra: wysuszona

źle □ bardzo źle □

9. Blok książki: kompletny 
stan dobry

□
□
□
□
□
□

10. Papier (pergamin):stan dobry □
11. Kolor papieru; naturalny □
12. Plamy: po zalaniu liczne □

po pleśniach liczne □  
innego pochodzenia liczne □

13. Ubytki: liczne □
14. Rozdarcia: liczne □
15. Inne ...............................................

□
□

przednia □

uszkodzony □  
nie □  

uszkodzone □  
uszkodzone □  

krucha □  spękana

destrukt □  
uszkodzona □  

tylna □  brak □
tak □  

brak □
górna □  dolna □

popękane □  
bardzo zniszczone □  

□  skurczona □  ubytki □  
niekompletny □

zdeformowamy □  zly □
bibulasty □  kruchy □  zly □  

zmieniony nieznacznie □  
nieliczne □  
nieliczne □  
nieliczne □  
riieliczne □  
nieliczne □

destrukt □  
destrukt □  
bardzo □

brak □  
brak □  
brak □

V I .  P R O P O N O W A N Y  Z A K R E S  P R A C  K O N S E R W A T O R S K I C H

1. Pełna konserwacja bloku i oprawy □
2. Pełna konserwacja bloku i rekonstrukcja oprawy □
3. Częściowa konserwacja bloku (poczqtkowe i końcowe składki)

i konserwacja oprawy □
4. Częściowa konserwacja bloku (poczqtkowe I końcowe składki)

i rekonstrukcja oprawy □
5. Konserwacja oprawy □
6. Rekonstrukcja oprawy □
7. Konserwacja zachowawcza (oczyszczenie obiektu i zabezpieczenie

opakowaniem ochronnym) □
pudlo □  teczka □  koperta ochronna □

inne.............................................................................................................................................

V I I .  W S T Ę P N A  W Y C E N A  P R O P O N O W A N Y C H  P R A C  K O N S E R W A T O R S K I C H

Podpis wykonawcy metryki



Sylwia Błaszczyk

INSTRUK CJA POSTĘPOW ANIA ZE ZBIORAM I 
BIBLIO TECZNYM I PRZED I PO KATASTROFIE  
NA PODSTAW IE DO ŚW IADCZEŃ BIBLIOTEK

Jednym z podstawowych zadań bibliotek jest ochrona zgromadzonych w nich 
zbiorów i zachowanie ich dla następnych pokoleń. Do podstawowych środków 
ochronnych należą m. in. odpowiednie warunki składowania, zabezpieczenie przed 
kradzieżą, pożarem czy zalaniem. Zdarzają się niestety sytuacje, których nie spo
sób przewidzieć, a które w  znaczącym stopniu wpływają na stan zachowania zbio
rów. Żadna biblioteka nie jest w  pełni zabezpieczona przed tego typu wydarzenia
mi. Główne przyczyny katastrof m ogą być pochodzenia naturalnego (burze, obfite 
deszcze, powodzie, czynniki biologiczne, trzęsienia ziemi itp.), mogą mieć związek 
z działalnością człowieka (akty terrorystyczne, pożary, zalania wodą), mogą wyni
kać z awarii budowlanych czy awarii instalacji. Biblioteki zlokalizowane w róż
nych częściach świata narażone są  na odmienne rodzaje zagrożeń. Bez względu na 
to, jak wiele form może mieć katastrofa faktyczna, szkoda w zbiorach spowodo
wana jest zazwyczaj przez ogień i/lub wodę (bardzo wiele szkód wyrządzają stra
żacy gaszący pożar w  budynku biblioteki).

Informacje o katastrofach w bibliotekach trafiają do szerokiej opinii publicz
nej natychmiast, jeżeli są  częścią całej lawiny zdarzeń (tak było gdy płonęła Bib
lioteka Narodowa w  Sarajewie w  sieфniu 1992 r., czy w  czasie zeszłorocznej po
wodzi na Dolnym Śląsku) lub długo po fakcie, najczęściej najpierw w literaturze 
fachowej. W warunkach polskich zwraca uwagę fakt, że brak jest informacji o wy
darzeniach mających cechy katastrofy nawet w literaturze i czasopismach facho
wych. O tym, że taka sytuacja jak  pęknięcie grzejnika, zalanie części zbiorów, ka
tastrofa mikrobiologiczna w ogóle miała miejsce bibliotekarze u nas dowiadują się 
dużo później i nie znają najczęściej szczegółów samego zdarzenia, jak  i przebiegu 
akcji ratunkowej. Takie traktowanie katastrof prowadzi do niepotrzebnych sensacji 
czy ich „mitologizacji”. Informacje o podobnych zdarzeniach są niezbędne, aby 
w  innych bibliotekach można było uniknąć błędów, poprawić funkcjonowanie 
własnej instytucji.

Nie znajdujemy także w  polskim piśmiennictwie bibliotekarskim przykła
dów planów działań na wypadek katastrofy. Chlubnym wyjątkiem w tym zakre
sie jest podręcznik autorstwa p ro f  Bronisława Zyski: Ochrona zbiorów bibliotecz
nych przed zniszczeniem. T. 3; Działania profilaktyczne w bibliotece (Katowice, 
1994). Autor poświęcił cały rozdział zagadnieniom przygotowania działań na 
wypadek katastrofy w  zbiorach bibliotecznych i archiwalnych. Dzięki temu tek



stowi bibliotekarze polscy mogli zapoznać się dokładnie z zawartością planu na 
wypadek katastrofy na przykładzie pracy Sally A. Bucłianan; Planowanie na wy
padek katastrofy. Przygotowanie i ratowanie vi- bibliotekach i archiwach. [Paryż],
1991. Powyższy podręcznik oraz przykładowe plany działań, w tym Petera Wa- 
tersa z Biblioteki Kongresu (lipiec 1993), Biblioteki Głównej Uniwersytetu Stanu 
Indiana w Bloomington, [Procedury przygotowywania załogi Smitłisonian Insti
tution na wypadek nagłej sytuacji] (październik 1993), Program Arcłiiwum Naro
dowego USA na wypadek szkód powodziowycłi. Program na wypadek katastro
fy lub działań wojennycli w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górni
czej posłużyły do przygotowania załączonego projektu programu na wypadek 
katastrofy.

Organizatorzy tej konferencji promują kolejny tom książki prof. Bronisława 
Zyski Ochrona zbiorów bibliotecznych przed  zniszczeniem. T.4 .• Katastrofy w bi
bliotekach — przyczyny, zapobieganie i akcja ratunkowa. Katowice, 1998, w  ca
łości poświęcony zagadnieniom katastrof w bibliotekacłi.

Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowej obejmuje:
•  profilaktykę i działania ocłirorme,
•  przebieg akcji ratowniczej,
•  odzyskiwanie uszkodzonycłi zbiorów (konserwacja i restauracja)
•  przywracanie stanu wyjściowego.

Działania związane z planowaniem na wypadek katastrofy powinny obej
mować permanentną kontrolę stanu tecłinicznego budynku biblioteki, jej instalacji 
(gazowej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, grzewczej); kontrole stanu za- 
cłiowania zbiorów głównie pod kątem występowania zakażeń grzybami i pleśnia
mi czy obecności gryzoni i insektów; informacje o potencjalnycli zagrożeniacłi 
(np. tecłmicznycłi). Profilaktyka to również opracowanie szczegółowej karty in
formacyjnej dla poszczególnych placówek biblioteki, listy osób, które należy za
wiadomić w razie katastrofy, wytypowanie i oznakowanie najcenniejszycłi obiek
tów w zbioracłi bibliotecznycłi —  priorytetów do ratowania w przypadku za
grożenia.

Działania profilaktyczne wynikają z prawidłowego funkcjonowania bibliote
ki, nie wymagają w związku z tym specjalnych nakładów finansowych i orga
nizacyjnych. Działania ochronne to już specjalne instalacje (np. antywłamaniowe, 
gaśnicze), konsultacje z ekspertami i firmami specjalizującymi się w ocłironie róż
nych materiałów bibliotecznych, to ciągle uaktualniane adresy najbliższych pra
cowni konserwatorskich czy chłodni, które zechcą pomóc w razie potrzeby bib
liotece. Takie rozeznanie jest szczególnie ważne, gdy przechowywane zbiory m ają 
wartość historyczną czy wręcz zabytkową.

W przedstawionym projekcie, w  rozdziale „Instrukcje oraz informacje o dzia
łaniach w czasie trwania katastrofy” zaproponowaliśmy ciąg pytań, na które na
leży odpowiedzieć, zanim nastąpi sytuacja kryzysowa. Katastrofa uniemożliwia 
precyzję postępowania, dlatego odpowiedzi na postawione tu przykładowe pyta
nia pozwolą sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą. Podane w naszym projek



cie instrukcji pytania są przykładowe i poszczególne biblioteki muszą, opraco
wując program, sfonnułować je  samodzielnie, dostosowując do swojej specyfiki. 
W trakcie trwania akcji ratowniczej ważne jest dokumentowanie jej przebiegu 
(zdjęcia, film wideo). Dokładna dokumentacja najcenniejszych zbiorów wyko
nana przed ewentualnym zniszczeniem bardzo ułatwia ewentualne prace konser
watorskie czy restauratorskie.

Na etapie przywracania stanu wyjściowego najważniejsze są szczegółowe 
instrukcje dotyczące postępowania ze zniszczonymi materiałami bibliotecznymi 
(uwaga! różne typy materiałów i nośników). Na tym etapie należy również okreś
lić priorytety w zakresie konserwacji (można zastosować działania etapami), co 
będzie się wiązać z koniecznością zdobycia odpowiednich środków finansowych. 
Na etapie opracowywania programu można decydować o kolejności konserwacji 
dokumentów, na taką decyzję jest za późno w sytuacji kryzysowej. Osobnym pro
blemem na tym etapie jest sprawa ubezpieczenia bibliotek i zgromadzonych 
w nich zbiorów, nie jest to w  Polsce temat popularny, a być może przygotowanie 
planu działań na wypadek katastrofy byłoby dobrym punktem wyjścia do objęcia 
ubezpieczeniem najcenniejszych zbiorów.

Informacja o katastrofie, która zdarzyła się w  bibliotece może stać się mate
riałem szkoleniowym dla innych instytucji (smutne to, ale prawdziwe!), opis 
działań ratowniczych, czy wcześniejszych działań profilaktycznych może ustrzec 
innych przed błędami i zainspirować działania oclironne.

Przedstawiając projekt instrukcji postępowania na wypadek katastrofy mamy 
nadzieję, że zainspirujemy kierownictwa bibliotek do jeszcze staranniejszej dba
łości o powierzone im zbiory. W spomniany wcześniej program na wypadek kata
strofy w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Dąbrowie Górniczej powstał w  efek
cie szkolenia pracowników bibliotek, przeprowadzonego w Wojewódzkiej Biblio
tece Publicznej w Katowicach w latach 1995 i 1996. Program znakomicie pomógł 
bibliotekarzom tej biblioteki, ratującym zbiory jednej z filii w czasie powodzi 
w  roku 1997. To w trakcie opracowywania programu dla Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Bielsku-Białej stwierdzono, że do budynku biblioteki nie ma drogi 
dojazdowej dla samochodów straży pożarnej. Tymi przykładami chcemy zachęcić 
poszczególne biblioteki do opracowania programów na własne potrzeby, nie jest 
bowiem naszym celem straszenie czy wyolbrzymianie-zagrożeń.

Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiony projekt nie będzie odpowiadał 
potrzełx)m wszystkich bibliotek, zważywszy na specyfikę ich kolekcji czy sposób 
funkcjonowania. M amy jednak nadzieję, że wspólnymi siłami opracujemy w Pol
sce ram ową instrukcję, która nie pozostanie na papierze tylko stanie się jednym 
z podstawowych dokumentów w bibliotece. W ten sposób będziemy mogli nale
życie, nawet w  warunkach ekstremalnych zagrożeń, chronić zbiory bibliotek, 
które niejednokrotnie są bezcennym dziedzictwem kultury.



Program na wypadek katastrofy  

(projekt)*

1. Wstęp
Program powinien zawierać dane informacyjne o bibliotece, dla której jest 

opracowywany. Przystępując do opracowania programu należy dotrzeć do doku
mentacji projektowo-budowlanej i instalacyjnej budynku biblioteki. Jeżeli jest to 
niemożliwe należy wykonać szkic sytuacyjny usytuowania budynku oraz szkice 
poszczególnych pomieszczeń bibliotecznych. Na planie należy nanieść przebieg 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i grzewczej (w tym lokalizację zbiomi- 
ków wody). Plany budynku należy wykorzystać także do naniesienia lokalizacji 
sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego, detektorów dymu i pożaru, instalacji 
antywłamaniowej, a także lokalizacji cennych fragmentów zbiorów.

Jednym z celów programu powinno być ustalenie dróg dojazdowych do bu
dynku biblioteki dla samochodów straży pożarnej, karetek pogotowia i innych 
służb ratowniczych. We wstępie należy zamieścić również streszczenie całego 
programu oraz listę osób odpowiedzialnych za jego opracowanie i wdrożenie.

2. Karta informacyjna dla wszystkich osób w bibliotece 
na pierwsze chwile katastrofy

Treść karty musi w prosty i zwięzły sposób informować o kolejności działań 
w wypadku katastrofy. Kopie kart powinny się znajdować na stanowiskach pracy 
wszystkich pracowników biblioteki, do wykorzystania w trakcie akcji ratunkowej.

Karta inforaiacyjna powinna zawierać;
— adres biblioteki,
— numer telefonu,
— lokalizację głównego wyłącznika prądu,
— lokalizację głównych zaworów wody i gazu,
— lokalizację sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic, detektorów dymu i pożaru),
— rozmieszczenie hydrantów (w tym zewnętrznych),
— infonnacje o konstrukcji ścian i stropów; rodzaju centralnego ogrzewania; 

instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji,
— kubaturę i powierzchnię lokalu.

* Opracowany na podsl.: S. A Buchanan: Planom m ie ipi-zygolom m ie na wypudek kcila.strofy. 
W: B. Zyska- Oclimiia zbiorów hihliotecznych p ize il zniszczeniem. T. 3: Dzialunia profUuktyczne 
1Г bibliotece. Katowice. 1994 s. 165-182.



— nazwiska i adresy oraz telefony osób, które należy zawiadomić, z zazna
czeniem kolejności zawiadamiania,

— ważne telefony ratunkowe i do służb technicznych.
Karty udostępniane w miejscach publicznych (dla czytelników) powinny za

wierać tylko niezbędne infonnacje (np. telefony ratunkowe i tok postępowania 
w sytuacji zagrożenia).

Karta powinna zawierać opis działań ratowniczych w przypadku wystąpienia 
różnych zagrożeń (pożar, zalanie wodą, w tym powódź, huragan, katastrofa budo
wlana i in.).

Uwaga! trudno przewidzieć wszystkie typy wydarzeń, które swoim charakte
rem mogą odpowiadać terminowi „katastrofa”. Należałoby jednak rozważyć rów
nież tok postępowania w  przypadku takich wydarzeń jak;

—  atak terrorystyczny z użyciem materiałów wybuchowych, chemicznych 
i promieniotwórczych

—  eksplozja np. gazu,
—  wypadek komunikacyjny (np. lotniczy),
—  trzęsienie ziemi lub szkody górnicze.
W  każdym z tych przypadków tok postępowania będzie częściowo jedna

kowy, a częściowo odmienny, dlatego do karty informacyjnej dodajemy właściwe 
dla każdego typu zagrożeń działania i numery telefonów odpowiednich służb.

3. Lista osób wraz z numerami telefonów, które należy zawiadomić 
w razie katastrofy

Lista osób, które należy zawiadomić w razie katastrofy powinna obejmować:
—  dyrektora biblioteki i/lub zastępcę,
—  wyznaczone osoby z personelu biblioteki,
—  specjalistów z dziedziny ocłirony i konserwacji zbiorów (konserwatorów),
—  kierowników działów,
—  inne osoby, których obecność jest konieczna.
Osoby umieszczone na liście muszą być tego świadome i wyrazić zgodę 

(chodzi głównie o pracowników szeregowych i specjalistów spoza biblioteki). Nie 
należy umieszczać na liście osób krytycznie odnoszących się do idei programu na 
wypadek katastrofy. Należy zwracać uwagę na konieczność aktualizacji danych 
osobowych, w  tym adresów i telefonów kontaktowych. Można sporządzić odręb
ne listy specjalistów na wypadek różnych zagrożeń.

4. Zestawienie najcenniejszych obiektów w zbiorach 
bibliotecznych —  priorytetów pod względem ratowania

W  każdej bibliotece znajdują się zbiory cenne ze względów materialnych lub 
pozamaterialnych (regionalia, zbiory historyczne i in.).

O ustaleniu priorytetów pod względem ratowania powinny decydować na
stępujące przesłanki;



—  możliwość zastąpienia zbiorów,
—  możliwość zastąpienia zbiorów w innej postaci materialnej (m. in. mi- 

kroformy),
—  znaczenie zbiorów w utrzymaniu roli biblioteki jako instytucji kultury,
—  znaczenie dydaktyczne zbiorów,
—  tworzenie nierozerwalnych kolekcji,
—  rodzaj nośnika (np. mniejsza trwałość taśm filmowych, zbiorów foto

grafii, mikroform itp.),
—  znaczenie zbiorów w skali krajowej czy regionalnej.
Przy sporzą^dzaniu szkicu sytuacyjnego lokalu należy na nim zaznaczyć lo

kalizację zbiorów o priorytetowym znaczeniu oraz katalogów (w tym kopii archi
walnej katalogu w postaci elektronicznej). Kolejność ratowania zbiorów powirma 
mieć odzwierciedlenie w odpowiednim oznakowaniu zbiorów na pólkach. Jeżeli 
w zbiorach biblioteki (np. niewielkiej filii bibliotecznej) nie występują wyżej 
wymienione, cenne zbiory i/lub ich fi-agmenty, należy oznaczyć kolejność ratowa
nia zbiorów według własnego kryterium, w  celu usprawnienia przebiegu akcji ra
towniczej.

5. Plan działań profilaktycznych i ochronnych
Do działań profilaktycznych w odniesieniu do ocłirony budynku i zbiorów 

bibliotecznych zaliczamy głównie;
—  kontrole stanu technicznego budynku, instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

gazowej, energetycznej i grzewczej; kontrole instalacji przeciwpożarowej i anty- 
włamaniowej, przeprowadzane okresowo w bibliotece,

—  kontrole stanu zachowania zbiorów, pod kątem występowania zakażeń 
grzybami, pleśniami, występowania gryzoni i insektów,

—  funkcjonowanie urządzeń badających stan środowiska w  bibliotece (mo
nitoring),

—  informacje o potencjalnych zagrożeniach, jak:
•  przeciekający dach,
•  stan instalacji technicznych,
•  niedrożne rynny,
•  nieszczelne okna,
•  ślady zawilgoceń,
•  zmiana zapachu w pomieszczeniach,
•  pęknięcia ścian,
•  przesunięcia regałów.

Postępowanie profilaktyczne ma na celu ujawnienie zagrożeń oraz zmniej
szenie skutków ich wystąpienia, uprzedzające zaistnienie katastrofy.

Działania profilaktyczne są w większości włączone do zadań poszczegól
nych działów biblioteki, w tym głównie działu administracji i technicznego, po
winny jednak być także przedmiotem szkoleń pracowników merytorycznych.



Wszyscy pracownicy muszą odbyć szkolenia z zakresu ochrony przeciwpo
żarowej (z ćwiczeniami praktycznymi w obsUidze sprzętu, np. gaśnic) oraz blip 
(w' tym rozpoznawanie śladów pleśni, gryzoni, zawilgoceń).

Działania ochronne obejmują infomiacje o;
—  usytuowaniu instalacji ppoż. (w tym detektorów dymu i pożaru);
—  sprzęcie gaśniczym;
—  instalacjach antywlamaniowych i preed kradzieżami (Uwaga! informa

cje niejawne dla ogóki użytkowników instrukcji);
—  miejscu przechowywania materiałów potrzebnych w akcji ratowniczej;
—  konsultacjach i ekspertach, finnach usługowych i dostarczających mate

riały i sprzęt —  wraz z telefonami;
—  członkach zespołu przygotowanego na wypadek katastrofy;
—  osobach (wolontariuszach), któi^ch można w'ezwać do pomocy w razie 

potrzeby.
Działania ochronne prowadzone są w czasie normalnego funkcjonowania 

biblioteki, nasilają się zaś w  trakcie akcji ratowniczej.
Należy zwracać dużą uwagę na aktualizowanie danych znajdujących się 

w przygotowanych infomiacjach ochronnych.

6. Instrukcja oraz informacje o działaniach w czasie tr\vania 
katastrofy

Usytuowanie tego punktu programu może wydać się niewłaściwe, ale wcześ
niejsze punkty przygotowywały bibliotekę na wypadek wystąpienia zagrożenia. 
Oczywiście, jeżeli biblioteka znajduje się w miejscu szczególnie narażonym na 
częste zagrożenia (np. w rozlew'isku rzek, w terenie narażonym na szkody gór
nicze itp.) ten punkt progiamu stanie się kluczowym i \\7przedzi np. działania pro
filaktyczne.

W przypadku zaistnienia katastrofy trudno jest postępować precyzyjnie, dla
tego wcześniej należy przygotować odpowiedzi na poniższe pytania (przykła
dowe):

a) Do kogo należy zadzwonić w piew szej kolejności, aby podjąć skuteczne 
działania, gdy dojdzie do zagrożenia zbiorów bibliotecznych? Czy zebrano numei^ 
telefonów oraz nazw'iska personelu rezenvovvego w razie konieczności zatrud
nienia większej liczby osób?

b) Które instytucje należy zawiadomić? Kto je zawiadomi?
c) Kto dokonuje oceny sytuacji? Jak eliminować źródła kłopotów, np. braku 

dopływu wody do gaszenia ognia, zalania części zbiorów w czasie akcji gaśniczej?
d) Jakie kroki należy podjąć w wypadku zagrożenia o małym zasięgu?
e) Kogo należy zawiadomić, jeżeli katastrofa ma duży zasięg? Gdzie będzie 

umieszczone stanowisko dow'odzenia?



о  Jak /awiadomić poti-zebny do ratowania zespóŁ personel biblioteki, a takie 
ochotników? Czy już w czasie ti-wania katastrofy należy wezwać do biblioteki kon
sultantów lub ekspertów?

g) Gdzie mają się gromadzić ludzie, którey wezmą udział w akcji ratunkowej?
h) Kto poinfonnuje tych ludzi o sytuacji oraz kto udzieli im instrukcji?
i) Kto zrealizuje plany zakupu materiałów i sprztjtu oraz zamówi potrzebne 

usługi? Gdzie należy szukać dostawców? Kto zapłaci za materiały i sprzęt?
j) Czy obszar, z którego ratuje się zbioty biblioteczne, nie objęty bezpośred

nio katastrofą, jest bezpieczny? Kto będzie elimimował zagrożenia ludzi i w jaki 
sposób?

k) Co zostało uszkodzone? Jak będą dokumentowane straty, np. według kla
syfikacji cyfrowej, usytuowania półek czy nazw fragmentów zbiorów? Kto wyko
na te czynności? Jak będzie się oznaczało rodzaj zniszczonych materiałów, np. fil
mów, książek, taśm magnetofonowych?

1) Czy obszar biblioteki podczas katastrofy będzie w jakiś sposób monitoro
wany oraz kontrolowany?

m) Jak w czasie katastrofy będzie odbywała się wymiana infonnacji wew
nątrz budynku i poza nim?

n) Co zrobi się ze zniszczonymi materiałami ze zbiorów bibliotecznych, czy 
pozostawi się je  na miejscu, czy zapakuje i przemieści? Jeśli tak —  to dokąd i w 
jaki sposób?

o) Jakie technologie są  dostępne w trakcie ratowania zbiorów? Co trzeba o 
nich wiedzieć, aby wprowadzić je  do programu na wypadek katastrofy i potem sku
tecznie zastosować?

p) Kto będzie nadzorował wszystkie operacje w czasie trwania katastrofy i na 
czym ma polegać ów nadzór?

q) Czy należy przekazać informacje do instytucji ubezpieczeniowych?
r) Kto organizuje i nadzoruje etap odzyskiwania i dalszego ratowania zbiorów 

po ustąpieniu zjawisk związanych z katastrofą?

Uwaga ! Dokładność odpowiedzi pozwoli w miarę sprawnie przeprowadzić akcję 
ratowniczą. Pytania (i odpowiedzi) należy formułować, dostosowując je  do specy
fiki biblioteki (zbiorów, ich wielkości, środków na akcje ratowniczą itp.) Akcja 
ratownicza powinna być dokumentowana (np. zdjęcia fotograficzne, wideo, taśma 
filmowa).

7. Instrukcje oraz informacje na temat ratowania i odzyskiwania 
zbiorów

W rozdziale tym należy opisać wszystkie dostępne techniki i metody przy
datne w razie katastrofy. Należy również włączyć sposoby ratowania różnych ma
teriałów bibliotecznych występujących w zbiorach biblioteki. Można powtórzyć 
listę priorytetów w ratowaniu zbiorów.



Instrukcje powinny dotyczyć m.in.:
—  suszenia materiałów,
-— zamrażania materiałów,
—  pakowania zniszczonych obiektów,
—  sposobów transportu, zarówno w pomieszczeniach bibliotecznych jak i do 

miejsca przechowywania i/lub konserwacji.

Rozdział powinien także obejmować infomiacje o:
—  dostępnych najbliższych chłodniach (zamrażarkach) i możliwości sko

rzystania z nich w ciągu 6 godzin od zamoczenia zbiorów (ew. koszty);
—  pracowniach konserwacji i ochrony zbiorów (różnych typów materiałów), 

które przyjm ą nasze zbiory (ew. koszty);
—  miejscu składowania zbiorów uratowanych z katastrofy; uszkodzonych 

w mniejszym stopniu lub wcale (ew. koszty);
—  miejscu przechowywania wyposażenia biblioteki do czasu remontu lub 

znalezienia nowego lokalu; (ew. koszty);
—  funduszach biblioteki na ratowanie zbiorów i pozostałego dobytku;
—  zbiorach, które mogą być wyselekcjonowane od razu (ew. koszty utyli

zacji).
Stan zbiorów po katastrofie powinien być udokumentowany na zdjęciach, 

taśmie wideo lub filmowej.

8. Instrukcje oraz informacje dotyczące prac związanych
z przywracaniem normalnego stanu w zbiorach bibliotecznych

Na etapie przywracania normalnego stanu zbiorów, a tym samym funkcjo
nowania biblioteki występują następujасе czynności:

—  sortowanie i usuwanie zbiorów;
—  czyszczenie zbiorów;
—  naprawy (w tym introligatorskie);
—  zmiana lub naprawa pudeł, teczek, tek, skoroszytów;
—  sporządzanie i naklejanie sygnatur, kodów paskowych itp.;
—  ponowne oznakowanie w elektronicznych systemach przed kradzieżą;
—  przygotowanie zbiorów do ponownego ułożenia na półkach;
—  zmiany zapisów w katalogach, w  tym komputerowych, w  zestawieniach 

półek w  magazynach;
—  przeprowadzenie selekcji (księgi inwentarzowe, księgi ubytków).
W szystkie prace wymagają szczegółowego harmonogramu (możliwie szyb

kie uruchomienie biblioteki dla czytelników, oczywiście w zależności od rozmia
rów katastrofy) i preliminarza kosztów (z okieśleniem źródeł finansowania).

W ymagana jest duża dokładność w opisywaniu poszczególnych czynności 
oraz wskazanie odpowiednio kwalifikowanych osób przewidzianych do ich wy
konania.



9. Z a łą c z n ik i

Powinny znaleźć się wśród nich m.in.;
—  plany budynku i szkice sytuacyjne pomieszczeń z naniesionymi instala

cjami;
—  plany z naniesioną lokalizacją obiektów i zbiorów o szczególnym zna

czeniu dla biblioteki;
—  listy osób tworzących zespól odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji 

ratowniczej z telefonami;
—  listy firm, instytucji, ekspertów, których należy powiadomić o zaistnie

niu katastrofy z telefonami;
—  listy zawierające adresy m.in. chłodni, instytucji (bibliotek), które przyj

mą dobytek biblioteki;
—  listy wolontariuszy, którey włączą się do akcji ratowniczej;
Ze względów bezpieczeństwa niektóre części programu muszą mieć status 

niejawnych, dostępnych tylko dla ścisłego kierownictwa biblioteki i członków 
zespołu ratowniczego.

10. Bibliografia
Opracowanie programu na wypadek katastrofy, głównie rozdziałów poświę

conych ratowaniu zbiorów oraz działaniom profilaktycznym, powinno być udoku
mentowane spisem wykorzystanej i dostępnej literatury. Taka bibliografia umoż
liwi szybkie odszukanie źródeł dotyczących m. in.:

—  materiałów występujących w zbiorach bibliotecznych;
—  technologii i metod ratowania zbiorów;
—  ekspertów i nowych kierunków badań w zakresie konserwacji i ochrony 

zbiorów.



K arta in form acyjn a
dla wszystkich osób w bibliotcce. /. wysz.czcgólnicnicm niezbędnych działań 

w pierwszych chwilach katastrofy 
(obejmuje przykładowe przyczyny katastrofy)

Pożar

Telefony 
1 .................................
2..............................
3...............................

Działania
1.................................
2..............................
3...............................

Woda w bibliotece

Telefony 
1...........................
2..............................
3...............................

Działania
1...........................
2..............................
3...............................

Huragan

Telefony 
1...........................
2..............................
3...............................

Działania 
1...........................
2..............................
3...............................

(Uwaga! Karta infonnacyjna przeznaczona jest dla wszystkich pracowników biblioteki, 
wyszczególnia niezbędne działania w pierwszych chwilach katastrofy.
Kopie tej karty powinny znajdować się w pobliżu telefonów wszystkich pracowników bił> 
liotcki, także w miejcu obsługi czytelników.
Cał)’ personel musi być przeszkolony w zakresie korzystania z karty informacyjnej).



Lista osób, które należy zaw iadom ić w wypadku katastrofy w  bibliotece

Nazwisko Telefon

Pożar.....................

Zalanie..................

Ochrona.......

Dyrektor.......

Zastępca dyrektora 

Konserwator... 

Kustosz(e)....

Kierownicy działów.

Inne osoby

(Uwaga! Listę osób należy dostosować do typu zagrożeń).



Załącznik 3
Zestaw ienie priory tetów  w ratow aniu  zbiorów w czasie katastrofy
W wypadku katastrofy albo w innych niebezpiecznych sytuacjach w bibliotece nale

ży chronić przed zniszczeniem fragmenty zbiorów lub obiekty w kolejności wynikającej 
z poniższej listy.
Na planach zaznaczono lokalizację księgozbiorów lub pojedynczych obiektów.

Księgozbiór Lokalizacja
 1...................................................................  ........................................................
 2  ........................................................
 3...................................................................  ........................................................
 4...................................................................  ........................................................
 5...................................................................  ........................................................

Załącznik 4
In fo rm acja  o postępow aniu profilaktycznym

Przeprowadzone kontrole i potencjalne zagrożenia
Data

1...............................................................................................................................................

2. Decyzja...........................................................................................................................

3...............................................................................................................................................

4. Decyga..............................................................................................................................

5...............................................................................................................................................

6. Decyzja.............................................................................................................................

7...............................................................................................................................................
Dodatkowe informacje o profilaktyce Data
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
 3...............................................................................................................................................
 4...............................................................................................................................................

(Uwaga! W załączniku należy umieścić harmonogram takich czynności, jak sprawdzenie 
systemu ochrony przeciwpożarowej, przycinanie drzew w otoczeniu budynku biblioteki, 
czyszczenie kanałów ściekowych lub drenów wokół budynku. Trzeba też włączyć infor
macje o szkoleniach personelu w zakresie ochrony ppoż. oraz obserwacji pomieszczeń pod 
kątem obecności grzybów i pleśni.



Inform acja o ochronie biblioteki przed zagrożeniem

1. Czy są w bibliotece zainstalowane detektory dymu i pożaru? Jeżeli tak, to jakiego typu 

i gdzie rozmieszczone?

2. Czy jest system urządzeń gaśniczych? Jeżeli tak, to jakiego typu i gdzie rozmieszczone?

3. Czy biblioteka ma system ochrony przed włamaniami i kradzieżami? Jeżeli jest, to na

leży opisać jego rodzaj, a więc np .; ochrona przez strażaków, alarmy elektryczne.

4. Opisać materiały i sprzęt wymagany i potrzebny na wypadek katastrofy wraz z lokaliza

cją w budynku:

Materiały, sprzęt Lokalizacja

5. Opisać sposoby pomiarów związanych z kontrolą środowiska w budynku biblioteki wraz 

z danymi cyfrowymi

6. Członkowie zespołu działającego na wypadek katastrofy wraz z numerami telefonów

7. Nazwiska i numery telefonów konsultantów i ekspertów potrzebnych w sytuacjach 

katastrofalnych dla biblioteki



Ewa Potrzebnicka

O RG ANIZACJA I FUNKCJONOW ANIE SŁUŻB  
KONSERW ATORSKICH W  BIBLIOTEKACH POLSKICH  

(na podstawie ankiety)

Opieka nad muzeami oraz ochrona zabytków należy do zadań Ministerstwa 
Kultury i Sztuki reaktywowanego w 1944 r. W ramach resortu utworzono wów
czas Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków. Powołano instytuty nau
kowe do badań nad zabytkami. Pracownie Konserwacji Zabytków oraz rozpoczę
to prace nad ustawą o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Ostateczny ksztah otrzy
mała ona w 1962 roku i funkcjonowała do lat dziewięćdziesiątych, kiedy to do
czekała się nowelizacji*. Na mocy tej ustawy: „Ochronę dóbr kultury sprawują 
następujące organy:

1) Minister Kultury i Sztuki,
2) Generalny Konserwator Zabytków, działający w imieniu Ministra Kultury 

i Sztuki,
3) Wojewoda za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) Dyrektorzy muzeów w stosunku do zabytków znajdujących się w mu

zeach,
5) Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków kierujący centralną ewidencją 

dóbr kultury,
6) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powołanych do ochrony zabytków,
7) Biblioteka Narodowa i biblioteki wyznaczone przez Ministra Kultury 

i Sztuki w porozumieniu z właściwymi ministrami i Polską Akademią Nauk, w sto
sunku do zabytkowych materiałów bibliotecznych w zakresie im zleconym” .̂

Ustawa dotycząca bibliotek^ z dnia 27 czerwca 1997 r. w art. 3 informuje, że 
biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe i służą zachowaniu dziedzictwa 
narodowego. Art. 4 wyżej wymienionej ustawy do podstawowych zadań bibliotek 
zalicza: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bib
liotecznych, a więc zadania identyczne do tych, którymi obciążone są także muzea. 
Na tle historii konserwatorstwa i muzealnictwa jasno widać, że cele pozostają 
niezmiermie te same od lat, chodzi tylko o to jak  będą realizowane. Zależy to od 
jednostek organizacyjnych i ich dyrektorów oraz właścicieli dóbr kultury. Na nich 
spoczywa główna odpowiedzialność za opracowanie i aktualizację planów 
ochrony i zabezpieczenia zbiorów oraz zapewnienie sił i środków na ich realizację.

' J. Pruszyński: Ochmna zabytków w Polsce. Warszawa 1989.
2 W. Białek, A. Białck-Guillcmcttc; Instytucje ochrony dóbr kultury w Polsce... „Ochrona i Kon

serwacja Zabytków”, 1997, nr. 5.
 ̂Ustawa o bibliotekach. Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539.



Na tle wszystkich bibliotek. Biblioteka Narodowa funkcjonuje jako wyspe
cjalizowana instytucja resortowa, podległa bezpośrednio Ministrowi Kultury i Sztu
ki i z jego upoważnienia prowadząca działalność administracyjną, naukowo-ba- 
dawczą, nadzorczo-kontrolną, usługowo-informacyjną, w zakresie swych statuto
wych uprawnień wspomagająca merytoryczną opieką dobra kultury w bibliote
kach w całym kraju.

Trzy lata temu BN przygotowała ankietę dotyczącą działalności bibliotek 
w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów^. Ankieta uświadomiła nam, jak wiele 
jest nierozwiązanych problemów i jakie mnóstwo pracy należy włożyć, aby sku
tecznie chronić polskie zbiory oraz ujawniła, że tylko w 16 bibliotekach powołano 
pracownie konserwatorskie. Wojny i inne klęski zdziesiątkowały zbiory polskie, 
więc nasze wysiłki powinny tym bardziej być efektywne w zakresie ochrony 
zachowanego —  ocalałego dziedzictwa.

Aby uzyskać obraz możliwości realizowania zadań ocłirony zbiorów, BN 
w tym roku również rozesłała ankietę do pracowni konserwatorskich (do 1998 r. 
ich liczba wzrosła do 20) na temat icłi wyposażenia. Określenie liczby pracowni 
konserwatorskich, ich wyposażenia w  sprzęt i zatrudnienia wyspecjalizowanej 
kadry pozwala określić możliwości danej biblioteki w  zakresie samodzielnej real
izacji ochrony zbiorów.

Na naszą ankietę odpowiedziało 15 bibliotek czyli 75% ankietowanych. 
Bynajmniej nie oznacza to, że ochrona w  bibliotekach funkcjonuje dobrze, ani też 
nie oznacza sprawnie zorganizowanych pracowni konserwatorskich w  15 bib
liotekach. Najwięcej osób zatrudniają biblioteki:
Biblioteka Narodowa —  32 osoby
Biblioteka UMK w Toruniu —  11 osób
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego —  9 osób
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich —  8 osób 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego —  7 osób
Książnica Pomorska w Szczecinie —  4 osoby

Łącznie pracownie te zatrudniają 86 pracowników na 82 etatach: 
w tym —  28 etatów dla konserwatorów,

—  21 etatów dla introligatorów,
—  27 etatów dla pracowników przyuczonych,

—  3 etaty dla chemików,
—  3 etaty dla mikrobiologów.

Po dwóch konserwatorów zatrudniają pracownie w: Bibliotece Jagielloń
skiej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Uniwersytetu Wroc
ławskiego, Książnicy Pomorskiej w  Szczecinie. Tylko jednego konserwatora za
trudnia: Biblioteka PAN w Gdańsku, Biblioteka Śląska, Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, Biblioteka 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Centralna Biblioteka Wojskowa. Żadnego

B. Drcwnicwska-Idziak, E. Potrzcbnicka: Analiza ankiety na temat działalności bibliotek w za
kresie ochrony i konserwacji zbiorów. W: Ratowanie i ochrona zbiorów. Warszawa 1998, „Notes kon
serwatorski” 1 s. 64-72.



Pracownie konserwatorskie w Polsce w 1998 roku

konserwatora nie posiadają: Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ko
szalinie.

W porównaniu z ankietą na temat działalności bibliotek w zakresie ochrony
1 konserwacji zbiorów^, liczba osób zatrudnionych w pracowniach konserwator
skich wzrosła z 60 pracowników do 86. Jedynie Biblioteka Narodowa posiada 
liczny 28 etatowy zespół, w którego składzie znajduje się 12 konserwatorów,
2 konserwatorów dokumentalistów, 3 chemików i mikrobiolog.

Kształtowanie służby konserwatorskiej w Bibliotece Narodowej rozpoczął 
w  1929 r. prof. Bonawentura Lenart. Pod jego kierunkiem utworzono w 1936 r.

5 Op.cit 4, s. 69.



Dział Konserwacji i Biuro Introligatorskie, przekształcone dwa lata później w Pra
cownię Konserwatorską i Introligatorską. Po wojnie działalność konserwatorską 
wznowiono w 1954 r ,  uruchamiając Pracownię Konserwacji Książki, która już 
w 1956 r. zatrudniała 7 osób, a wśród nicli 2 konserwatorów. W 1989 r. prze
kształcono ją  w Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, który razem z Intro- 
ligatomią Specjalistyczną, Zakładem Zbiorów Mikrofilmowych i Zakładem Re- 
prografii w 1992 r. wszedł w skład nowo utworzonego Działu Ochrony i Kon
serwacji Zbiorów. Obecnie Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych funk
cjonuje w  strukturze złożonej z Laboratorium Chemiczno-Mikrobiologicznego, 
Sekcji Dokumentacji Konserwatorskiej oraz trzech Sekcji Konserwatorskich: Rę
kopisów, Starych Druków i Ikonograficznej. Dodatkowo, w  Pałacu Rzeczypospo
litej na Placu Krasińskich, od 1997 г istnieje mała pracownia konserwatorska, za
trudniająca dwóch konserwatorów na 1 etacie. ZKZB BN posiada sprzęt konser
watorski i introligatorski oraz zaplecze laboratoryjne wyposażone w  sprzęt do ba
dań mikrobiologicznych i rutynowych badań fizykochemicznych (4 mikroskopy, 
w tym mikroskop z aparatem fotograficznym, autoklaw, 4  cieplarki, 2 pH-metry, 
termohygrograf elektroniczny, fotometr, maszyna do sztucznych starzeń, gruboś- 
ciomierze i zrywarki papieru). W perspektywie kilku miesięcy ZKZB BN otrzy
ma nowe pomieszczenia dla pracowni mikrobiologicznej wyposażone w liofiliza- 
tor i nowoczesną komorę do dezynfekcji. Wieloletnią bolączką ZKZB BN jest 
brak wyciągów ruchomych oraz nowoczesnego aparatu fotograficznego.

Wyposażenie pozostałych pracowni konserwatorskich w  sprzęt jest dość 
zróżnicowane.

Tradycyjny sprzęt, tzn. podstawowe narzędzia warsztatu introligatorskiego: 
szywadła, prasy drewniane, mechaniczne, deski oraz konieczne do funkcjonowa
nia meble posiadają wszystkie pracownie. Natomiast stoły podświetlane znajdują 
się w 10 pracowniach (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka KUL, Biblioteka Naro
dowa, Biblioteka PAN w Gdańsku, Biblioteka Śląska, Biblioteka UMK w Toru
niu, Biblioteka UW, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, CBW, 
Książnica Pomorska w Szczecinie).

Wanny i brodziki należą do podstawowego sprzętu pracowni konserwator
skich i potwierdzają to wyniki ankiety. Sprzęt ten posiada 13 pracowni: BN, CBW, 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka PAN w Gdańsku, 
BUW, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka KUL, Biblioteka UAM w Poznaniu, 
Biblioteka UMK w Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteka 
Śląska, Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Biblioteka Archiwum Archidiece
zjalnego w Gnieźnie. Podobną kategorię m ają suszarki, które powirmy —  tak jak 
wanny —  znajdować się w każdej pracowni konserwatorskiej. Niestety, posiada 
je  tylko 9 pracowni (BN, CBW, Biblioteka PAN w Gdańsku, BUW, BiMioteka 
Jagiellońska, Biblioteka KUL. Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska w Szcze
cinie oraz Biblioteka Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie), przy czym więk
szość nie określiła typu i producenta urządzenia.



Nowoczesnym sprzętem konserwatorskim są stoły niskociśnieniowe i urzą
dzenia do uzupełniania ubytków masą papierową, które w ilości jednego lub dwóch 
urządzeń znajdują się w 12 pracowniach. W stoły niskociśnieniowe wyposażono 
BN, CBW, Bibliotekę PAN w Gdańsku, BUW, Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę 
KUL, Bibliotekę UAM w Poznaniu, Bibliotekę UMK w Toruniu, Bibliotekę Uni
wersytetu Wrocławskiego, Bibliotekę Śląską, Książnicę Pomorską w Szczecinie 
oraz Bibliotekę Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Natomiast urządzenia 
do uzupełniania ubytków masą papierową posiadają biblioteki: BN, CBW, Bib
lioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka PAN w Gdańsku, BUW, 
Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka KUL, Biblioteka UMK w Toruniu, Biblioteka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska w Szcze
cinie oraz Biblioteka Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

й

Komory dezynfekcyjne w Polsce w 1998 roku



Wykonywanie niektórych prac konserwatorskich może być niebezpieczne 
dla zdrowia konserwatora (kurz, stosowane w konserwacji środki chemiczne 
itp.). Ochronie zdrowia służą między innymi różnego rodzaju wyciągi. Szcze
gólnie wygodne w pracy i bardzo popularne w pracowniach konserwatorskich 
w Europie są wyciągi ruchome. Pracownie konserwatorskie bibliotek polskich 
sprzętu tego w ogóle nie posiadają. Tylko 6 pracowni posiada wyciągi stałe; 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Biblioteka KUL, Biblioteka Śląska, Biblioteka Publiczna m.st. 
w Warszawie i Książnica Pomorska w Szczecinie. Dobrze natomiast przedstawia 
się wyposażenie pracowni w  dygestoria, które znajdują się w  12 placówkach; 
BN, CBW, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka PAN 
w Gdańsku, BUW, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka UAM w Poznaniu, Bib
lioteka UM K w Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu W rocławskiego, Biblioteka 
Śląska, Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Biblioteka m.st. Warszawy. 
Największą ilość zainstalowanych dygestoriów posiadają: Biblioteka Śląska —  
5, oraz BN —  3 dygestoria.

Prace konserwatorskie powinny być często (jeśli nie zawsze) poprzedzane 
badaniami mikrobiologicznymi oraz fizykochemicznymi. Do wykonania tych 
badań potrzebny jest odpowiedni sprzęt specjalistyczny: mikroskopy, autoklawy, 
cieplarki, pH-metry, termohygrografy elektroniczne, fotometry. Blisko połowa 
pracowni posiada podstawowy sprzęt laboratoryjny; Biblioteka Jagiellońska, 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Śląska, Biblioteka UAM w Poznaniu, Biblioteka 
UMK w Toruniu, BUW, Książnica Pomorska w  Szczecinie.

Tylko trzy pracownie mogą pochwalić się kompletnym wyposażeniem labo
ratoryjnym; BN, Biblioteka Śląska i BUW. Niestety pozostałe z ankietowanych 
pracowni cechuje całkowity brak zaplecza laboratoryjnego.

Jako element niezbędny i uzupełniający zaplecze laboratoryjne możemy 
potraktować filtry do wody. Niestety, posiada je  tylko 5 pracowni w  BN, Bib
liotece KUL, Bibliotece Śląskiej, Bibliotece UMK w Toruniu oraz BUW.

Ponad połowa pracowni, czyli 8 posiada komory dezynfekcyjne; CBW, Bib
lioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka KUL-u, Biblioteka 
PAN w Gdańsku, oraz biblioteki uniwersyteckie w Poznaniu, Toruniu, Wrocła
wiu. Oczywiście pomijam tutaj analizę skuteczności istniejących komór.

W ankiecie umieszczono także pytanie dotyczące posiadania laminatora do 
zabezpieczania gazet. Tylko dwie pracownie posiadają ten sprzęt; Biblioteka Ślą
ska —  urządzenie wyprodukowane w 1997 r. i Książnica Pomorska w Szczecinie 
z 1989 r.

Sprzętem warunkującym powodzenie ewentualnych akcji ratowania zbiorów 
z pożaru czy powodzi są zamrażarki i liofilizatory. Szczególnie ważne są duże 
zamrażarki, w których bezpiecznie można przechowywać zamrożone obiekty do 
wybranego przez właściciela momentu podjęcia dalszych prac. Zamrażarki i lio- 
filizatory znajdują się; w BN, BUW  i Bibliotece UMK w Toruniu oraz w Biblio
tece Śląskiej.



w  omówionych tu pracowniach konserwatorskich, na ogól prowadzona jest 
dokumentacja konseiAvatorska (wyjątek stanowi Biblioteka Jagiellońska, która 
żadnej dokumentacji nie prowadzi). Elementem składowym dokumentacji kon
serwatorskiej jest dokumentacja fotograficzna, niekiedy będąca jedyną formą 
dokumentacji. W aparaty fotograficzne wyposażono tylko 6 pracowni: CBW, 
BUW, BU Wr, Bibliotekę KUL, Bibliotekę Śląską i Książnicę Pomorską w Szcze
cinie. W pozostałych pracowniach zdjęcia często wykonywane są prywatnymi 
aparatami. W Bibliotece Narodowej dokumentacja konserwatorska opracowy
wana jest w programie MAK, w formacie przygotowanym zgodnie z zaleceniami 
schematu dokumentacji konserwatorskiej opracowanymi przez Ośrodek Doku
mentacji Konserwatorskiej^.

Biblioteki uniwersyteckie posiadają 6 własnych pracowni. Bibliotekom 
w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, dysponujących odpowiednimi pomieszczenia
mi, zapleczem laboratoryjnym, sprzętem introligatorskim, maszynami do uzupeł
niania m asą papierową i stołami niskociśnieniowymi należałoby życzyć lepszej 
obsady personalnej. Placówki te zatrudniają na ogół jednego lub dwóch konserwa
torów. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada 2 pracownie: konserwa
torską i introligatorską, w  których pracuje 2 konserwatorów i 7 pracowników 
przyuczonych. Są to jednak placówki bardzo słabo wyposażone w sprzęt konser
watorski i nie posiadające zaplecza laboratoryjnego. Biblioteka KUL-u posiada 
pracownię introligatorską oraz dysponuje kom orą dezynfekcyjną, ale nie zatrudnia 
żadnego konserwatora. Jak widać, w  grupie pracowni konserwatorskich w bib
liotekach uniwersyteckich, siły i środki, którymi dysponują te instytucje są nierów
nomiernie i nieproporcjonalnie rozłożone.

Słabo przygotowane do prowadzenia prac konserwatorskich są biblioteki 
PAN. Tylko jedna —  Biblioteka PAN w Gdańsku posiada pracownię konserwa
torską wyposażoną w komorę do dezynfekcji oraz podstawowy sprzęt introliga
torski i konserwatorski, bez wymaganego zaplecza laboratoryjnego.

W rocławska pracownia Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
zatrudnia konserwatora na 1 etacie, ale wspomaga go 4 introligatorów i 3 pracow
ników przyuczonych. Jest to skład rokujący właściwy rozwój działalności kon
serwatorskiej w  tej bibliotece.

W pracowni Centralnej Biblioteki Wojskowej pracuje tylko jeden konserwa
tor nie wspomagany przez renowatora, chemika czy mikrobiologa. Pracownia 
została dobrze wyposażona w sprzęt introligatorski oraz konserwatorski tj. ma
szynę do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy oraz komorę do 
dezynfekcji. Fakt posiadania komory dezynfekcyjnej bez właściwego zaplecza la
boratoryjnego oraz to, że jeden konserwator na pewno nie jest w stanie jedno
cześnie, w  pełni wykorzystać całego, zgromadzonego tam sprzętu, świadczy o nie
efektywnej organizacji tej pracowni.

^ Schemat dokumenlacji konsematurskiej. W: Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 
Seria B. T. 45, 1977.



Zdecydowanie niewykorzystane możliwości kadrowe są w wyposażonej 
najlepiej ze wszystkich pracowni w Bibliotece Śląskiej, która zatrudnia konser
watora i chemika na połówkach etatu oraz mikrobiologa na całym etacie. Pra
cownia ta posiada warunki do pracy kilkunastoosobowego zespołu i szkoda, że za 
decyzjami zakupu drogiego przecież wyposażenia nie idą właściwe decyzje ka
drowe. Niewykorzystany w pełni sprzęt konserwatorski świadczy o niedostatecz
nym wykorzystaniu społecznych pieniędzy.

Spośród wojewódzkich bibliotek publicznych tylko trzy posiadają pracow
nie; koszalińska, szczecińska i warszawska. Żadna z nich nie posiada komory 
dezynfekcyjnej. Warszawska jest właściwie pracownią introligatorską, bardzo 
skromnie wyposażoną i dysponującą 3 i 2/3 etatu. Jedynie pracownia Książnicy 
Pomorskiej posiada dobre warunki pracy, tj. zaplecze laboratoryjne, odpowiedni 
sprzęt introligatorski i konserwatorski oraz 2 konserwatorów malarstwa i 4 introli
gatorów. Koszalińska jest być może swego rodzaju ewenementem, gdyż według 
ankiety posiada dwa pomieszczenia, bliżej nieokreślony sprzęt introligatorski i nic 
więcej. Ten wynik oznacza tylko tyle albo aż tyle, że można tu w  każdej chwili 
rozpocząć organizowanie pracowni.

Wyniki ankiety nie napawają optymizmem, ponieważ w stosunku do potrzeb 
jakie wyznaczają chociażby ilości zbiorów zabytkowych w bibliotekach, organi
zacja służb konserwatorskich ma charakter przypadkowy, jest nieprzemyślana i za 
słaba, by nawet w części zaspokoić rosnące stale potrzeby.

Rozwój pracowni konserwatorskich mógłby blokować brak wyszkolonej 
kadry konserwatorskiej. Czy tak jest w  istocie, czy w  Polsce mamy dość absol
wentów konserwacji papieru i skóry, staraliśmy się odpowiedzieć, uaktualniając 
spis konserwatorów.

W Polsce mieszka 123 absolwentów konserwacji papieru. Ośrodkami, w któ
rych gromadzi się silnie środowisko konserwatorskie jest Warszawa —  57 osób 
i Toruń —  23 osoby, Kraków —  9, Gdańsk —  8, Olsztyn —  4 osoby, w innych 
miastach tylko 1 lub 2 osoby. Zaznaczając te dane na mapie Polski widać, że naj
gorsza sytuacja panuje w województwach: dolnośląskiem, lubuskim i wielkopol
skim. Aby zasilić ten teren wyszkoloną kadrą pracowniczą należy stworzyć od
powiednie warunki do pracy, zwłaszcza ekonomiczne. Sądzę, że oferując naprawdę 
godziwe wynagrodzenie, nawet w  trudnej sytuacji można by zyskać konserwa
torów do pracy. Chodzi tylko o określenie celu i nadanie mu właściwej rangi.

Jeśli jednak brak pieniędzy uniemożliwia organizację pracowni konserwa
torskich, władze bibliotek powinny stosować zasady profilaktycznej ocłirony 
zbiorów w ramach posiadanej kadiy pracowniczej.

Prof. Bronisław Zyska od kilkunastu lat przedstawia studentom bibliotekar
stwa reguły Pelhama Baara które, jak  twierdzi, powinny być codziennym progra
mem pracy bibliotekarza na rzecz ochrony zbiorów i zawartych w nich materia
łów^. Sądzę, że biblioteki zatrudniające absolwentów bibliotekarstwa w Katowi-

B. Zyska: Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 3: Działania profilaktyczne 
wbihUotece, Katowice 1994. s, 260-261.
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cach, mogą liczyć na świadomą ochronę zbiorów oraz trafne przekazywanie 
obiektów do konserwacji. M yślę też, że zalecenia Baara warte są szerszego upow
szechnienia i kierując apel o ochronę zbiorów do bibliotekarzy, pragnę je  —  po 
pewnej modyfikacji —  przytoczyć:

1. Wydzielenie obiektów najcenniejszych i szczególne ich zabezpieczenie 
przed wszelkimi zagrożeniami, tj. kradzieżą, pożarem, zalaniem, skażeniem mi
krobiologicznym itp.

2. Ocena stanu zachowania zbiorów posiadanych oraz ocena trwałości mate
riałów nabywanych.

3. Utrzymywanie właściwych warunków klimatycznych i oświetleniowych 
w magazynach oraz stała ich kontrola.

4. Przestrzeganie zasady dezynfekowania wszystkich wprowadzonych do 
zbiorów obiektów z darów, aukcji itp.



5. Odpowiednie magazynowanie wszystkich materiałów, zgodnie z wymo
gami wynikającymi z ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych.

6. Dbałość o prawidłowe użyczanie cennych obiektów na wystawy oraz wła
ściwe eksponowanie obiektów wypożyczonych z innych instytucji.

7. Zapewnienie ocłirony zbiorów w takim stopniu, aby były odpowiednio 
traktowane zarówno przez kierownictwo biblioteki jak i niższy personel.

8. Sukcesywne i przemyślane poddawanie pełnej lub częściowej konserwacji 
wybranych obiektów.

Sądzę, że powinien to być swego rodzaju katechizm bibliotekarza jakiego
kolwiek szczebla. Bibliotekarza świadomego znaczenia i wagi problemu oraz fak
tu, iż sukces każdego programu ochrony zbiorów zależy przede wszystkim od rea
lizacji wynikających zeń zadań w codziennej praktyce działań. Im więcej i im cen
niejsze zbiory posiada biblioteka, tym bardziej ochrona i konserwacja powinna 
leżeć na sercu władzom biblioteki, a zorganizowanie sprawnej służby konserwa
torskiej być jej celem.



Halina Rosa

SZKOLENIE KONSERWATORÓW  
W  ZAKŁADZIE KONSERWACJI PAPIERU I SKÓRY 

UNIW ERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Idea utworzenia specjalizacji Konserwacji Papieru i Skóry krystalizowała się 
w  latach sześćdziesiątych. Istniały już wówczas dwie inne specjalizacje kształcące 
konserwatorów zabytków, a mianowicie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Poli
chromowanej oraz młodsza, Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. 
Specjalizacje te w postaci samodzielnych zakładów wraz z Zakładem Technologii 
i Technik Malarskich funkcjonują w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwator
stwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jak wiemy 
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu ma status wyższej szkoły artystycznej, 
podobnie jak  Akademia Sztuk Pięknych. Warto tu wspomnieć, że Wydział Sztuk 
Pięknych został oficjalnie wydzielony z Wydziału Humanistycznego 13 grudnia 
1945 r. pismem o następującej treści: „na podstawie paragrafu 3 dekretu o utwo
rzeniu UM K w  Toruniu polecam Obywatelowi Rektorowi zorganizowanie w tym
że Uniwersytecie Wydziału Sztuk Pięknych” ',  skierowanym przez ówczesnego 
ministra oświaty do rektora UMK.

Utworzenie Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu było faktem oczywistym, 
ponieważ do Torunia przeniosło się w 1945 roku znakomite grono profesorów 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, odnowione
go w 1919 r. Ten artystyczny fakultet nawiązywał do działalności Katedry Malar
stwa i Rysunku założonej w  1797 r. w Uniwersytecie Wileńskim. Tak więc w To
runiu kontynuowane są 200-letnie tradycje uniwersyteckiego szkolenia artystycz
nego.

Katedra Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wraz z połączonymi z nią 
zakładami naukowymi, a przekształcona znacznie później w Instytut o tej samej 
nazwie, istniała na Wydziale Sztuk Pięknych od kwietnia 1946 r. Działał tam, 
w  powstałej Katedrze Technologii i Technik Malarskich i tworzył podstawy kon
serwacji dzieł sztuki od 1945 r. Leonard Torwirt. Trudno mi dzisiaj powiedzieć 
czy sam Leonard Torwirt, czy też inni spośród grona profesorskiego zetknęli się 
z postacią Bonawentury Lenarta, znakomitego artysty introligatora, który w roku 
akademickiem 1926/1927 prowadził w Uniwersytecie Stefana Batorego Zakład 
Doświadczalny Drukarstwa i Introligatorstwa. Późniejsze zainicjowanie utworze-

‘ S. Kalcmbka; Dwieście lal Sztuk Pięknych na Uniwersytetach w Wilnie i Toruniu 1797-1997. 
Tpruń, 1998.



nia specjalizacji związanej z konserwacją grafiki i książki przez Leonarda Torwirta 
zdaje się być naturalne.

Zakład Konserwacji Papieru i Skóry powstał w  1969 r. Kieruje nim od po
czątku prof, dr hab. Alicja Strzelczyk. Powstanie Zakładu równało się z utwo
rzeniem specjalizacji kształcącej studentów. Powstanie specjalizacji było również 
wyjściem naprzeciw ogromnej potrzebie wykształcenia specjalistów w dziedzinie 
konserwacji i restauracji zbiorów archiwalnycłi i bibliotecznycli.

W latach następnycłi przedmiotem zainteresowania stały się także inne za
bytkowe obiekty z papieru i skóry jak; grafiki czarno-białe i kolorowe, akwarele, 
pastele, rysunki, oleodruki, plakaty, malarstwo na zwojacłi papierowych i jedwab
nych jako przedmioty sztuki wschodniej, książki rękopiśmienne i drukowane na 
pergaminie i papierze, druki ulotne, atlasy, plany, globusy, dokumenty papierowe 
i pergaminowe, pieczęcie woskowe i ołowiane, tabliczki woskowe, oprawy ksią
żek, kurdybany, skórzane obicia mebli, zabytkowe siodła i rzędy końskie, skórza
ne zabytki archeologiczne. Obecnie pracownicy Zakładu są przygotowani do pro
wadzenia wszystkich zajęć specjalistycznych z zakresu konserwacji i restauracji 
papieru i skóry.

W skład zespołu pracowników Zakładu wchodzi ośmiu pracowników nau
kowo-dydaktycznych z wykształceniem konserwatorskim i biologicznym: p ro f 
dr hab. A. Strzelczyk, dr H. Rosa, dr E. Jabłońska, dr J. Karbowska, mgr M. Wojt
czak, mgr L. Bannach, mgr D. Jutrzenka-Supryn, m gr M. Bobowska, oraz dwóch 
pracowników naukowo-tecłinicznych.

W Zakładzie, oprócz realizacji programu studiów specjalizacji, prowadzone 
są zajęcia z biodegradacji i dezynfekcji obiektów zabytkowych przeznaczone dla 
wszystkich specjalizacji, a więc także dla konserwacji malarstwa i rzeźby poli- 
cłiromowanej i dla konserwacji elementów i detali architektonicznych oraz dla in
nych wydziałów jak  archeologia, archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Zakład jest 

'^jedyną w Polsce placówką badawczą i dydaktyczną prowadzącą badania w  dzie
dzinie biodegradacji i dezynfekcji zabytków.

W  Zakładzie istnieją następujące pracownie;
—  pracownia konserwacji grafiki czarno-białej i kolorowej,
—  pracownia konserwacji zabytków archiwalnych,
—  pracownia konserwacji książek rękopiśmiennych i drukowanych oraz in

troligatorstwa artystycznego,
—  pracownia konserwacji kurdybanów i skóry archeologicznej,
—  pracownia biodegradacji i dezynfekcji zabytków.
N a specjalizację przyjmuje się corocznie od 6 do 9 studentów. Wybierają oni 

specjalizację po zaliczeniu pierwszego roku wspólnego dla całego kierunku stu
diów. Studiują tu przez następne 5 lat. W ciągu studiów odbywają zajęcia w licz
bie 5055 godzin obowiązkowych, na które składają się: wykłady, ćwiczenia, semi
naria oraz pracownie. Zajęcia te obejmują bloki następujących przedmiotów;

—  historia sztuki, estetyka, filozofia —  810 godzin, co stanow i 17%  
wszystkich zajęć,



—  m alarstw o, rysunek, grafika, kopia grafik i m in iatu r książkowych —  
1440 godzin, co stanow i 24%  ogółu zajęć dydaktycznych,

—  prak tyczna konserw acja i restau racja  zabytków oraz in tro ligator
stwa —  1635 godzin, b lok tych zajęć zajm uje 35"/o obowiązkowych zajęć 
dydaktycznych,

—  pozostałe zajęcia —  technologia i techniki artystyczne, fotografia, mi
krobiologia z dezynfekcją, języki obce, technologia papieru i skóry, chemia 
konserw atorska, pracow nia dokum entacji konserw atorskiej, zajęcia sporto
we, itp. stanow ią razem  1170 godzin, co zajm uje 24%  ogółu obowiązujących 
zajęć dydaktycznych.

W  czasie letnich wakacji studenci odbywają praktyki. Po pierwszym roku 
studiów, jeszcze przed wyborem specjalizacji, uczestniczą w plenerze malarskim. 
Po roku drugim i trzecim odbywają wakacyjne praktyki na terenie Zakładu, po 
roku drugim z dziedziny konserwacji grafiki czarno-białej, natomiast po trzecim 
roku z konserwacji zabytków z pergaminu i skóry. Po czwartym roku studiów stu
denci odbywają praktyki indywidualne w innych polskich lub zagranicznych pra
cowniach konserwatorskich.

Po sześciu latach studiów oraz wykonaniu konserwatorskiej pracy dyplomo
wej a także wykonaniu badań i napisaniu pracy magisterskiej, studenci otrzymują 
tytuł m agistra  sztuki w  dziedzinie konserw acji zabytków  z papieru  i skóry.

Końcowymi egzaminami są egzamin magisterski połączony z obroną pracy 
magisterskiej, recenzowanej przez promotora i recenzenta oraz obrona konserwa
torskiej pracy dyplomowej. Ocena tej pracy oraz ocena dokumentacji konserwa
torskiej wpływają na końcowy wynik egzaminu magisterskiego. Coroczne obrony 
prac dyplomowych w Zakładzie m ają uroczysty charakter. Uczestniczą w nich 
studenci wszystkich specjalizacji, a także absolwenci, dla których uczestnictwo 
w „obronach dyplomów” jest okazją do poszerzania wiedzy konserwatorskiej.

Dotychczas specjalizację ukończyło około 125 konserwatorów. Pracują oni 
w bibliotekach, archiwach i muzeach na terenie Polski i poza jej granicami. Wielu 
naszych absolwentów pracuje w  Europie Zachodniej, Ameryce, Australii. Stano
w ią oni wykwalifikowaną kadrę ratującą zniszczone zbiory bibliotek i muzeów. 
Bardzo często sami organizują specjalistyczne pracownie. Przygotowani są także 
do prowadzenia prac badawczych w instytucjach naukowych. Wielu spośród na
szych absolwentów pracuje także w organizowanych przez siebie pracowniach 
prywatnych.

Spośród naszych absolwentów i współpracowników 5 uzyskało stopień nau
kowy doktora, a 5 dalszych ma otwarte przewody doktorskie. Cała działalność dy
daktyczna, osiągnięcia naukowe i konserwatorskie, jakie w ciągu prawie trzydzie
stoletniej pracy Zakład uzyskał, są wynikiem własnych studiów i dociekań nad me
todami konserwacji, wymienionych powyżej zabytków z papieru i skóry. W tym 
czasie opracowano od podstaw lub dostosowano i rozwinięto wiele metod kon
serwacji skórzanego, pergaminowego i papierowego podłoża oraz warstw atra
mentów, druku i warstw malarskich.



Mamy znakomity kontakt z naszymi absolwentami, który bardzo sobie ceni
my. Od lat widzimy konieczność i myślimy o zorganizowaniu studium podyplo
mowego, gdzie nasi absolwenci mogliby uzupełniać i aktualizować swoją wiedzą. 
Elementem hamującym powołanie takiego studium jest przede wszystkim trudna 
sytuacja lokalowa. W ostatnim czasie jeden z profesorów naszego Instytutu wy
sunął propozycję organizacji studium podyplomowego wspólnie z Akademiami 
w Warszawie i Krakowie, co jak sądzę jest pomysłem interesującym dla wspól
nych absolwentów tych uczelni.

Dążymy także do doskonalenia programu i systemu studiów oraz ułożenia go 
przede wszystkim pod kątem możliwości studiowania przez młodzież w  przy
szłości w różnych uczelniach, nie tylko polskich.



Marzenna Ciechańska

PROGRAM NAUCZANIA W  KATEDRZE KONSERWACJI 
I RESTAURACJI STARYCH DRUKÓW  I GRAFIKI 

W YDZIAŁU KONSERWACJI I RESTAURACJI 
DZIEŁ SZTUKI ASP W  WARSZAWIE

Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki wchodzi w skład 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Prowadzi 
zajęcia dydaktyczne dla studentów specjalizacji Konserwacja i Restauracja Sta
rych Druków i Grafiki

Ich celem jest wykształcenie wysoce wyspecjalizowanych konserwatorów 
dzieł sztuki na podłożu papierowym, pergaminowym przygotowanych do podej
mowania samodzielnych decyzji konserwatorskich, mogących prowadzić pra
cownie konserwatorskie w instytucjach publicznych i prywatnych gromadzących 
i przechowujących dzieła sztuki i inne dobra kultury —  biblioteki, muzea, archi
wa, galerie, znających nowoczesne metody konserwacji, jak również metody no
woczesnej profilaktyki konserwatorskiej. Absolwenci winni być przygotowani do 
prowadzenia badań naukowych w dziedzinie konserwacji i współpracy z innymi 
naukami dla potrzeb konserwacji i posiadać wysokie umiejętności plastyczne. 
Przede wszystkim zaś muszą cechować się wrażliwością artystyczną i wysoce 
rozwinięta etyką zawodową.

Historia Katedry sięga roku 1947 kiedy to powstała Pracownia Konserwacji 
Książki i Grafiki wchodząca w skład Studium Konserwacji Dzieł Sztuki. Zało
życielem pracowni był wybitny twórca prof. Bonawentura Lenart, a współorgani
zatorem późniejszy profesor i kierownik katedry Tadeusz Tuszewski. Od 1983 r. 
katedrę prowadziła adiunkt Zofia Pieniążek. W 1990 kierownictwo objął Józef 
Charytoniuk.

Program kształcenia realizowany w Katedrze bazuje na programie opraco
wanym i przez wiele lat sprawdzanym przez p ro f  T. Tuszewskiego, ale upływ 
czasu, pojawienie się nowych środków i metod konserwacji, zmieniające się za
potrzebowanie i realia społeczne spowodowały potrzebę jego unowocześnienia. 
Od 1991 r. poszerzono program kształcenia na 3, 4 i 5 roku studiów, w 1995 r. 
radykalnie zmieniono program 1 i 2 roku studiów łącząc je  w blok wstępnego 
przygotowania do konserwacji. Program cały czas ulega modyfikacjom w po
szukiwaniu najlepszego modelu.

Katedra składa się obecnie z trzech pracowni: Pracowni Konserwacji i Re
stauracji Starych Druków i Rękopisów, Pracowni Konserwacji i Restauracji Gra
fiki i Rysunku i powstałej w 1997 r. Pracowni Technik i Technologii Opraw.



Program opiera się na założeniu, że absolwent katedry —  artysta konserwa
tor —  powinien umieć;

—  zanalizować obiekt —  dobro kultury pod katem historycznym, stylistycz
nym, artystycznym, określić jego budowę, zidentyfikować użyte materiały i tech
nikę wykonania,

—  określić rodzaj, charakter i zakres zniszczeń oraz ich przyczyny,
—  określić jakie zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie należałoby wyko

nać,
—  wykonać podstawowe badania fizykochemiczne,
—  sporządzić dokumentację opisową i fotograficzną stanu obiektu i procesu 

konserwacji,
—  zabezpieczyć obiekt przed dalszymi zniszczeniami, to jest określić opty

malne warunki jego przechowywania, używania, eksponowania i transportu w za
leżności od jego funkcji i przeznaczenia,

—  przeprowadzić zabiegi konserwatorskie powstrzymujące procesy niszcze
nia i naturalnego starzenia,

—  przeprowadzić restaurację (rekonstrukcję) polegającą na uzupełnieniu 
zniszczonych partii obiektu, pozwalającą na przywrócenie mu wartości estetycz
nych i użytkowych respektując w  pełni jego estetyczną, materialną i historyczną 
jedność.

Aby móc tak wykształcić studenta program musi zawierać:

—  praktyczne ćwiczenia z konserwacji,
—  zajęcia praktyczne kształcące wrażliwość artystyczną, możliwości twór

cze, umiejętności plastyczne i posługiwanie się technikami plastycznymi w ujęciu 
historycznym (kopie),

—  zajęcia teoretyczne obejmujące teorię konserwacji, etykę konserwatorską, 
historię konserwacji, profilaktykę konserwatorską, czynniki niszczące obiekty za
bytkowe, metody konserwacji zachowawczej i restauracji, sporządzanie dokumen
tacji opisowej i fotograficznej, materiałoznawstwo konserwatorskie, historię tech
nik i technologii tworzenia dóbr kultury, których nośnikiem jest papier lub perga
min, podstawowe regulacje prawne w zakresie ocłirony dóbr kultury, historię sztu
ki i kultury, filozofię, chemię.

Część z ww. problemów realizowana jest poza Katedrą w trakcie zajęć dla 
studentów całego Wydziału Konserwacji.

Okres kształcenia w Katedrze trwa 6 lat, podzielony jest na trzy etapy i za
kończony obroną pracy dyplomowej.

Etap pierwszy obejmujący semestry 1-4 to przygotowanie do konserwacji 
obiektów na podłożu papierowym: materiałoznawstwo, technologia introligator
stwa, profilaktyka konserwatorska. Etap drugi (semestry 5-10) to kształcenie 
w zakresie konserwacji przez ćwiczenia praktyczne na oryginalnych obiektach 
zabytkowych. Etap trzeci (semestry 11-12) to wykonanie pracy dyplomowej.



Etap 1
Celem zajęć w semestrach 1-4 jest ogólne pi-zygotowanie studenta do kon

serwacji starych druków i grafiki, mając na uwadze:
1) nabycie umiejętności zabezpieczania, przechowywania, transportowania 

i ekspozycji dzieł sztuki —  (profilaktyka konsei-watorska),
2) poznanie teorii etyki i estetyki konsei-wacji obiektów na papierze,
3) opanowanie w teorii i praktyce historycznych (XV-XX wiek) technik rze

miosła introligatorskiego,
4) wykształcenia twórczych możliwości w dziedzinie oprawy książki i trak

towania jej jako dzieła sztuki,
5) poznanie w teorii podstawowych zabiegów w konserwatorskich,
6) opanowanie w praktyce podstawowych czynności konserwatorskich,
7) poznanie własności, metod wytwarzania materiałów stosowanych w intro

ligatorstwie, tworzeniu grafik, rysunków etc. i konserwacji.
Na pierwszym roku studentów obowiązuje łącznie 90 godzin zajęć prakty

cznych (3 godziny tygodniowo) uzupełnionych wykładami, w  trakcie których są 
oni:

1) wprowadzeni w  przedmiot studiów, jego specyfikę,
2) opanowują podstawowe czynności introligatorskie (sklejanie, przykleja

nie, kaszerowanie, cięcie) —  wykonują teczkę ocłironną na ryciny,
3) poznają podstawowe materiały: papier maszynowy i czeфany, tekturę, bi

bułę japońską, płótno używane w konserwacji obiektów na podłożu papierowym 
i ich właściwości,

4) poznają techniki historyczne artystycznego barwienia papieru, barwią sa
modzielnie papiery wyklejkowe i obłóczkowe, które wykorzystują w pracach in
troligatorskich,

5) poznają konstrukcję książki w teorii i w praktyce przez wykonanie atrapy 
o określonym typie oprawy,

6) wprowadzone zostaje pojęcie książki artystycznej w teorii i praktyce, stu
denci sami projektują estetyczny wyraz teczki i atrapy.

Poza tym przez 2 godz. tygodniowo (60 rocznie) prowadzone są zajęcia z li
ternictwa narzędziowego, na których studenci poznają techniki liternicze. Zajęcia 
m ają na celu rozwinięcie umiejętności manualnych i wrażliwości artystycznej 
w posługiwaniu się literą, jako podstawowym w typografii środkiem wyrazu 
artystycznego. Zadania polegają na zakomponowaniu i ręcznym napisaniu dowol
nego tekstu różnymi technikami literniczymi.

Na roku drugim czas zajęć wynosi 480 godz. rocznie (14 godz. tygodniowo). 
Są to ćwiczenia, seminaria i wykłady zgrupowane w następujących blokach:

—  dalsze poznanie przez studenta technologii introligatorstwa stosowanych 
w XV-XX wieku —  seria wykładów, opanowanie praktyczne przez studenta róż
nych metod szycia i rodzajów opraw (wykonanie 4 książek o różnej konstrukcji), 
tak aby w latach następnych mógł on swobodnie posługiwać się różnymi tech
nikami introligatorskimi wg wymagań konserwowanego obiektu.



—  wykształcenie twórczej postawy i ukształtowanie wrażliwości aitystycz- 
nej w zakresie oprawy artystycznej, poznanie iiistorycznycłi teclinik i teclinologii 
zdobienia opraw, barwienie i zdobienie brzegów bloku książki, tłoczenie ręczne 
i maszynowe (bezbarwne, złotem i folią,), zapoznanie z historią zdobnictwa i ma
teriałoznawstwem introligatorskim w przekroju histoiycznym. Zajęcia w tym blo
ku kontynuowane są jeszcze na roku III (czas ti-wania na roku 111 —  2 godziny 
tygodniowo, 60 godzin rocznie),

—  wprowadzenie elementów bezpośredniego kontaktu studenta z dziełem 
sztuki, przedstawienie przyczyn i rodzajów zniszczeń i wykształcenie umiejętnoś
ci ich oceny w konkretnych obiektach, poznanie metod zabezpieczania dzieł sztu
ki na podłożu papierowym, warunków w jakich należy je  przechowywać, trans
portować i eksponować,

—  wykonanie podstawowych przedmiotów zabezpieczających książki —  
pudła konserwatorskiego, futerału, opraw rycin, pasteli, akwareli,

—  opanowanie podstawowych czynności konserwatorskich —  dublowanie.
sklejanie przedarć, planirowanie, uzupełnianie ubytków podłoża itp.

Zajęcia uzupełnione są pokazami poza terenem Wydziału (pracownie kon
serwatorskie, miejsca przechowywania zbiorów).

Zajęcia specjalistyczne dla studentów Katedry prowadzi Zakład Badań 
Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych, którego kierownikiem jest 
Władysław Sobucki. Na roku II —  semestr IV —  2 godz. tygodniowo (30 godz. 
rocznie) przedmiot pt. Wiedza o papierze przedstawiający właściwości papieru, 
technologie produkcji papieru czeфanego i maszynowego.

E tap  2
Nauka konserwacji w praktyce. Studenci, wykorzystując wiedzę i umiejętnoś

ci nabyte na 1 i 2 roku pogłębiając je  i rozwijając, pracują na oryginalnych dzie
łach sztuki o wysokim poziomie artystycznym, pochodzących z najlepszych pol
skich kolekcji. Katedra współpracuje z wieloma bibliotekami i muzeami, a także 
kolekcjonerami prywatnymi.

Kształcenie jest w zasadzie indywidualne. Podstawowe założenie programu 
polega na tym, że każdy student pracuje przy jednym  obiekcie od początku do 
końca, najpierw analizując go pod kątem historycznym, artystycznym, technolo
gicznym, wykonując różne badania fizykochemiczne i opracowując dokumen
tację konserwatorską opisową i fotograficzną, zawierającą program konserwator
ski, który następnie realizuje. Dzięki temu poznaje cały proces konserwatorski, 
związki przyczynowo-skutkowe poszczególnych działań i uczy się odpowiedzial
ności za każdy etap pracy. W czasie studiów pracuje na różnorodnych oryginal
nych zabytkowych obiektach o zróżnicowanych problemach konserwatorskich. 
Szczególny nacisk jest położony na etykę i perfekcję wykonania wszystkich czyn
ności konserwatorskich i umiejętność samodzielnej pracy.

Zajęcia przebiegają równolegle w dwóch pracowniach:



1) w Pracowni Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów czas 
tiAvania zajęć: rok III —  8 godzin tygodniowo, rok IV —  12 godzin tygodniowo, 
rok V —  12 godzin tygodniowo, w sumie 960 godzin,

2) w Pracowni Konsei-wacji i Restauracji Grafiki i Rysunku: rok 111 — 6 
godzin tygodniowo, rok IV —  6 godzin tygodniowo, rok V —  8 godzin tygod
niowo, w sumie 480 godzin.

Ad. 1) Program kształcenia obejmuje konserwację starych druków i opraw
nych rękopisów pochodzących z XV-X1X wieku. Studenci konserwują dwie 
książki, o różnych typach oprawy i uszkodzeniach bloku książki. Obiekty dobie
rane są tak, aby student poznał podstawowe i najczęściej spotykane problemy 
i metody konserwatorskie, przećwiczył jak  najwięcej różnych typów zabiegów.

Ad. 2) Program kształcenia obejmuje konserwację zabytkowych obiektów 
graficznych i malarskich na podłożu papierowym (monochromatyczne i koloro
wane ryciny, rysunki ołówkiem, tuszem, akwarele, gwasze, pastele) i obiektów na 
pergaminie (dokumenty, miniatury, pastele). W trakcie studiów student konser
wuje co najmniej 4 obiekty. Zajęcia z chemii konserwatorskiej 2 godz. tygod
niowo przez 5 semestrów (300 godz.) prowadzi Zakład Badań Specjalistycznych 
i Technik Dokumentacyjnych.

W  trakcie zajęć omówione zostają wszystkie chemiczne zabiegi wykonywa
ne w trakcie konserwacji oraz ich wpływ na papier i inne stosowane materiały. 
Studenci poznają technologie sporządzania atramentów, wyprawy skóry, uczą się 
wykonywać wybrane badania fizykochemiczne. Zakład nadzoruje wszystkie wy
konywane podczas konserwacji badania i konsultuje zabiegi chemiczne.

Zajęcia w  pracowniach wzbogacone są o serie wykładów z historii grafiki 
i książki dające podstawę do szerokiej ikonograficznej, technologicznej, histo
rycznej i artystycznej analizy konserwowanego obiektu.

Wykłady z historii książki zarysowują złożoną problematykę różnych nauk 
związanych z pismem, drukiem, książką nie tylko w aspekcie technologicznym 
i estetycznym, ale także jako nośnika myśli na przestrzeni wieków (np. księgo- 
znawstwo, paleografia, chronologia, heraldyka, genealogia itp.).

Wykłady z historii grafiki przedstawiają rozwój technik graficznych, uczą 
studentów rozpoznawać technikę w jakiej została wykonana dana rycina, określić 
czas jej powstania i wartość artystyczną.

Zajęcia praktyczne z grafiki artystycznej (zajęcia odbywają się na Wydziale 
Grafiki) pozwalają lepiej zrozumieć charakter grafiki jako środka wyrazu arty
stycznego, możliwości i ograniczenia technologiczne. Rozwijają wrażliwość arty
styczną i twórczy sposób widzenia studentów.

W  trakcie studiów studenci zobligowani są do odbycia trzech czterotygod
niowych praktyk zawodowych. Praktyki po 2 roku studiów odbywają się w Ka
tedrze, a po 3 i 4 roku w renomowanych pracowniach konserwatorskich w insty
tucjach, z którymi współjiracujemy, także zagranicą. Celem praktyk, poza pozna
niem przez studenta poszczególnych placówek i charakteru pracy w pracowni kon



serwacji jest konfrontacja nabytych przez niego umiejętności z oczekiwaniami 
i potrzebami placówek konserwatorskich.

Etap trzeci
Praca dyplomowa składa się z trzech elementów;
1) konserwacji wybranego obiektu o wysokich walorach artystycznych i 

dużym stopniu zniszczenia, stwarzającego nowe dla studenta problemy konser
watorskie,

2) pracy teoretycznej tematycznie związanej z konserwowanym obiektem,
3) aneksu, którym może być konserwacja innego obiektu lub praca wyko

nana w innej pracowni ASP, np. grafika warsztatowa lub użytkowa.
Student pracuje samodzielnie pod kierunkiem promotora, korzystając z kon

sultacji potrzebnych specjalistów: chemików, historyków sztuki etc. W pracach 
dyplomowych podjęto z powodzeniem próby wykorzystywania w konserwacji 
technik multimedialnych (np. rekonstrukcja wspomagana komputerem), jak rów
nież podjęto działania interdyscyplinarne —  konserwacja pergaminowego doku
mentu w aksamitnej haftowanej oprawie, gdzie niezbędna była współpraca z Ka
tedrą Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych. Szukano też rozwiązań 
problemów występujących przy konserwacji obiektów z wżerami atramentowymi 
w papierze i pergaminie, wykonano konserwację papirusu.

Obrona pracy dyplomowej kończy proces kształcenia w Katedrze.
W latach 1972-1993 Katedra wykonała konserwację 162 starych druków, 

19 rękopisów, 323 lycin, 9 obiektów malarskich, 10 dokumentów na pergaminie.
Wiele obiektów, które uznano za destrukty, lub które zostały skazane na za

gładę z powodu braku funduszy na konserwację zostało uratowane dzięki pracom 
Katedry.

Konserwacja jest dyscypliną wielce złożoną. Każdy obiekt, który trafia do 
konserwacji stwarza indywidualne problemy, dlatego też należy unikać schema
tów. Program kształcenia ma studentom uświadomić, że każde dzieło sztuki, do
bro kultury ma unikalny charakter i wymaga indywidualnego traktowania, jak 
również, że jest ono dziedzictwem kultury i konserwator jest odpowiedzialny za 
stan w jakim  zostanie przekazany następnym pokoleniom. Dlatego też kształcenie 
musi bazować na najwyższych, etycznych normach zawodu respektujących uni
kalność dóbr kultury i ich artystyczne, historyczne, naukowe, duchowe czy religij
ne znaczenie. W latach 1968-1998 Katedra wykształciła 70 konserwatorów, któ
rzy pracowali lub pracują w kraju i za granicą. Katedra nasza jest jedną z dwóch 
istniejących w Polsce (a jedyna na uczelni artystycznej) katedr kształcących kon
serwatorów dzieł sztuki na podłożu papierowym.



Barbara W ojdyła

KONSERW ACJA I ZABEZPIECZANIE ZBIOROW  
W BIBLIOTECE G ŁÓW NEJ UMK W TORUNIU

Pracownia powstała w 1964 r. W czasie pierwszych trzynastu lat utrzymy
wała się na tym samym poziomie. Ochronę zbiorów powierzono wówczas jednej 
osobie szkolonej do prac renowacyjnych. W 1969 r ,  w celu wykonywania maso
wej dezynfekcji zbiorów, w gmachu biblioteki została zainstalowana pierwsza 
komora gazowa. Potem nastąpiły kolejne etapy rozwoju, którym towarzyszyło 
pozyskiwanie większej liczby etatów i pomieszczeń już w nowym gmachu, z tru
dem wyposażanych w niezbędny do pracy sprzęt. Owocne w skutkach stało się 
przyjęcie do pracy dwóch mistrzów introligatorskich, którzy doprowadzili do 
egzaminów mistrzowskich kolejnych, młodszych pracowników.

W  chwili obecnej pracownia zatrudnia 11 osób (10 i 3/4 etatu) pracujących 
na powierzchni 285 m^. Prezentujemy model zespołu mieszanego o dobrych 
kwalifikacjach zawodowych, gdzie wykonywane są obok siebie zarówno prace 
introligatorskie (7 etatów z brygadzistą na czele), jak i konserwatorskie (4 osoby).

Cały zespół pod kierownictwem konserwatora papieru i skóry zajmuje się 
w miarę swych możliwości systematyczną pracą nad zabezpieczaniem zbiorów. 
Ze względu na charakter prac mo. ла wyodrębnić działania profilaktyczne, oraz 
konserwację. Konserwację w  ujęciu jak  najszerszym —  obejmującym wszelkie 
działania zmierzające w kierunku poprawy właściwości fizycznych i estetycznych 
obiektów. Potrzeby w tym zakresie są tak ogromne (prace ocenia się na wiele 
pokoleń), że staramy ograniczać się głównie do obiektów pochodzących z sekcji 
i zbiorów specjalnych. Selekcji ich dokonuje kierownik danego działu oceniający 
wartość historyczną i artystyczną oraz konserwator, który proponuje najwłaściw
szy zakres prac. Oczywiste jest, że uwzględniane są wszystkie sugestie prze
kazującego obiekt do konserwacji. Na plan dalszy odsuwane są obiekty, których 
konserwację ocenia się na mniej pilną. Bywa, że decyzja taka dotyczy zabytków 
o szczególnej wartości. Ma to miejsce wówczas, gdy obiekt „przerasta” możli
wości współczesnej konserwacji. Odłożenie w czasie pozwala na rozwinięcie na
szych umiejętności. Należy pamiętać, że konserwacja jest dziedziną dynamicznie 
się rozwijającą. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo wypracowania nowych 
metod i wprowadzenia nowych materiałów, które jednak muszą zostać bez
względnie najpierw sprawdzone w czasie.

W trakcie takich przeglądów zbiorów typuje się także obiekty nadające się 
na prace dyplomowe wykonywane w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry 
UM K w Toruniu. Z reguły wymagaja one dużego nakładu czasu, specjalistycz



nych badań i doradztwa naukowego wielu specjalistów. A na to wszystko mogą 
liczyć w Toniniu właśnie studenci.

Obiektami poddawanymi konsem acji w naszej pracowni są książki w opra
wach skórzanych czy pergaminowych, rękopisy na różnym podłożu, atlasy, poje
dyncze mapy, grafiki, akwarele i plakaty. Dla wszystkich wykonywana jest doku
mentacja konserwatorska z załączonym kompletem fotografii. Zasadniczo poza 
badaniem pH nie wykonuje się innych badań technologicznych (nie posiadamy 
wystarczajacego zaplecza laboratoryjnego). W uzasadnionych przypadkach bada
nia takie zawsze możemy wykonać w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry 
UM K lub na innym wydziale uniwersytetu.

Zakres naszych prac konserwatorskich zależy całkowicie od charakteru 
obiektu, jego budowy technologicznej, rodzaju zniszczeń i stopnia destrukcji. 
Dlatego trudno mówić o stałej, określonej liczbie zakonserwowanych obiektów. 
Zestawienie ilościowe w postaci liczby woluminów czy stron nie jest miarodajne, 
nie uwzględnia bowiem ani zakresu prac, ani powierzchni, czy stopnia ryzyka, 
które decyduje o koniecznym do prac czasie. Dla wewnętrznych celów statystycz
nych posługujemy się przelicznikiem finansowym, który jedynie ma uświadamiać 
kierownictwu jakie środki musiałoby posiadać, aby zlecić wykonanie tych prac na 
zewnątrz. W przypadku tych obiektów nie ma żadnych nacisków co do czasu pra
cy jaki musimy im poświęcić.

Obok pełnych realizacji konserwatorskich naprawiamy również nowe druki 
i gazety z okresu międzywojennego, które dla naszego księgozbioru m ają znacze
nie. Te proste zabiegi typu reperacje przedarć, prostowanie kart lub całych bloków, 
odkwaszanie czy reperacje uszkodzonych napraw są w  praktyce najczęściej po
trzebną formą zabezpieczenia zbioró л Zabiegi te wykonują pod nadzorem kon
serwatora odpowiednio przygotowań, i przeszkoleni pracownicy.

Systematyczna ochrona w naszym przypadku polega również na oprawianiu, 
czy tzw. przeoprawianiu książek. Zajmujemy się książkami starszymi, cenniejszy
mi, które wymagają prac z pogranicza introligatorstwa i konserwacji, a których 
oprawienie przez prywatne warsztaty introligatorskie powodowałoby zmianę cha
rakteru obiektu. Wszystkie te druki wymagają indywidualnego podejścia i użycia 
różnego materiału, co przy warsztatach nastawionych na masową produkcję jest 
niemożliwe.

Bywa, że część obiektów nie wymaga tego typu prac. Niekiedy wystarczy 
zabezpieczenie w postaci teczki, futerału, pudła, czy passe-partout. Taka forma 
oclirony pozwoli im przetrwać w dobrej kondycji, bez narażenia na uszkodzenia 
mechaniczne.

Czterech introligatorów zajmuje się stale oprawą podręczników i książek 
z księgozbiorów podręcznych i z magazynów ogólnych. Niestety coraz częściej są 
to książki, które rozpadają się po pierwszym udostępnianiu i podręczniki, które 
muszą zostać zszyte zanim trafią do rąk studentów.

Ponieważ pracownia nasza jest placówką usługową do wyżej wymienionych 
zadań należą jeszcze inne, drobne prace związane z funkcjonowaniem biblioteki.



To nietypowe pudła, wszelkiego rodzaju przekładki, przycinanie i dziurkowanie 
tektur do zabezpieczania gazet, foliowanie, oprawy w termookladki czy grzebie
nie. Realizujemy również zamówienia z biura rektora polegające na wykonywa
niu w skórze okolicznościowycli pudeł, teczek i futerałów oraz innych prac o cłia- 
rakterze luksusowym.

Zupełnie inną, ale kluczową działalnością pracowni jest dezynfekcja zbio
rów. Zasadniczo wykonujemy ją  zbiorowo w komorze próżniowej (produkcji ko
szalińskiej). W przypadku obiektów, dla których nie jest zalecane działanie próż
nią, stosujemy metodę dezynfekcji bibułowej (PCMC). Zabiegi te obejmują książ
ki wprowadzane do zbiorów, co do których istnieje wątpliwość ich czystości mi
krobiologicznej. Bywa, że są to książki, które uległy zakażeniu już w magazy
nach.

Uczestniczymy także w  pracach interwencyjnych typu ratowania książek 
zalanych, gdzie dezynfekcja musi być poprzedzona suszeniem. Dziś po akcji ra
towania książek zalanych w czasie powodzi w 1997 r. suszonych metodą trady
cyjną, prace te m ogą okazać się dużo łatwiejsze. Zakupiony w roku bieżącym 
liofilizator i specjalistyczne zamrażarki pozwolą zmniejszyć skutki zalania do mi
nimum. Nie znaczy to, że nie należy zmierzać do likwidacji punktów zagrożeń. 
Ale to już zadania dyrekcji, dla której jednak istotne są nasze sugestie i zalecenia.

Do zadań naszych należy również pośredni nadzór nad kontrolą warunków 
klimatycznych w poszczególnych magazynach i czytelniach. Zajmujemy się regu
lacją aparatów, analizą odczytów, służymy radami. Obsługą aparatów zajmują się 
przeszkoleni pracownicy poszczególnych działów.

Ocena aktualnej sytuacji
Zdecydowanie uważam, że model pracowni mieszanej w przypadku naszej 

biblioteki jest właściwy. Każdy pracuje zgodnie ze swym przygotowaniem za
wodowym. Konserwator nie oprawia, nie wykonuje pudeł, a introligator nie zaj
muje się konserwacją. Przy takim rozwiązaniu jest mało prawdopodobne, aby 
kiedykolwiek doszło do tragicznych pomyłek (mechaniczne usuwanie zabytko
wych czy proweniencyjnych opraw). Zagrożeniem naszym jest stale rosnąca licz
ba potrzeb bibliotekarzy, które pracownia w ich odczuciu winna zaspokajać cał
kowicie. Na obecnym poziomie zatrudnienia jest to niemożliwe. Musimy więc od
rzucać zamówienia, które m ogą być realizowane drogą zakupu czy zleceń zew
nętrznych.

Dzisiejszy wizerunek pracowni był tworzony etapami, wyłącznie wysiłkiem 
własnym Biblioteki (pracownia nie figurowała w  projektach obecnego gmachu). 
Dzięki właściwemu zrozumieniu problemów związanych z ochroną zbiorów 
w najbliższym czasie pozyskamy kolejne pomieszczenia, które zostaną wyposa
żone w niezbędne środki techniczne. Widzimy potrzebę zatrudnienia większej 
liczby konserwatorów papieru i skóry, a także rozbudowy introligatomi (praca na 
dwie zmiany), co aktualnie z powodu braku etetów jest niemożliwe. Od wielu lat



istnieją plany budowy nowej, docelowej pracowni, ale nie przypuszczam, aby 
mogły być realizowane w najbliższych latach. Ostatnio rozważany byl projekt po
budowania oddzielnego gmachu wraz z Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry. 
Rozwiązanie to byłoby dla nas korzystne ze względu na możliwość konsultacji 
i wykonywania badań na miejscu. Posiadamy już wspólne urządzenia, których 
z czasem mogłoby być więcej.

To wszystko jednak są dalekosiężne plany. Aktualnie pozostaje nam jedynie 
pracować najlepiej w warunkach jakie posiadamy, a ocenę pozostawić innym.



Leonard Ogierm an

O RG ANIZACJA DZIAŁU KONSERW ACJI 
ZBIO RÓ W  BIBLIOTECZNYCH  

W  BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ W KATOW ICACH

Dział Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych zlokalizowany został w nowym 
obiekcie Biblioteki Śląskiej w Katowicach na tzw. poziomie -1. Oznacza to, że 
jedno pomieszczenie posiada bezpośrednie oświetlenie przez otwory okienne, dwa 
dalsze poprzez świetliki sufitowe, a pozostałe zaopatrzone są wyłącznie w oświe
tlenie sztuczne. Taka lokalizacja działu wymusiła ingerencję i współpracę autora 
technologicznego ciągu konserwatorskiego już na etapie architektonicznych prac 
projektowych. Uruchomienie działu nastąpiło w marcu 1998 r. i wyprzedziło 
otwarcie nowego obiektu dla czytelników, które przewidziane jest na dzień 24 
października 1998 r. Ten pośpiech wynikał z potrzeby wcześniejszej dezynfekcji 
całości zbiorów specjalnych biblioteki, przed wprowadzeniem ich do nowych po
mieszczeń magazynowych.

Ciąg technologiczny otwiera magazyn dla obiektów przed konserwacją. 
Cztery rzędy metalowych regałów bibliotecznych pozwalają na jednorazowe zma
gazynowanie około 1500 książek dowolnego formatu. W  magazynie tym zain
stalowane zostały również dwie zamrażarki, każda o pojemności 250 litrów. Ma
gazyn posiada oświetlenie sztuczne.

Z magazynu obiekt kierowany jest do pracowni konserwatorskiej w celu oce
ny stanu zagrożenia. W pomieszczeniu tym dzięki wyciągom chemicznym moż
liwe jest dowolne manipulowanie obiektem, bez wywołania zagrożeń pyłowych 
kurzem  i m artwą grzybnią. W pracowni tej, w  zależności od dokonanej oceny 
i podjętej decyzji, obiekt może być rozebrany do zabiegów mokrych, dezynfeko
wany w  bloku poprzez przekładki z bibuły roztworem fungicydu lub też kiero
wany bezpośrednio do dezynfekcji w  fazie gazowej. W pomieszczeniu pracowni 
zlokalizowana została specjalna szafa do magazynowania trucizn oraz dwie szafy 
m agazynowe na podręczne odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne. W pra
cowni zainstalowana jest również lampa UV o dużym zasięgu oświetlenia, za 
pom ocą której w ostatnim dniu tygodnia pomieszczenie jest sterylizowane. Pra
cownia posiada oświetlenie sztuczne.

Pracownia sąsiaduje z pomieszczeniem, w którym zainstalowana jest komora 
próżniowa do dezynfekcji obiektów w fazie gazowej. Jest to urządzenie w kształcie 
walca o roboczej objętości około 1,5 m^, produkcji Zakładów Techniki Próżniowej 
TEPRO z Koszalina. Komora sprzężona została z katalitycznym dopalaczem 
odgazów podezynfekcyjnych amerykańskiej fmny Donaldson. Całe pomieszcze



nie oraz punkty określane jako stanowiska pracy opomiarowane jest na obecność 
gazu dezynfekcyjnego - -  tlenku etylenu. Oznaczalność i wykrywalność tlenku 
etylenu w otoczeniu komory oraz w samym pomieszczeniu ustalona została przez 
producenta katalizatora na poziomie wymaganym przez niezwykle ostre nonny 
amerykańskie. Obniżenie tych norni poprzez przeprogramowanie komputera jest 
niemożliwe. Produkty katalitycznego spalania tlenku etylenu odprowadzane są do 
wyciągu wentylacyjnego, zaprojektowanego wyłącznie dla tej komory. Z komorą 
próżniowo-gazową sąsiaduje komora liofilizacyjna angielskiej firmy Edwards. 
Uzyskana przez dwie pompy o wysokiej sprawności próżnia pozwala na sublima
cyjne odparowanie wody z obiektu w temperaturze minus 35 -  40®C. Oznacza to, 
że w warunkach eksploatacyjnych komory, z obiektu odparowana zostaje tylko ta 
nadmiarowa część wody, która nie jest strukturalnie związana z osuszanym mate
riałem. Ten fakt nie wywołuje deformacji obiektu oraz jego nadmiernego wysu
szenia. Wysokie wymagania próżniowe sprawiaja, że robocza objętość komory nie 
jest duża i wynosi około 0,4 m^. Pomieszczenie, w którym zainstalowane zostały 
obydwie komory posiada oświetlenie sztuczne.

Kolejne pomieszczenie to pracownia badań fizykochemicznych i mikrobio
logicznych. W projekcie zakresu pracy działu nie przewidziano rozbudowanych 
pomiarów wytrzymałości mechanicznej, własności strukturalno-wymiarowych 
i optycznycłi papieru. Za podstawowy zmierzalny parametr fizykochemiczny uz
nano kwasowość papieru, wyrażoną wartością współczynnika pH. W  pomieszcze
niu tym wykonywane są również wszystkie prace pomocnicze, związane z przy
gotowaniem mikrobiologicznego testu na skuteczność mokrych i gazowych za
biegów dezynfekcyjnych. Sam przygotowany materiał przenoszony jest jednak do 
oddzielnego, wyizolowanego i zabezpieczonego pomieszczenia, w  którym zain
stalowana została komora z laminamym przepływem powietrza. Tak więc nano
szenie zainfekowanego materiału badanego i odnośnikowego materiału testowego 
na pożywkę, a także rozwój patogenów grzybowych odbywa się w  pełnej izolacji 
od wszystkich pomieszczeń działu.

W kolejnym pomieszczeniu o sztucznym oświetleniu zainstalowane zostały 
cztery wanny do kąpieli mokrych. Jedna z nich otoczona została okapem odcią
gowym o wysokiej sprawności. W pomieszczeniu tym znajdują się dwa zestawy 
regałów na materiał osuszający, prasa automatyczna, maszyna do uzupełniania 
masą papierową, mały stół roboczy oraz mały stół niskociśnieniowy. Wszystkie 
punkt}' czeфalne wody w tym pomieszczeniu poprzedza kolumna z wymienia
czem jonowym, usuwająca z wody nadmiar żelaza.

Pomieszczenie do prac mokrych połączone jest z pracownią podstawowych 
zabiegów konserwatorskich. Pracownia zlokalizowana jest w  pomieszczeniu 
o największej powierzchni, oświetlanym bezpośrednio poprzez świetliki sufitowe. 
W pracowni zainstalowane zostały dwa wyciągi chemiczne. Ponadto zawiera ko
lejną maszynę do uzupełniania masą papierową o mniejszych rozmiarach, prasę 
automatyczną, kartograficzny stół podświetlany, dwa stoły robocze oraz duży stół 
niskociśnieniowy. W pracowni zainstalowane jest również urządzenie do demi-



neralizacji wody i jej odbioru oraz urządzenie do próżniowego laminowania włók
niną o szerokości 1020 mm.

W sąsiadującym pomieszczeniu o bezpośrednim oświetleniu przewidziano 
realizację specyficznych prac konserwatorskich. Pomieszczenie to zaopatrzone 
jest w kolejny stół roboczy, stół niskociśnieniowy o maksymalnych rozmiarach 
oraz prasę hydrauliczną. W pomieszczeniu tym znajduje się podręczna biblioteka 
oraz gromadzona jest dokumentacja konserwatorska. Zainstalowane jest również 
stanowisko komputerowe z pełnym oprogramowaniem wewnętrznym i zewnętrz
nym oraz Internetem.

Dodatkowe pomieszczenia uzupełniające to kolejny magazyn dla obiektów 
po zabiegach dezynfekcyjnych, magazyn materiałów introligatorskich i konser
watorskich, magazyn chemiczny i znajdujący się poza działem magazyn dla butli 
gazowych.

W skład Działu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych wchodzi także punkt 
introligatorski, realizujący prace wyłącznie o charakterze renowacyjnym. Wszyst
kie podstawowe urządzenia introligatorskie są  najnowszej generacji. Punkt zaopa
trzony jest również w urządzenie do złoceń angielskiej firmy Marshall. W samym 
pomieszczeniu zainstalowany został wyciąg chemiczny do sporządzania roztwo
rów i klejów introligatorskich.

Aktualna sytuacja kadrowa działu to trzech pracowników z wykształceniem 
wyższym, zatrudnionych w pełnym wymiarze etatowym oraz jeden pracownik 
z kwalifikacjami mistrza zawodu. Uwzględniając reprezentowane kwalifikacje 
jest to konserwator dyplomowany, chemik, mikrobiolog i introligator. Docelowo 
dział zatrudniać będzie 10-12 pracowników. W tej liczbie będzie dwóch konser
watorów, jeden chemik i mikrobiolog, dwóch introligatorów, jeden pomocniczy 
pracownik techniczny, jeden laborant oraz dwóch renowatorów.

Aktualny stan kadrowy działu umożliwia realizację prac konserwatorskich 
w pełnym zakresie. Pozwala na to posiadany sprzęt oraz zabezpieczenie materia
łowe. Nie oznacza to jednak, że sprzęt ten będzie w  pełni wykorzystany. Prze
widziane bowiem stanowisko pracy dla drugiego dyplomowanego konserwatora 
nie jest na razie obsadzone. Również zatrudnienie przyuczonych do zawodu reno
watorów pozwoli na większą koncentrację konserwatora na pracy specjalistycz
nej, wykorzystującej jego kwalifikacje. Dział w  pełni zabezpiecza bibliotekę 
w  technologię grupowej dezynfekcji zbiorów. W tym zakresie dysponuje jeszcze 
możliwościami świadczenia usług na zewnątrz.



Wojciech Łopuch

PERSPEKTYW Y ROZW OJU  
PRACOW NI KONSERW ACJI ZBIORÓW  

BIBLIOTECZNYCH I POCZĄTEK  DZIAŁALNOŚCI 
PRACOW NI M IK RO FILM O W EJ  

W KSIĄŻNICY PO M O RSK IEJ W  SZCZECINIE

Wszystko się starzeje. Procesowi temu podlegają także zbioiy biblioteczne. 
W miarę upływu czasu nawet najlepszy papier nabiera specyficznej, złotawej bar
wy, później żółknie i systematycznie traci odpomość na uszkodzenia meclianicz- 
ne. Efektem tego procesu jest najpierw zwiększona krucłiość papieru i następnie 
całkowity jego rozpad. Aby ten nieuchronny proces opóźnić, książki należy chro
nić, zapewnić im odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowo je  konser
wować. W tym właśnie celu w 1978 r. jeszcze wówczas w Wojewódzkiej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej utworzony został Dział Reprografii i Konserwacji Zbio
rów, w  skład którego weszła Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.

W 1980 r. w bibliotece funkcjonowały drukarnia i introligatomia, oraz pra
cownia fotograficzna i konserwatorska, zajmujące się w  sposób pośredni lub bez
pośredni szeroko pojętą ochroną zbiorów.

Podjęcie w 1995 r. decyzji o rozbudowie Książnicy Pomorskiej i nadanie jej 
statutu centralnej biblioteki na Pomorzu Zachodnim, stworzyły możliwość roz
woju i nowoczesnego wyposażenia pracowni specjalistycznych, których zakres 
działalności objąłby ocłironę całości zbiorów, w  różnych jej aspektach.

Rozpoczęcie w ubiegłym roku prac budowlanych, w  wyniku których jesz
cze w tym roku zakończony zostanie pierwszy etap rozbudowy Książnicy Pomor
skiej, przyspieszyło prace nad planowanym rozwojem pracowni specjalistycz
nych, w tym pracowni konserwatorskiej. N iemałą rolę w  tych planach odegrało 
także polsko-niemieckie sympozjum, które odbyło się w dniach 7.04-9.04.1997 r. 
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Bibliotece Pruskiej w  Berlinie, poświę
cone konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych.

Projektowana Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych mieścić się 
będzie w historycznym budynku dawnej Biblioteki Miejskiej (Stadtbiicherei), od 
strony ulicy Dworcowej. Usytuowanie pracowni podyktowane zostało przede 
wszystkim względami praktycznymi i funkcjonalnymi; niemniej uwzględniono 
także zabytkowy charakter budynku, w  którym znalazły miejsce najcenniejsze 
zbiory Książnicy Pomorskiej. Pommeranica związane z historią regionu i miasta 
z najcenniejszymi z nich, pochodzącymi z Pedagogium Książęcego, w swojej pod



stawowej części należały do zbiorów utworzonej w 1901 r. w Szczecinie Biblioteki 
Miejskiej. Polonika są natomiast powojennymi nabytkami Książnicy Pomorskiej. 
Bezpośrednia bliskość konserwowanych zbiorów, przy jednoczesnym wydzieleniu 
pracowni z obszaru powszechnego użytkowania oraz dogodne rozwiązanie komu
nikacyjne przy głównej klatce schodowej, stwarzają korzystne warunki dla funk
cjonowania pracowni. Zatrudnionych będzie w niej siedem osób, w tym: dwóch 
konserwatorów dyplomowanych, dwóch renowatorów, introligator i dokumenta
lista. Rozlokowana zostanie w pomieszczeniach o powierzchni 150 m^. Funk
cjonalnie podzielona zostanie na cztery części:

1. Pomieszczenie do prac dokumentacyjnych,

2. Pomieszczenie do prac tzw. suchych,

3. Pomieszczenie do prac tzw. mokrych,

4. Pomieszczenie biurowo-socjalne.

1. Pomieszczenie do prac dokumentacyjnych wyposażone zostanie w regały 
i szafy, w  któiych przechowywane będą książki przyjęte do konserwacji oraz do
kumentacje konserwatorskie. Chociaż pracownia dysponuje aparatem fotograficz
nym, profesjonalny serwis fotograficzny dokumentacji zlecany będzie pracowni 
fotograficznej. Szczególną uwagę przywiązujemy bowiem zarówno do sposobu 
przyjmowania poszczególnych egzemplarzy zbiorów do konserwacji, jak  i meto
dyki opracowania programu konserwatorskiego i powykonawczej dokumentacji 
konserwatorskiej. Także specjalistyczne badania mikrobiologiczne i chemiczne 
wykonywane będą przez odpowiednie instytuty Politechniki Szczecińskiej. Pra
cownia prowadzić będzie wyłącznie rozpoznanie wstępne. Otwartą kwestią pozo
staje decyzja o zakupie komory gazowej oraz liofilizatora. Obecnie dezynfekcja 
zbiorów odbywa się w komorze gazowej, którą dysponuje Archiwum Państwowe 
w Szczecinie.

2. W pomieszczeniu do prac „suchych” o powierzchni 45 m^ znajdą się trzy 
stanowiska pracy dla konserwatora, renowatora i introligatora. Wyposażone zo
stanie ono w dwa stoły robocze, stół do prac introligatorskich, dwa stoły podświe
tlane, oraz narzędzia: 2 prasy (hydrauliczna i mechaniczna), nożyce ręczne i ma
szyna do laminacji typu K.600E.

3. Pomieszczenie do prac „mokrych” (50 m^) przygotowane będzie na dwa 
stanowiska pracy. Znajdą się w  nim dwie maszyny do uzupełniania ubytków 
papieru Per H. Laursena, wanny, dwa stoły niskociśnieniowe i zestaw suszarek.

Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane, zaś woda do prac uzdat
niona. Planuje się, że część urządzeń konserwatorskich zakupiona zostanie przy 
finansowym udziale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Li- 
brarius”.

Działalność Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w pierwszym 
rzędzie dotyczyć będzie najcenniejszych zbiorów w Książnicy Pomorskiej. Jest



jednak rzeczą oczywistą, że w integralny sposób współpracować będzie ona 
zarówno z introligatornią, która przeniesiona zostanie niebawem do nowych po
mieszczeń, jak i z Pracownią M ikrofilmową tym bardziej, że problemy konserwa
torskie dotyczące zbiorów nowszych, głównie XlX-wiecznych, wymagają roz
wiązań kompleksowych.

Zważywszy na znaczny przyrost zbiorów XIX i XX-wiecznych oraz po
stępujący proces ich destrukcji, mikrofilmowanie zbiorów bibliotecznych stało się 
właściwie koniecznością. Z inicjatywy Fundacji Roberta Boscha opracowany zo
stał wspólny polsko-niemiecki program, zatytułowany „Poprawa warunków udo
stępniania i ochrony druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego 
w zbiorach bibliotek polskich”. W celu jego realizacji powołano Radę, w skład 
której weszli uczestniczący w programie przedstawiciele trzech bibliotek polskich; 
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Książnicy Po
morskiej. 24 kwietnia 1996 r. w Bayerische Staatsbibliothek odbyło się inaugura
cyjne posiedzenie Rady. na którym przedstawiony został szczeciński wniosek pro
jektu pracowni mikrofilmowej, finansowany ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Na jego podstawie zakupiono między innymi następujący 
sprzęt mikrofilmowy:

1. Dwie kamery uniwersalne Zeutschel OK 301
2. Czytniki uniwersalne Zeutschel typu OMNIA
3. Wywoływarka Houston Fearless Mini Labmaster Plus
4. Duplikatory; na film srebrowy Extek 3100 i Diazo Extek 5441
5. Dwa urządzenia do kontroli filmów IKM MFP 156
6. Sklejarka ultradźwiękowa M etric Filmsplicer 5001
7. Dwie przewijarki do filmów
8. Czytniko-kopiarka Canon NP 980
W końcu czerwca 1998 r. urządzenia zainstalowane zostały w  specjalnie 

przygotowanych do celów mikrofilmowych pomieszczeniach. Rozlokowane na 
powierzchni 85 m^ z klimatyzacją, zaopatrzone są w komplet niezbędnych insta
lacji i urządzeń pomocniczych.

W pracowni mikrofilmowej zatrudnionych jest pięć osób, które wcześniej 
przeszkolono w firmie Mikrofilm-Center Klein z Berlina. Z dniem 1 września te
go roku Pracownia Mikrofilmowa rozpoczęła działalność już w pełnym zakresie.

Przedstawione pokrótce perspektywy rozwoju i działalności Pracowni Kon
serwacji Zbiorów Bibliotecznych i Pracowni Mikrofilmowej dotyczą przede 
wszystkim praktycznej strony działalności konserwatorskiej. Nie można jednakże 
zapominać o profilaktyce i szeroko pojętej ochronie zbiorów bibliotecznych, 
w której konserwatorzy odgrywać m uszą ważną rolę.



Marzena Chyrczakowska

ZABEZPIECZANIE 1 KONSERW ACJA ZBIORÓW  
W  BIBLIOTECE UNIW ERSYTECKIEJ W  WARSZAWIE

Pod względem zgromadzonych zbiorów Biblioteka Uniwersytecka należy 
do trzech największych bibliotek w  Polsce. Liczy obecnie około 2,4 min. jednos
tek, w tym 290 ООО woluminów zbiorów specjalnych. Warto podkreślić, że znaj
dują się wśród nich;

—  największy w Polsce zasób książek i czasopism wydanych w Warszawie 
i Królestwie Polskim w XIX i na początku XX w ,

— jeden z największych zbiorów rossików z XIX i początku XX w.,
— jeden z największych zbiorów wydawnictw obcych w Polsce.
Również zbiór starych druków (liczący 130 ООО wol.) należy do czołówki 

krajowej. Zawiera on fragmenty bibliotek królewskich: Zygmunta Augusta, Zyg
munta III Wazy, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bardzo cenne są zbiory gra
ficzne, których trzonem jest kolekcja rycin Stanisława Augusta Poniatowskiego: 
35 ООО rycin, rysunków artystycznych i architektonicznych.

Tak duża biblioteka i tak cenne zbiory, to ogromne problemy związane z ich 
ocłironą, zwłaszcza, że różne były koleje ich losów. Toteż zaraz po wojnie zorga
nizowano dwuosobową introligatomię oraz referat opraw. Była to oczywiście 
kropla w  morzu potrzeb biblioteki. Z  tego powodu wiele obiektów poddawano 
reperacjom i konserwacji na zewnątrz.

W  1946 r. nawiązano kontakt z Państwową Pracownią Konserwacji Grafiki 
prowadzoną przez prof. Bonawenturę Lenarta. W pracowni tej zakonserwowano 
wiele starych druków, grafik, rękopisów, map i atlasów będących własnością 
BUW. Współpracowano również z zespołem specjalistów z Głównego Instytutu 
Chemii Przemysłowej i Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy 
Archiw um  Głównym  Akt Dawnych. Dzięki tym kontaktom Biblioteka 
Uniwersytecka mogła przeprowadzić w  latach 1955-57 i 1961-67 dezynfekcję 
około 20 ООО woluminów.

W  1947 r. nawiązano współpracę z rzemieślniczymi zakładami introliga
torskimi, które na rzecz BUW wykonywały różnego rodzaju prace. W związku 
z tym zmieniono też powoli rodzaj działalności introligatomi bibliotecznej. Wyko
nywano tu renowacje, naprawiano poważniejsze uszkodzenia, przygotowywano 
obiekty do mikrofilmowania, laminowano karty, czyszczono i przygotowywano 
zbiory do dezynfekcji.

W  1972 r. utworzono Pracownię Zabezpieczania i Konserwacji Zbiorów, 
która w  1976 r. liczyła już 10 osób. Był to więc znaczny postęp w stosunku do 
okresu wcześniejszego, ale złe warunki lokalowe nie pozwalały na zorganizo



wanie pracowni z prawdziwego zdarzenia. Przełomowym stał się rok 1993. Nastą
piło wówczas oficjalne otwarcie nowego budunku przeznaczonego tylko dla Pra
cowni Konserwacji, Introligatorni Specjalistycznej oraz Pracowni Mikrobiolo
gicznej.

Nowo otwarta placówka powstała z inicjatywy kierownika Pracowni Zabez
pieczania i KonseiAvacji Zbiorów BUW dr. Zdzisława Piszczka, który zdawał so
bie sprawę z faktu, że zbiory BUW wymagają kompleksowycłi działań ochron- 
nycłi. Dzięki staraniom dyrekcji BUW o finansowanie z Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej mogła powstać nowoczesna pracownia. Następnym krokiem, służącym 
rozwojowi omawianego przedsięwzięcia, było porozumienie zawarte między dy
rekcjami BUW  i Arcłiiwum PAN, w wyniku którego pracownia została wypo
sażona w dodatkowy sprzęt z pieniędzy uzyskanycłi również z Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej. Od tego czasu we wspólnycłi pomieszczeniacłi działają konser
watorzy obu instytucji.

1 lutego 1996 r.. Dyrekcja BUW  powołała Oddział Zabezpieczania i Kon
serwacji Zbiorów. W strukturze tej znajdują się następujące działy:

—  Pracownia Technicznego Zabezpieczania Zbiorów,
—  Pracownia Introligatorni Specjalistycznej,
—  Pracownia Konserwacji,
—  Pracownia Reprografii,
—  Sekcja Mikroform.
Jest to zasadnicza różnica w stosunku do poprzedniej struktury, obejmuje bo

wiem całość działań cłironiącycłi zbiory, w  tym przenoszenie treści na inne nośni
ki. Obecnie OZiKZ BUW liczy ogółem 24 osoby.

Pracownia Technicznego Zabezpieczania Zbiorów
Pracownia zatrudnia 6 osób (w tym 2 na 1/2 etatu). Zakres wykonywanych 

czynności to: przygotowanie książek do oprawy, nadawanie znaków własnościo
wych, foliowanie okładek folią firmy Neschen, stosowanie papierowych obwolut, 
wykonywanie teczek ochronnych do czasopism. Od 1996 r. pracownia współ
pracuje z prywatnym zakładem introligatorsko-poligraficznym Be-Te z Modlina. 
Firma ta oprawia książki współczesne przeznaczone do wolnego dostępu i wy
konuje pudła ochronne.

Pracownia Introligatorni Specjalistycznej
W tej chwili zatrudnione są trzy osoby, konserwator i dwie osoby na etatach 

introligatorów (dla porównania, w 1994 r. pracowało tu 6 osób). W introligatorni 
wykonywane są reperacje i renowacje opraw z XIX i XX w. oraz oprawy druków 
nowych. Wyposażenie tej pracowni jest zadowalające. Należy tu odnotować, że 
sukcesem ostatnich lat jest całkowite wyeliminowanie acetylocelulozy powszech
nie stosowanej w omawianej pracowni w okresie wcześniejszym.



Pracownia Konserwacji
Obecnie pracują tu dwie osoby po Wydziale Konsei-wacji i Restauracji Dziel 

Sztuki Warszawskiej ASP oraz renowator z długoletnim stażem w Pracowni Kon
serwacji Książki Zabytkowej i Grafiki PICZ. Pracownia jest nowocześnie wypo
sażona. Posiada m.in.: dwa stoły podciśnieniowe, instalację do uzdatniania wody, 
kuwetę do kąpieli dużych obiektów, urządzenie do uzupełniania m asą papiernicza^ 
prasę wielkofomiatową, dwie suszarki sprężynowe, dwie wiszące oraz zamrażar
kę i dwa liofilizatory zbudowane dla potreeb Pracowni w Środowiskowym Labo
ratorium Ciężkich Jonów UW. W Sekcji Mikrobiologicznej znajdują się nato
miast: sterylizator ASVE, redestylarka, cieplarka z płaszczem wodnym, waga ana
lityczna, wyciąg, zlew laboratoryjny i mikroskop. Obie komórki zajmują łącznie 
pięć pomieszczeń. Niestety bolączką jest brak pracowni chemicznej wspoma
gającej konserwację.

W tej chwili konserwatorzy wykonują prace na rzecz zbiorów: Gabinetu Sta
rych Druków, Gabinetu Rycin, Gabinetu Rękopisów, Gabinetu Kartografii, Archi
wum Kompozytorów oraz Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego. Zakres wy
konywanych czynności obejmuje artystyczną konserwację wybranych, cennych 
zbiorów, oraz konieczne reperacje niektórych spośród nich. Prowadzona jest także 
dokumentacja konserwatorska.

W  polu zainteresowania pracowni jest również stan zbiorów w Magazynie 
Głównym. Największy problem stanowi silnie zakwaszony papier wydawnictw 
XDC i XX-wiecznych. Niestety brak wdrożenia skutecznej metody masowego 
odkwaszania (co zresztą dotyczy wszystkich polskich bibliotek) nie pozwala na 
zmianę sytuacji. Nie rozwiązana jest również sprawa systematycznego czysz
czenia i odkurzania zbiorów w magazynie gmachu głównego, choć w chwili obec
nej, wobec perspektywy niedalekiej przeprowadzki, rozpoczęto odkurzanie zbio
rów. Sekcja Mikrobiologii od dłuższego czasu zatrudnia pracownika na pół etatu. 
W pracowni tej przeprowadzane są badania grzybów oraz dezynfekcje zbiorów 
pochodzących zarówno z BUW  jak i bibliotek wydziałowych.

Pracownia Reprografii
Zatrudnia 9 osób. Podstawową działalnością jest tu zabezpieczanie zbiorów 

własnych BUW  w postaci mikroform oraz usługi dla czytelników m.in. w zakre
sie kserografowania i fotografii. Pracownia jest wyposażona w urządzenia linii 
mikrofiszowej, mikrofilmowej, kserokopiarkę i urządzenia pracowni fotograficz
nej, ale wyposażenie jest w  dużym stopniu zużyte i przestarzałe. Kamery mikro
filmowe i mikrofiszowe, podobnie jak wywoływarki i kopiarki do mikroform 
pochodzą z końca lat siedemdziesiątych. Najstarsza z kamer mikrifilmowych, 
Kodagraph, pochodzi z 1938 r. ma jednak bardzo dobrą optykę i nadal jest wyko
rzystywana.



Sekcja Mikroform
Z Pracownią Reprograficzną współpracuje ściśle Sekcja Mikrofomi. Obec

nie zatrudniona jest w niej 1 osoba (były kiedyś 3). Sekcja M ikrofomi przygo
towuje zbiory do mikrofilmowania, kataloguje, inwentaryzuje i magazynuje mi- 
krofonny. W BUW-e mikrofilmuje się 19 tytułów czasopism bieżących, głównie 
wielkofonnatowycłi, cenne obiekty z XIX i XX wieku, a także obiekty ze zbiorów 
specjalnycłi.

Podsumowanie
Należy zauważyć, że wszystkie omówione pracownie Oddziału c ieф ią  na 

braki personalne i niedoinwestowanie. Pod tym względem w najlepszej sytuacji 
znajduje się Pracownia Konserwacji, chociaż nie jest do końca rozwiązana sprawa 
dezynfekcji oraz badań specjalistycznych konserwowanych obiektów z powodu 
braku komory dezynfekcyjnej i laboratorium chemicznego. Nie należy jednak 
zapominać o sukcesach. Jednym z nich jest nawiązanie współpracy ze Środowis
kowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW w trakcie działań popowodziowych 
i powstanie pierwszego, polskiego liofilizatora, w którym suszone są obecnie stare 
druki z Nysy Kłodzkiej.

Nowy gmach zapewnia nam dużą przestrzeń i nowoczesne wyposażenie. 
Liczymy, że w tych warunkach nastąpi dalszy rozwój naszej placówki.



W łodzim ierz Daszewski

M ODEL O CHRONY ZBIORÓW  
W BIBLIOTECE UNIW ERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

Już niedługo biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przeniesie się do no
wego, nowoczesnego gmachu. Daje to niepowtarzalną okazję do stworzenia pla
cówki ochrony zbiorów na miarę następnego stulecia. W nowym gmachu Oddział 
Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów będzie zajmował ponad 1000 m^ po
wierzchni (powierzchnia technologiczna dająca możliwość elastycznego dostoso
wywania modelu Oddziału do bieżących potrzeb). Wyposażony zostanie w nowo
czesny sprzęt, m.in. w  komory dezynfekcyjne, nowy sprzęt reprograficzny, apara
ty do laminacji. Obecna struktura, w  skład której wchodzą: Pracownia Technicz
nego Zabezpieczenia Zbiorów, Pracownia Introligatomii Specjalistycznej, Pra
cownia Konserwacji, Pracownia Reprografii i Sekcja Mikroform, pozostanie na 
razie bez zmian. Stan osobowy Oddziału, wynoszący obecnie 24 osoby, powinien 
zwiększyć się (np. w  Pracowni Konserwacji o osoby obsługujące komory dezyn
fekcyjne, linie masowego odkwaszania zbiorów, chemika dla zorganizowania 
i uruchomienia pracowni chemicznej). Jednak nawet powiększonemu zespołowi 
trudno będzie zaspokoić potrzeby BUW -u w zakresie ochrony zbiorów (oprócz 
bieżących potrzeb istnieje konieczność nadrobienia wieloletnich zaległości —  
zbiory są niezdezynfekowane, nieczyszczone). Także wobec wyzwań przyszłości 
przewidywana struktura może okazać się niewystarczająca.

W chodzimy powoli w erę społeczeństwa informatycznego. W cyfrowym 
świecie podstawowym surowcem jest informacja. Już obecnie w USA 60% PKJB 
pochodzi z sektorów gospodarki zajmujących się informacją'. Dla życia biolo
gicznego najistotniejsze jest przekazanie infomiacji genetycznej, a nie zachowa
nie nośnika. Podobnie na wyższym poziomie szeroko rozumianej kultury, naj
ważniejsze dla rozwoju cywilizacyjnego będzie przekazanie i zachowanie uży
tecznej infonnacji (teoretycznej, technologicznej, praktycznej, historycznej, arty
stycznej itp.), a tylko w niektórych przypadkach zachowanie jej oryginalnego noś
nika.

Z ekonomicznego punktu widzenia konserwacja tradycyjnych nośników in
formacji jest bardzo droga. Sytuacja wymusza stworzenie realnego, efektywnego 
modelu. Większość bibliotek naukowych, jako zbiornice naukowo użytecznej, 
aktualnej informacji powinny stać się „twardymi dyskami” w „komputerze” nau

* E. Bcndyk: Człowiek »f cyjrowym śniecie. „Wiedza i Życic” 1998, nr 6 s, 4 (dodatku spec
jalnego).



ki, a rolę archiwum wiedzy pozostawić Bibliotece Narodowej. Prawidłowo zor
ganizowana biblioteka uczelniana przyszłości stanie się ważną komórką sektora 
infomiacji.

Każde wejście na wyższy poziom cywilizacyjny łączy się z bardziej skom
plikowanym oprzyrządowaniem. Dlatego irracjonalny strach przed nim jest tak 
samo niezrozumiały, jak strach starożytnego gawędziarea przed wynalazkiem 
tabliczki woskowej do zapisu pisma. Koszty sprzętu będą coraz niższe, co pozwoli 
na jego upowszechnienie. Standard wyposażenia nie powinien odbiegać od po
niższego zestawu:

a) wydajne skanery z oprogramowaniem konwertującym obraz tekstu w tekst 
(dobre programy typu OCR —  optical character-recognition),

b) tanie i wydajne sposoby przechowywania informacji (podstawowy obszar 
pamięci i bezpieczne kopie zbiorów —  minimum 3),

c) łatwy system bieżącego odnawiania i konwertowania infonnacji cyfrowej, 
na nowe nośniki, bez utraty informacji (problem odnawiania nośników może 
w przyszłości przestać istnieć, bowiem z laboratoriów NASA docierają sygnały 
o pracach nad bardzo trwałymi nośnikami pamięci^),

d) wydajne systemy wydobywania cyfrowej informacji, jej przesyłania i wy
druku w dowolnej formie.

W przyszłości zabezpieczenie informacji będzie odbywało się głównie za 
pomocą przenoszenia zawartości materiałów na nośniki cyfrowe. Zaletą cyfro
wych zbiorów informacji jest możliwość przesyłania ich telełączami czy radio- 
łączami. Drugą zaletą jest łatwość godzenia konieczności ochrony cennych obiek
tów z udostępnianiem ich osobom zainteresowanym^. Następną zaletą jest możli
wość otrzymania książki w kilka sekund i korzystania z niej przez wiele osób jed
nocześnie. Ponadto elektroniczna kopia zajmuje milimetry kwadratowe powierz
chni dysków magnetycznych, a nie metry sześcienne magazynów. Już dziś dostęp
ne są systemy umożliwiające łatwy i szybki wydruk dowolnie zestawionych 
skryptów (możliwość łatwego uzyskania reprodukcji faksymilowej). Cyfrowe 
obrazy są wierne oryginałowi. Ale do niedawna miały poważną wadę. Można 
było je  tylko oglądać. Nie było prostych sposobów wyszukiwania cytatów, 
włączania ich do nowych dokumentów. Użycie coraz lepszych programów OCR 
(skanowanie + program rozpoznawania znaków) pozwoli elektroniczny tekst 
przekształcać, tworzyć skorowidze np. w edytorze tekstów itp.

Istnieje potrzeba wypracowania na polu naukowym obiektywnych metod 
oceny wartości i zasad selekcji materiałów bibliotecznych w bibliotekach nauko
wych oraz zależności między wartością dokumentu a proponowaną metodą jego 
ochrony.

- Do utrwalenia informacji stosuje się wiązkę jonową, którą wypala się zapis na dyskietce wyko
nanej z lAvardego, obojętnego chemicznie metalu (np. krzemu) lub stopu metali. Dodatkowo na dys
kietce w'ypalana jest zdefiniowana, odczytywalna pod mikroskopem instrukcja umożliwiająca zbu
dowanie urządzeń do odtworzenia danych.

 ̂M. Lesk: Cy/mwe książki. ..Świat Nauki” 1997, nr 5 (69), s. 36-38.



w  tej sytuacji przewidujemy, że w niedalekiej przyszłości model ochrony 
materiałów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie będzie 
obejmował;

a) profilaktykę (odpowiednie sposoby przechowywania i użytkowania),
b) konserwację artystyczną,
c) konserwację masową: 

c l:  profilaktyczną, 
c2: zabezpieczającą,

d) zabezpieczenie infonTiacji jako wartości.

Profilaktyka
Wiemy jak  należy przechowywać materiały biblioteczne. Wiemy w jakich 

warunkach dany materiał jest najtrwalszy. W nowym gmachu BUW-u odpowied
nie warunki przechowywania zapewniać będzie system klimatyzacyjny. W bu
dynku będą zainstalowane najnowocześniejsze systemy ochrony przeciwpożaro
wej oraz elektroniczny system oclirony. Będzie też wydzielony skarbiec. Książki 
zostaną magnetycznie zabezpieczone przed kradzieżami. Rozwiązania natomiast 
wym aga problem  systematycznego czyszczenia zbiorów i m onitorowania 
warunków ich przechowywania.

Konserwacja artystyczna
Jest to interdyscyplinarna dziedzina, której zadaniem jest zachowanie cen

nych, zabytkowych obiektów w dobiym stanie (spowolnienie procesów starzenia, 
uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja i interdyscyplinarne badania naukowe). Pra
ca nad konserwacją obiektów jest czasochłonna, dlatego koszty jej są bardzo duże. 
Z ekonomicznego punktu widzenia należy poddawać jej wyłącznie materiały 
dawne, o wysokiej wartości artystycznej i historycznej, znaczące dla kultury pol
skiej i światowej. Obecna Pracownia Konserwacji w  BUW-ie, nieźle wyposażona 
i przygotowana do wykonywania konserwacji artystycznej, zostanie w  nowym 
gmachu powiększona i rozszerzona (m.in. o pracownię chemiczną). Pracownia 
coraz szerzej będzie współpracowała z wydziałami i laboratoriami badawczymi 
UW. M ożliwe będzie podjęcie badań naukowych przez te placówki w formie prac 
magisterskich i doktorskich lub badań celowych. Pracownia zamierza także na
wiązać współpracę z Wydziałem Konserwacji ASP i umożliwić studentom wyko
nywanie prac dyplomowych w pomieszczeniach pracowni konserwatorskiej przy 
wykorzystaniu cennych obiektów ze zbiorów BUW-u.

Konserwacja masowa 
Profilaktyczna

To przysposobienie materiałów bibliotecznych do użytkowania, czyli nadanie 
trwałej użytkowej oprawy broszurom, książkom, czasopismom i gazetom. Niedo
cenianie tego zagadnienia powoduje poważne problemy ze zbiorami w dłuższym



okresie czasu. Koszty tego sposobu zabezpieczania są znaczne. Sytuację poprawia 
produkcja coraz lepiej oprawionycii książek. Jednak część materiałów bibliotecz
nych będzie zawsze wymagała przysposobienia (np. gazety), a po uruchomieniu 
linii masowej konsei-wacji, odnowione materiały biblioteczne będą wymagały no
wej oprawy. BUW zamierza współpracować w tym zakresie z introligatomiami 
zewnętrznymi (w związku z wolnym dostępem do zbiorów potrzeby wyniosą 
prawdopodobnie ponad 2000 sztuk miesięcznie).

Zabezpieczająca

To masowe odkwaszanie i wzmacnianie materiałów bibliotecznych. Oddział 
stoi przed wyborem i wdrożeniem metody masowej konserwacji. Przemysłowe li
nie do masowej konserwacji już funkcjonują na świecie. Dużą przeszkodą 
w upowszechnieniu urządzeń jest niekomercyjność technologii, dlatego wskazane 
jest łączenie wysiłków na tym polu. BUW w przyszłym roku będzie lokalowo 
przygotowany do zbudowania takiej linii. Rysuje się możliwość współpracy 
w tym zakresie z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku. Znakomitym przykła
dem współpracy na polu zabezpieczania zbiorów jest współpraca ze Środowis
kowym Laboratorium Ciężkich Jonów przy osuszaniu zalanych księgozbiorów 
podczas ubiegłorocznej powodzi. W jej wyniku powstały i działają dwa liofiliza- 
tory do osuszania zalanych obiektów.

Zabezpieczenie informacji jako wartości
Now ą i ważną dziedziną stanie się dla BUW -u elektroniczne zabezpieczanie 

informacji. Będzie ono przebiegać dwutorowo: 1) zabezpieczenie infonnacji daw
nej; 2) zabezpieczenie informacji bieżącej.

Obecnie do zabezpieczania informacji z minionych lat stosuje się mikrofor- 
my (mikrofilmy, mikrofisze). Wraz ze spadkiem kosztów dygitalizacji zbiorów, 
w bibliotekach naukowych mikroformy zostaną prawdopodobnie zastąpione ko
piowaniem elektronicznym. Zadecyduje o tym coraz większa łatwość korzystania 
z elektronicznych zasobów informacji. Mikroformy pozostaną sposobem jej ar
chiwizowania do momentu, kiedy pamięci cyfrowe nie osiągną dużej trwałości 
(patrz przypis 2). Koszty przekształcania materiałów bibliotecznych w formę 
elektroniczną są różne. Najtaniej jest skanować całe strony tworząc cyfrowe obra
zy. W 1992 Anne Kenney z Cornell University oceniła koszt zeskanowania jed
nego tomu książki z XIX w. na 30-40S (przy czym głównym wydatkiem było 
wynagrodzenie obsługi skanera). Istniejące techniki automatyzujące proces ska
nowania (np. technika PhotoCD Kodaka) koszty te znacznie obniżają. W progra
mie archiwizacji wydawnictw Andrew W. Mellon Foundation zarchiwizowano 
w fonnie elektronicznej 10 popularnych periodyków ekonomicznych i historycz
nych w cenie 120$ za 300 stronicową książkę (skanowanie, rozpoznanie znaków 
metodą OCR i korekta), a fundacja liczy na szybki zwrot nakładów dzięki zmniej
szeniu kosztów katalogowania i magazynowania. Najwolniejszym, a zarazem naj
droższym sposobem wprowadzania książki do komputera jest ręczne jej wpisa



nie"̂ . Zabezpieczanie infonnacji bieżącej jest o tyle prostsze, że coraz częściej 
informacja jest kodowana na nośnikach elektronicznych. Obecnie praca nad nową 
publikacją przebiega w komputerze. Wynik pracy jest zachowywany w fonnie 
elektronicznej i w większości przypadków archiwizowany w wydawnictwach na 
płytach optycznych. BUW będzie gromadził coraz więcej wydawnictw w tej 
fonnie.

Na naszych oczach rozpoczął się proces powstawania globalnej biblioteki wir
tualnej, Wielkiej Biblioteki Babel. Niezależnie czy chcemy tego, czy nie, wszech
świat książki potoczy się w tę stronę. Powinniśmy zrobić wszystko i jeszcze więcej, 
aby nasze biblioteki wzięły aktywny udział w tym procesie.

^ Ibidem s. 37.



Henryka Jankowska

O RG ANIZACJA I FUNKCJONOW ANIE PRACOW NI 
REPROGRAFICZNYCH W BIBLIOTEKACH POLSKICH

(na podstawie ankiety)

Dla zorientowania się w wyposażeniu bibliotek krajowych w sprzęt repro- 
graficzny Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych SBP wysłała 
ankietę do 32 bibliotek, w  tym do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, bibliotek uniwersyteckich, po
litechnicznych i niektórych wojewódzkich bibliotek publicznych.

Na ankietę odpowiedziało 26 bibliotek, czyli 81% ankietowanych. Z ankiet 
wynika, że w 24 bibliotekach istnieją pracownie reprograficzne, zatrudniające 
ogółem 111 pracowników.

Największe pracownie znajdują się w następujących bibliotekach:
Biblioteka Narodowa 23 osoby
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa 10 osób
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław 10 osób
Główna Biblioteka Lekarska 10 osób
Biblioteka Jagiellońska 9 osób
Książnica Pomorska, Szczecin, 7 osób
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 5 osób
Pozostałe biblioteki mają pracownie liczące od 1 do 4 osób

Wyposażenie techniczne
Najlepiej wyposażone są duże pracownie i one też oferują szeroki wachlarz 

usług reprograficznych. Należą do nich między innymi pracownie Biblioteki 
Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 
natomiast najnowszym sprzętem dysponują Biblioteka Śląska i Książnica Po
morska.

1. Sprzęt m ikrofilm ow y

Sprzęt mikiofilmowy obejmuje kamery mikrofilmowe, wywoływarki i ko
piarki do mikrofilmu srebrowego i diazowego. Kamery mikrofilmowe znajdują 
się w 19 bibliotekach w liczbie 44 sztuk. Biblioteka Narodowa posiada 11 kamer. 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ma 6 kamer. Biblioteka Jagiellońska 
4 kameiy, a w pozostałych bibliotekach znajdują się 1 lub 2 kamery. Istotną spra
wą jest stan techniczny i wiek tych urządzeń. Tylko 17 kamer, a więc mniej niż



połowę, zakupiono w latach 1994-1998. Wśród pozostałych 27 kamer znajdują się 
takie zabytki jak Kodagraphy z 1938 r. i kamera z 1950 r. Gros jednak to kamery 
z lat 1960-1979, produkcji byłej NRD, typu DA IV i DA V Były to ureądzenia 
z bardzo dobrą optyką i sprawdziły się przy mikrofilmowaniu obiektów biblio
tecznych. Obecnie są już chyba u kresu swych możliwości technicznych i po
winny być wymieniane. Nowe kamery, zakupione w latach dziewięćdziesiątych, 
znajdują się w następujących bibliotekach:

Biblioteka Narodowa 3 kamery finny Zeutschel, 2 fimiy Schaut
Biblioteka Jagiellońska 3 kamery finny Zeutschel
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław 3 kamery fimiy IKM-UKM
Biblioteka Śląska 2 kamery firmy Zeutschel
Książnica Pomorska, Szczecin 2 kamery finny Zeutschel
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 1 kamera firmy Zeutschel
Biblioteka Sejmowa 1 kamera firmy Zeutschel
Jak z tego widać, tylko 7 bibliotek na 24 posiada nowe kameiy.

W ywoływarki
12 pracowni posiada 17 wywoływarek, w tym Biblioteka Narodowa ma 5, 

Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego mają po 2 ma
szyny, pozostałe po jednej. 9 wywoływarek jest z lat 1990-1998, a więc nowych, 
reszta, czyli 6, z lat 1968-1989. Nie każda pracownia mająca kamery mikrofil
mowe posiada maszyny wywołujące.

K opiarki do filmu srebrowego
Kopiarki do filmu srebrowego znajdują się w 13 pracowniach w liczbie 27 

sztuk. Są to w większości urządzenia stare, wyeksploatowane, produkcji byłej 
NRD. Nowych z lat 1994-1996 jest tylko 6 sztuk. M ają je  Biblioteka Narodowa, 
Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Śląska, Biblioteka Uniwersytecka w Warsza
wie i Książnica Pomorska.

K opiarki diazowe
Kopiarki diazowe w liczbie 7 sztuk znajdują się tylko w 4 pracowniach, 

z tego 2 w Bibliotece Narodowej, 2 w  Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, 
po 1 w  Książnicy Pomorskiej, Bibliotece Śląskiej, i Bibliotece PAN w Gdańsku. 
Tylko 4 kopiarki są z lat 1993-1997, pozostałe, to urządzenia produkcji byłej NRD 
z lat siedemdziesiątych.

2. S przęt do w ykonyw ania  i kopiow ania  m ikrofisz

Sprzęt do wykonywania i kopiowania mikrofisz znajduje się tylko w 8 bib
liotekach. Są one wyposażone w 10 kamer, 10 kopiarek diazowych i 9 wywo
ływarek. Najwięcej sprzętu mikrofiszowego znajduje się w Głównej Bibliotece 
Lekarskiej. Są tu 3 kamery, 3 wywoływarki i 4 kopiarki. Inne biblioteki mają 
zwykle po jednej kamerze wraz z wywoływarką i kopiarką. Większość urządzeń 
jest finny Pentakta z byłej NRD, z lat 1974-1986. Nieliczne biblioteki mają sprzęt 
nowszy. Są to Biblioteka Śląska (1998), Biblioteka Sejmowa (1995), Biblioteka 
Jagiellońska (1991) i Biblioteka Narodowa (1988)..



3. Sprzęf kontrolno-pom iarovvy

Sprzęt kontrolno-pom iarowy obejm uje densytometry, czytniki i przeglą
darki. Densytometry w liczbie 16 sztuk znajdują się w 11 pracowniach, z tego 
9 sztuk jest z lat osiemdziesiątych, pozostałe zakupiono ostatnio. Czytniki
1 przeglądarki znajdują się prawie w każdej pracowni, w liczbie od 1 do 10 
sztuk. Ogółem jest 50 sztuk. W większości są to stare aparaty z byłej NRD z lat 
siedemdziesiątych. Nowsze urządzenia mają: Biblioteka Narodowa —  3 szt. 
Biblioteka Jagiellońska —  2, Książnica Pom orska —  2, i Biblioteka Śląska —
2 szt. Są to czytniki z lat dziewięćdziesiątych.

4. Skanery do m ikrofilm ów  i do k siążek

Skanery do mikrofilmów i do książek znajdują się tylko w Bibliotece Ślą
skiej (z 1998 r.), oraz w Centralnej Bibliotece Wojskowej (z 1984 r.).

5. K serokopiarki

W yposażenie w kserokopiarki je s t bardzo dobre. Jest to w większości 
sprzęt nowoczesny, dający m ożliwość kopiow ania z książek, gazet i innych 
dokumentów w formatach B5, B4, A5 do A3. Niektóre biblioteki m ają jakże  
kserokopiarki do mikrofilmów i mikrofisz. Kserokopiarkę kopiującą w kolorze 
posiada tylko Główna Biblioteka Lekarska. Duże pracownie m ają na ogół po 
kilka kopiarek, małe —  przynajmniej jedną. W 32 pracowniach znajduje się 65 
kserokopiarek do wykonywania kopii z oryginałów, a 9 pracowni posiada 16 
kserokopiarek wykonujących kopie z m ikrofilm ów i mikrofisz. Większość 
kopiarek została zakupiona w ostatnich latach, a starszych, zakupionych przed 
1991 r je s t  15.

6. A telier fotograficzne do reprodukcji

Atelier istnieją w  Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bib
liotece Uniwersytetu Łódzkiego i W rocławskiego. Pozostałe biblioteki posia
dają stanowiska do reprodukcji fotograficznej, lub tylko aparaty fotograficzne 
różnego typu. W niektórych pracowniach (BN, BJ, UM K Toruń) wykonuje się 
reprodukcje barwne. W siedmiu pracow niach znajdują się aparaty fotograficz
ne z lat 1991-1998, pozostałe m ają sprzęt z lat 1950-1988.

Podsumowanie
•  Jak wynika z ankiet, najwięcej sprzętu reprograficznego mają największe bib

lioteki, jednak najnowszy znalazł się w Bibliotece Śląskiej i Książnicy Pomor
skiej. Na przeciwległym końcu znalazły się biblioteki posiadające tylko po jed
nej kserokopiarce. Między nimi jest cała gama pracowni o różnym wyposa
żeniu. Pokutują jeszcze urządzenia z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
zapewne jeszcze sprawne i wykorzystywane, skoro wykazane w ankietach. Po
cieszające jest, że pojawia się coraz więcej sprzętu nowego i nowoczesnego.



Niewątpliwie najnowsze urządzenia są w zakresie kserografii, co zapewne cie
szy czytelników, gdyż jest to najszybsza i najtańsza forma kopiowania. Ponadto 
kserokopiarki są tańsze, niż sprzęt mikrofilmowy i jest duża oferta w tej dzie
dzinie na rynku krajowym.
W porównaniu z wynikami ankiet z 1995 r. obecnie jest mniej pracow ni. Liczba 
ich z 39 w 1995 r. zmalała do 32 w 1998 r., lecz wzrosło zatrudnienie z 90 osób 
do 111 obecnie. Prawdopodobnie wiąże się to z rozwojem kserografii i wy
posażaniem bibliotek w kserokopiarki i inny sprzęt reprograficzny.
Obecnie liczne biblioteki są wyposażone w pocztę elektroniczną (e-mail), nie 
mówiąc o faksacłi, co czyni je  bardziej dostępnymi dla czytelników w kraju i za 
granicą.



Beata Pich

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
NORM ALIZACYJNEJ KOMISJI PROBLEMOW EJ NR 261 

DS. MIKROGRAFII

„NormaUzucja -  jest działalnością mającą na celu uzyskanie optymal
nego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie, poprzez ustalanie 
postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowa
nia, dotyczących istniejących lub możliwych do zaistnienia problemów 
technicznych ".

Od 1994 Г., wraz z wejściem w życie nowej ustawy o normalizacji (z dnia 3 
kwietnia 1993 r. —  Dz. U. N r 55, poz. 251), polski system normalizacyjny opiera 
się o działalność ponad 270 Normalizacyjnych Komisji Problemowych (tzw. 
NKP). Skupiają one środowiska projektantów, producentów, użytkowników da
nego sektora*.

Zadaniem NKP jest programowanie, opracowywanie i uzgadnianie projek
tów Polskich Norm oraz zmian do nich, opiniowanie i uzgadnianie innych doku
mentów normalizacyjnych, a także uczestniczenie w  międzynarodowej i regional
nej działalności normalizacyjnej w danym zakresie tematycznym.

W grudniu 1994 roku powołana została NKP nr 261 ds. Mikrografii. Sekre
tariat tej Komisji znajduje się w  Ośrodku Informacji i Dokumentacji Biura Pol
skiego Komitetu Normalizacyjnego, przy ul. Elektoralnej 2 w  Warszawie. Prze
wodniczącą Komisji jest dr Barbara Drewniewska-Idziak, sekretarzem mgr inż. 
Beata Pich.

Tematyka prac Komisji ds. Mikrografii obejmuje normalizację w zakresie:
—  wymiarów i charakterystyk jakościowych mikroform i urządzeń,
—  zastosowania mikroform,
—  terminologii oraz zagadnień prawnych, dotyczących mikroform.
Według ICS' —  Międzynarodowej Klasyfikacji Norm, zakres tematyczny

niniejszej Komisji znajduje się w grupie 37.080. Norma jest podstawowym doku
mentem, który stanowi efekt prac NKP. Aby dokument ten spełniał zadania normy 
musi posiadać określone, charakterystyczne dla normy cechy, tj.:

— jego treść uzgadniana jest z zainteresowanymi stronami na zasadach kon
sensusu,

—  ma charakter nieobowiązujący (przyjmowany jest na zasadzie dobrowol
ności),

— jest powszechnie dostępny,
—  został zaakceptowany przez uznaną instytucję normalizacyjną,

* Dane na dzień 1998.10.10.
’ ICS International Classification for Standards.



— w jego treść nie ingerują organa władzy,
—  ma powszechne zastosowanie.
W zbioi'ze Polskich Nomi znajduje się 36 nomi z dziedziny mikiografii*. Wy

kazy Polskich Nonn między innymi mikrograficznych, można uzyskać z „Kata
logu Polskich Nonn na rok 1998”.

Zakres tematyczny projektów nonn opracowywanych obecnie w NKP nr 261 
pokiywa się z tematyką prac nonnalizacyjnych prowadzonych na szczeblu między
narodowym. Obejmuje on między innymi: charakterystyki czytników i kamer mi
krofilmowych, testy ISO do badania czytelności zdolności rozdzielczej zapisu mi
krofilmowego, techniki mikrofilmowania.

Nonnalizacyjna Komisja Problemowa nr 261 ds. Mikrografii współpracuje, 
na prawach członka czynnego, z odpowiednikiem NKP na szczeblu międzynaro
dowym, tj. Komitetem Technicznym Międzynarodowej Organizacji Nonnaliza- 
cyjnej ISO^ —  ISO/TC 171 —  ds. zastosowań obrazowania dokumentów^. W ra
mach tej współpracy członkowie NKP nr 261 uczestniczą w spotkaniach organizo
wanych przez ISO/TC 171. Opracowują bądź opiniują międzynarodowe dokumen
ty nonnalizacyjne z zakresu tematycznego, realizowanego przez ten Komitet. Obec
nie Komitet Techniczny ISO/TC 171 posiada 39 członków (z czego 16 czynnych)*.

Tematyczny zakres współpracy NKP nr 261 i ISO/TC 171 obejmuje:
—  zapis i jakość obrazu,
■— terminologię mikrograficzną, metody wyszukiwania,
—  urządzenia i opakowania stosowane w mikrografii,
—  zastosowanie elektronicznych metod obrazowania {COM  — Computer 

Output Microfisches; C IM — Computer Input Microfilmer).

Komitet Techniczny ISO/TC 171 tworzą trzy podkomitety (Subcommitties):
SC 1 ds. jakości (z sekretariatem w BSI'^ w Wielkiej Brytanii)
SC 2 ds. zastosowań (z sekretariatem w ANSI^, USA)
SC 3 ds. technologii i zgodności z prawem (z sekretariatem w ESI w Wielkiej 

Brytanii).
W ramach tych podkomitetów odpowiedzialność za poszczególne zagadnie

nia z dziedziny mikrografii ponoszą tzw. grupy robocze {Working Groups):
w SC 1: —  WG 1 za ocenę poziomów jakości i procedury sprawdzania,

■—  WG 2 za magazynowanie,
—  WG 3 za wykorzystanie sprzętu

w SC 2: —  W G l za zastosowania mikrografii,
—  WG 2 za zastosowania obrazowania elektronicznego,
—  WG 4 za zastasowania rysunków technicznych (mikrografia i obra

zowanie elektroniczne).
w SC 3: —  WG 1 za słownictwo i zgodność z prawem.

-  ISO - Iiueniutionul SUmdards Institution Międzynarodowa Organizacja Nonnalizacyjna.
 ̂ ISO/TC 171 -  Document Imaging Applications (Zastosowania obrazowania dokumentów).

^ BSI - British Stanilanls Institution (Brytyjska Organizacja Nonnalizacyjna).
 ̂ ANSI American National Standards Institute (Amerykański Krajowy Instytut Nomializa- 

cyjny).



Komitet lechniczny ISO/TC 171 musi odpowiednio reagować na wszelki 
postęp w sektorze technik infonnacyjnych i technik zarządzania obrazem. Szybko 
zatem rozbudowywany jest tematyczny zakres działalności Komitetu.

Rozwój wszelkich działań dotyczących dokumentów i obrazowania deter
minują trzy podstawowe elementy, tj.:

—  jakość obrazu,
—  trwałość danych,
—  określanie fonnatów wymiany i zdefiniowania środków eksploatacji.
Stąd zadaniem podstawowym ISO/TC 171 jest normalizacja środków tech

nicznych, procedur, fonnatów, informacji i struktur wykorzystywanych w zarzą
dzaniu dokumentem i obrazem, obejmująca:

—  jakość dokumentów wejścia/wyjścia,
—  metodologię wprowadzania i sprawdzania dotyczącą zapisu, gromadzenia 

i wykorzystywania obrazów,
—  gromadzenie informacji,
—  własności fizyczne i kiyteria jakości dotyczące sprzętu do przygotowywa

nia i wykorzystywania informacji,
—  odpowiednią terminologię,
—  warunki techniczne w zakresie zgodności z prawem.
Nowe propozycje tematów normalizacyjnych są analizowane przez każdy 

z podkomitetów Komitetu Technicznego. Ponieważ propozycje m uszą uwzględ
niać ostatnie kierunki działań, każdy podkomitet wypracowuje swoje priorytety 
i przekazuje decyzje do pozostałych podkomitetów. Na każdym z posiedzeń ple
narnych organizowanych co 12 miesięcy odbywa się przegląd programu prac, a co 
5 lat wycofuje się lub przeredagowuje dokumenty przestarzałe.

Ogólnie, działalność nonnalizacyjną na szczeblu krajowym —  NKP nr 261 
czy szczeblu międzynarodowym —  ISO/TC 171 determinują pewne cele prioryte
towe, tj.:

—  eliminowanie barier w handlu i umacnianie kompatybilności systemów 
przez tworzenie norm, które definiują własności fizyczne wyrobów i formaty za
pisu,

—  rozwijanie ujednoliconych metod badań,
—  wypracowywanie kryteriów oceny jakości mediów i urządzeń do groma

dzenia informacji,
—  normalizowanie technologii,
—  promowanie zgodności z prawem mediów rejestrujących.
W szczególnie ważnym dla Polski okresie jej integracji z Unią Europejską 

także Polski Komitet Normalizacyjny ma określone zadania do wypełnienia, które 
wynikają z konieczności harmonizacji dorobku polskiego z dorobkiem W spólno
ty. Priorytetem na płaszczyźnie normalizacyjnej jest wprowadzanie norm europej
skich do Polskich Norm.

Na szczeblu europejskim, reprezentowanym przez Europejski Komitet Nor
malizacyjny —  CEN^ nie działa żaden Komitet Techniczny, który realizowałby

 ̂CEN “  European Committee for Standardisation.



działalność nomializacyjną w dziedzinie mikrografii. W zbiorze Polskich Nomi są 
wprawdzie 4 Normy Europejskie przyjęte pi-zez PKN w 1994 r., zostały jednak 
opracowane na potrzeby lotnictwa przez AECM A”̂, która stanowi organizację sto
warzyszoną z CEN, realizującą prace nonnalizacyjne w sektorze przemysłu lot
niczego.

Przykładami norni europejskich dotyczących zagadnień mikrograficznych 
przyjętych przez PKM jako Polskie Norniy są;

PN-EN 2484:1994 Lotnictwo i kosmonautyka. Mikrofilmowanie rysunków. 
Karta okienkowa do mikrofilmu 35 mm (Aerospace series. Microfilming o f  dra
wings. Aperture card fo r  35 mm microfilm),

PN-EN 2499; 1994 Lotnictwo i kosmonautyka. Mikroforma na wyjściu z kom
putera (COM). Mikiofisza A6 {Aerospace series. Computer output microfilm 
(COM). A6 microfiche),

PN-EN 2547:1994 Lotnictwo i kosmonautyka. Mikrofilmowanie dokumen
tów. Mikrofilm 105 mm (Mikrofisza A6) {Aerospace series. Filming o f  documents. 
Microfilm 105 mm (Microfiche A6).

PN-EN 2575:1994 Lotnictwo i kosmonautyka. Mikrofilmowanie dokumen
tów. Mikrofim 16 mm {Aerospace series. Filming o f  documents. 16 mm microfilm).

Podstawą działalności NKP nr 261 jest w ramach realizacji drugiego z prio
rytetowych zadań PKN wprowadzanie (po normach europejskich) norm między
narodowych —  ISO do norm polskich. Przeciętnie w ciągu roku w Komisji ds. 
mikrografii opracowuje się ok. 6-10 norm PN-ISO. Przykładowe tematy normali
zacyjne z 1998 roku obejmują:

PN-ISO 6198, Mikrografia -  Czytniki do mikrofonn -  Charaktery.sty’ki działania 
PN-ISO 7565, Mikrografia -  Czytniki do mikmform -  Pomiar charakterystyk 
PN-ISO 10197, Mikrografia -  Czytniko-kopiarki do mikmform -  Charakteiystyki 
PN-ISO 10198, Mikrografia -  Kamera mikrofilmowa przelotowa do mikivfilmu 16 

mm — Własności mechaniczne i optyczne
PN-ISO 10594, Mikmgrafia -  Kamery mikmfilmowe przelotowe -  Tablica testowa 

do kontroli działania
PN-ISO 6342, Mikrografia -  Karty okienkowe -  Metody pomiam grubości w obsza

rze naklejenia
PN-ISO 3272-1, Mikrografia -  Mikmfilmowanie lysunków technicznych i innych 

dokumentów biur projektów -  Cz. I: Techniki działania
PN-ISO 3212-1, Mikrografia — Mikrofiłmowanie lysunków technicznych i innych 

dokumentów biurpmjektów — Cz. 2: Kryteria i kontmla jakości mikrofilmów żelatyno-sre- 
browych 55 mm

PN-ISO 3272-4, Mikrografia -  Mikmfilmowanie lysiinków technicznych i innych do
kumentów biur pmjektów -  Cz. 4: Mikmfilmowanie rysunków o wymiarach specjalnych 
i nietypowych

PN-ISO 10196, Mikrografia -  ^ ’tyczne wykonywania or)>ginałów dokumentów

^ AECMA - European Association o f  Aerospace Manujaclurers.



Na poziomie krajowym Nonnalizacyjna Komisja Problemowa ds. Mikro- 
grafii współpracuje ponadto z innymi Normalizacyjnymi Komisjami Problemo
wymi, tj.;

NKP nr 49 ds. Optyki i przyrządów optycznych,
NKP nr 217 ds. Techniki Biurowej,
NKP nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji.
Zainteresowanych współpracą z NKP nr 261 ds. Mikrografii zaprasza się do 

kontaktu z PKN pod numerem telefonu: +22 620 02 41 wew. 270.



Marian Kęsek

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ZBIO RO W  
M IKROGRAFICZNYCH I FONOGRAFICZNYCH  

W ZAKRESIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW  
W BIBLIOTECE JA G IE L L O Ń SraE J

W Bibliotece Jagiellońskiej zabezpieczaniem zbiorów przed zniszczeniem 
zajmuje się Oddział Zbiorów Mikrograficznych i Fonograficznych. Wycofuje on 
z udostępniania znajdujące się w złym stanie zachowania obiekty biblioteczne, 
oferując w zamian za to mikrofonny.

Początkowo najważniejszym kryterium typowania obiektów do mikrofilmo
wania były czasopisma, których jedyny egzemplarz znajdował się tylko w Biblio
tece Jagiellońskiej. Rychło jednak okazało się, że ten sposób postępowania jest nie
wystarczający, gdyż w wielu wypadkach najbardziej narażone na zniszczenie były 
obiekty najczęściej udostępniane. Dlatego postanowiono, że oprócz kierownika 
oddziału zbiorów mikrograficznych, typowaniem obiektów do mikrofilmowania 
będą się zajmować kierownicy innych oddziałów, którzy udostępniają różne rodza
je  zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, oraz Oddziału Opraw i Konserwacji. Wspom
niani kierownicy dostarczają wybrane przez siebie obiekty do Oddziału Mikrogra- 
fii w celu ich zmikrofilmowania lub zmikrofiszowania.

Wykonywane przez Oddział Mikrografii prace usługowe ujawniają również 
czasopisma i książki, które ze względu na stan zachowania, cenną oprawę lub za
warte w środku dedykacje sławnych ludzi należy wycofać z udostępniania i za
stąpić mikrofomiami. Także działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej po
woduje, że sporządza się mikrofomiy tych książek lub czasopism, a nawet ręko
pisów, które obawiamy się wypożyczyć do innych ośrodków naukowych. Posy
łamy wówczas do nich m ikrofonny zamiast oryginałów.

Ważna jest współpraca Oddziału Mikrografii z Oddziałem Opraw. Wspom
niany oddział dostarcza do zmikrofilmowania lub zmikrofiszowania te książki lub 
czasopisma, które zamierza wysłać do zakładów introligatorskich w celu ich 
oprawy. Dotyczy to tylko tych obiektów, które Biblioteka Jagiellońska posiada 
w jednym  egzemplarzu. Pewne wydawnictwa, które ze względów dydaktycznych 
stoją w księgozbiorach podręcznych mikrofiszuje się nie w  celu ich zastąpienia 
mikrofomiami, lecz po to, aby w wypadku ubytków spowodowanych przez nie
uczciwych czytelników można było dzięki czytniko-kopiarce zastąpić brakujące 
strony kserokopiami uzyskanymi z mikrofonny. Mimo pilnowania, a także uru
chomienia punktu kserograficznego w Czytelni Głównej zdarzają się wypadki, że 
czytelnicy wyrywają lub wycinają żyletką potrzebne im strony, a uzupełnienie ich



sprawia często duże trudności. Przekonałem się o tym przy gotowy wując dla Uni
wersytetu w Ankarze mikrofiszowanie znanych serii źródłowych, a mianowicie; 
Monumenta Medii Aevi Historica i Acta Historicu Res Gestas Poloniae Illii- 
strantia. Oprócz egzemplarza lektoiyjnego posiadamy 2 sygnatury magazynowe 
tych wydawnictw. Aby wykonać kompletny tytuł musieliśmy uwzględniać przy 
fotografowaniu wszystkie trzy sygnatury, ponieważ w każdym egzemplarzu były 
jakieś braki. W jednym  z tomów ubytki tych samych stron powtarzały się we 
wszystkich trzech egzemplarzach, także w pożyczonym z Instytutu Historii Uni
wersytetu Jagiellońskiego, a nawet czytelni Biblioteki Polskiej Akademii Umie
jętności. Dopiero tom wydobyty z zasobu dubletów powyższej biblioteki nie miał 
braków i umożliwił wykonanie z niego kompletnej mikrofiszy.

Mikrofiszowanie zbiorów odgrywa wybitną rolę w zakresie ich ochrony. Zaj
muje się nim Pracownia Fotograficzna, która została powołana w celu planowego 
mikrofiszowania zbiorów, później także i mikrofilmowania największych fomia- 
towo starych gazet i —  aby to wszystko przebiegało sprawnie —  miała być wolna 
od prac usługowych wykonywanych przez Pracownię Fototechniczną. Po pewnym 
czasie wspomniana wyżej Pracownia Fotograficzna musiała zająć się także tymi 
pracami wykonując w ich ramach kserokopie z mikroform.

Potem zaczęły napływać zamówienia na usługi mikrofiszowe, dlatego też 
aby ta pracownia nadal pracowała głównie dla zbiorów wprowadzono zasadę, że 
wykonuje milcrofilmy i mikrofisze tylko całych dzieł i całych roczników czaso
pism i gazet. Staramy się zagrożone zniszczeniem książki, czasopisma i inne ro
dzaje zbiorów przede wszyskim mikrofiszować, jeśli tylko na to pozwolą ich 
rozmiary, natomiast całą moc kamer mikrofilmowych zdolnych do fotografowa
nia dużych formatów przeznaczać do milcrofilmowania gazet, które najszybciej 
ulegają dewastacji z powodu udostępniania.

Zachęcamy także czytelników by raczej zamawiali mikrofisze niż mikro
filmy licząc za usługę nie klatki lecz fisze w cenie 6 zł od sztuki. W ten sposób 
czytelnik zamiast zamawiać kilkadziesiąt klatek mikrofilmu danego dzieła, częs
to płaci o wiele taniej za całą pozycję mieszczącą się na jednej lub kilku mikro- 
fiszach. Preferujemy mikrofisze także dlatego, że są łatwiejsze w użyciu, tańsze 
do przechowywania, gdyż nie wymagają szpul i pudełek, a także nie zmuszają do 
tak częstego odtwarzania jak mikrofilmy użytkowe, które w  trakcie udostępniania 
czytelnikom często ulegają porysowaniu, a nawet przerwaniu.

Ponadto niektóre wydawnictwa lepiej nadają się do korzystania w postaci 
m ikrofisz niż mikrofilmów. Przykładem  jest utrwalony na m ikrofiszach 
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii (1798-1914), lub Księga Adresowa 
Polski (yVraz zW. M. Gdańskiem) Dla Handlu, Przemyślu Rzemiosł i Rolnictwa 
za lata 1926/27 i 1930. Znalezienie potrzebnej informacji w tych mikrofiszach jest 
łatwe dzięki ich polom opisowym.

Również jeśli chodzi o uzupełnianie zbiorów także wolimy mikrofisze od 
mikrofilmów zwojowych, szczególnie w wypadku różnych wydawnictw infor
macyjnych, łub katalogów bibliotek. Przy okazji pragnę poinformować, że Bib
lioteka Jagiellońska posiada na mikrofiszach katalog Biblioteki Narodowej



w Wiedniu (1505-1929), katalog Berlińskiej Biblioteki Pruskiej skladajacy się 
z części altabetycznej i systematycznej, oraz dostarczany na bieżąco katalog Uni
wersytetu w Bochum, infomiujący o zasobach bibliotecznych całego Zagłębia 
Ruhry.

Dla pracowników zbiorów specjalnych zakupiono mikrofisze wykonane 
przez L’Institut de Recherche et d ’Histoire des Textes. a mianowicie Repertoire 
Bio-Bihliographiques DesAuters Latins Patristiques Et Medidvaiux, oraz Reper
toire d ’Jncipits De Sermons Latins.

Oprócz uzupełniania zbiorów przez zakup i wymianę, korzystamy także 
z  darów. Jeśli ofiarowany m ikrofilm  lub m ikrofisza nadaje się do kopiowania, to 
wówczas zgodnie z przyjętą procedurą błona srebrowa jest traktowana jako archi
walna, a diazowa staje się użytkową. Kiedy jednak ofiarowana mikrofomia nie 
nadaje się do kopiowania i jest na przykład odcinkiem filmu złożonym w har
monijkę zawierającym jednak cenne informacje, wówczas wykonujemy z niego 
kserokopie a z tych kserokopii następnie mikrofiszę. Gromadzimy także różne mi
krofilmy nieraz w postaci drobnych odcinków wykonywanych kiedyś dla badacza 
zajmującego się danym tematem. Ponieważ jest to często materiał fragmenta- 
tyczny nie warto go przerabiać na mikrofisze, natomiast przechowujemy go i da
jem y informację o nim do naszego katalogu mikroform. Przykładem takiego _ 
zbioru jest 390 odcinków filmu negatywowego różnej długości od kilku do kil
kudziesięciu klatek, na których sfotografowano fi-agmenty różnych czasopism, 
druków zwartych, rękopisów i map. Ofiarował ten zbiór (którego tematem jest 
Wołyń) Adam Łukaszewski. Dla kogoś, kto interesuje się Wołyniem wspomniane 
mikrofilmy są niezwykle pomocne, a ponieważ są  tam sfotografowane między 
innymi firagmenty tych obiektów, które jeszcze nie zostały zmikrofilmowane, 
więc ma to znaczenie dla ochrony zbiorów.

Oprócz mikrofilmowania i mikrofiszowania w celach ochronnych zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej, objęto tą  działalnością także zbiory specjalne Berlińskiej 
Biblioteki Pruskiej. Zmikrofilmowano bowiem 550 rękopisów, 67 starodruków,
27 grafik, oraz 3029 muzykaliów. Zmikrofiszowano zaś 615 starodruków.

Wykonuje się z nich wiele zamówień oszczędzając w ten sposób najcen
niejsze oryginały tzw. berlinki.

Ogółem Biblioteka Jagiellońska posiada 15 739 zwojów mikrofilmowych 
i 54 504 mikrofisze. Liczby te dotyczą mikrofonn o podłożu srebrowym, które 
traktujemy jako archiwalne. Odpowiadają im w tej samej liczbie mikroformy 
użytkowe.

Zmikrofilmowane i zmikrofiszowane zbiory są specjalnie oznaczone i nie 
udostępniane w  oryginale, co zmusza czytelników do korzystania z mikroform.

Ilość udostępnianych mikrofomi jest dowodem na to, czy właściwe obiekty 
biblioteczne poddano ochronie.

W roku akademickim 1997/1998 zanotowano w Czytelni Mikroform 2970 
odwiedzin. Udostępniono 4753 zwoje mikrofilmowe, oraz 32 189 mikrofisz.



Krzysztof Burski

DZIAŁALNOŚĆ PRACOW NI REPROGRAFICZNEJ 
BIBLIOTEKI UNIW ERSYTECKIEJ WE W ROCŁAW IU

Dzisiejsza Pracownia Reprograficzna Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro
cławiu jest rówieśniczką pracowni Biblioteki Narodowej i Archiwum Głównego 
Akt Dawnycłi w Warszawie.

Organizowanie jej rozpoczęto z końcem 1949 r. bazujac na istniejącym 
w bibliotece dwuosobowym zespole pracowników administracji, którycli zada
niem było dokumentowanie fotograficzne tego, co w bibliotece i przy jej organi
zacji się działo, a przy okazji ważniejszycłi imprez i uroczystości w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Z upływem czasu dodano jeszcze jednego pracownika i nowe za
dania, jak np. tworzenie wystaw szkoleniowych i propagandowych, wykonywanie 
zdjęć do dekorowania pomieszczeń bibliotecznych, sal wykładowych i seminaryj
nych oraz fotografii do ilustrowania publikacji naukowych. Do najważniejszych 
obowiązków należało sporządzanie fotokopii całych książek, a przede wszystkim 
podręczników akademickich, skryptów, słowników i lektur głównie dla studentów 
kierunków humanistycznych.

Rosnące w liczbę środowisko akademickie wymagało nie tylko nowych sal 
wykładowych i laboratoriów, ale także czytelni i coraz to większej ilości czaso
pism i książek. I to ostatnie zadanie spoczywało na bibliotece i owym szczupłym 
zespole fotografów. By mu podołać dyrekcja biblioteki zdecydowała sięgnąć po 
„mikrofilm —  nową postać książki”, jak  go lapidarnie określił gorący propagator 
tej techniki, p ro f Andrzej Wyczański.

W pracach przygotowawczych do wprowadzenia mikrofilmu do naszej bib
lioteki wszechstronną radą i pomocą służyły; Archiwum Główne Akt Dawnych 
i Biblioteka Narodowa, a najczęściej, wspomniany kierownik Stacji mikrofilmo
wej BN, Andrzej Wyczański.

Po rocznych przygotowaniach organizacyjnych i adaptacji pomieszczeń na 
laboratoria, mimo zakończonych niepowodzeniem starań o przydział profesjonal
nego sprzętu mikrofilmowego (zakupionego dla polskich bibliotek przez Fundację 
Forda) z początkiem 1951 r. zaczęła działać w służbie nauki S ta c ja  
Fotom ikrofilm ow a B iblioteki U niw ersyteckiej we W rocław iu.

„Foto” w drugim członie nazwy podkreślało rodowód, a jednocześnie akcen
towało nadrzędność fotografii nad mikrofilmem. Istotnie przez prawie piętnaście 
lat fotografia dominowała w produkcji Stacji ze względów czysto praktycznych, 
a także za sprawą fotokatalogu, o którym nieco dalej słów kilka.

W' połowie szóstej dekady w Bibliotece Uniwersyteckiej nastąpiły zmiany 
organizacyjne, które nie ominęły także Stacji. Przy ich wprowadzaniu korzysta



liśmy ze szczególnie cennej i życzliwej pomocy mgr inż. Henryki Jankowskiej, 
kierującej Zakładem Reprografii BN. Dzięki niej, powołana na zasadacłi odręb
nego działu bibliotecznego Pracownia Reprograficzna, funkcjonuje do dziś. jako 
nieźle wyposażona i działajaca placówka usługowa.

Początki, jak wszystko w owych powojennych latach, nie były łatwe. W pierw
szych miesiącach 1951 r. mikrofilmowano aparatami fotograficznymi na ładunki 
lajkowskie. Dopiero w połowie następnego roku, ze specjalnego ministerialnego 
funduszu „na zabezpieczanie zbiorów poniemieckich” kupiono kamerę mikro
filmową Zeissa typ Dokumator DA II. Posiadała ona tylko jeden kadr zdjęciowy 
(18x24 mm) na 35-milimetrowej perforowanej taśmie, „szatkowanej” w trakcie 
ekspozycji na dziesięcioklatkowe odcinki, co miało ułatwić ich przechowywanie 
w specjalnych klaserach Uzupełnieniem kamery były dwa francuskie czytniki 
podarowane bibliotece przez UNESCO. 1 to był podstawowy, przez kilka lat je
dyny sprzęt do mikiofilmowania. Jeśli do tego dodać trzy aparaty fotograficzne 
(FED, Contax i Praktiflex) kilka koreksów, kuwet, suszarkę szafkową i dwa po
większalniki —  to wyposażenie Stacji uznać można za więcej niż ubogie.

Z upływem lat sytuacja aparaturowa uległa poprawie. Przez kilkadziesiąt lat 
naszej działalności pracowaliśmy wyłącznie na sprzęcie enerdowskim Zeissa, po
znając wady i zalety czterech modeli dokumatorów, z któiych kamerę DA V do 
dziś uważamy za najlepszą wśród posiadanych. Przez kilka lat, dla CTH „Foto- 
Kino-Film” w Warszawie i zakładów w Jenie, testowaliśmy niektóre urządzenia 
i opiniowali usprawnienia stosowane w kamerach.

Przez 17 lat w ykonjwaliśm y mikrofisze na Pentakcie, ostatecznie rezygnu
jąc rok temu z tej odmiany mikrofilmu. Cztery lata mikrofilmowaliśmy na kame
rze Zeutschela OK 102, wypożyczonej przez Uniwersytet w Marburgu do reali
zacji zamówienia, objętego umową z Uniwersytetem Wrocławskim.

Wreszcie od trzech miesięcy zmagamy się z najnowszymi osiągnięciami 
techniki mikrofilmowej, trzema kamerami UKM 3 niemieckiej fmny IKM z Ech- 
zell. Sprzęt ten —  naszym zdaniem —  jest jeszcze jednym  z wielu przykładów 
przeelektronizowania i konstrukcyjnego przedobrzenia współczesnych urządzeń. 
Jesteśmy zdania, że z nowoczesnością nie zawsze idzie w parze jakość i nieza
wodność, a mikroprocesory miast skracać i ułatwiać —  komplikują i wydłużają 
w  czasie najprostsze nawet czynności.

W czterdziestosiedmioletnim czasie istnienia pracowni wyróżnić można trzy 
zasadnicze okresy.

P i e r w s z y  od roku 1951 do 1968, w którym poza wspomnianą działal
nością fotograficzną, zaczęto także organizować i intensyfikować systematyczne 
mikrofilmowanie zbiorów, głównie rękopisów i starych druków. Jednakże ubós
two wyposażenia aparaturowego —  o czym już pisałem —  oraz brak jasnej kon
cepcji wyboru oi^ginałów i organizacji działu zbiorów mikiofilmowych nie stwa
rzały możliwości i warunków szybkiego i wydajnego spoi-ządzania mikrofilmów.

Dlatego też w połowie 1953 roku decyzją władz ministerialnych, mikrofil
mowanie wybranycłi ze zbiorów naszej biblioteki inkunabułów, rękopisów i tzw.



rarów, powierzono Bibliotece Narodowej. Oi-yginały do fotografowania przewo
żono samochodami do Warszawy. Praktyka owa trwała do 1964 roku, kiedy to 
władze Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydowały zakupić do biblioteki dwie 
kamery zdjęciowe, by mikrofilmowanie zabezpieczające zbiory wrocławskie pro
wadzić własnymi siłami i tylko na miejscu.

Na okres ten przypada także podjęcie jedynego w Polsce przedsięwzięcia, 
jakim  było katalogowanie przy użyciu metody fotograficznej. Biblioteka Uni
wersytecka we Wrocławiu posiada najliczniejszy w kraju zbiór staiych druków 
liczący 264 770 wol. Od początku organizowania biblioteki problemem było opra
cowanie i udostępnianie tak ogromnej ilości dzieł, które w większości nie miały 
katalogów bądź un-aciły księgi inwentarzowe. Książki bowiem pochodziły z koma
sacji kilkunastu bibliotek zamkowych, pałacowych, klasztornych, kościelnych, 
szkolnych itp. z terenu Dolnego Śląska. By przyspieszyć i uprościć ich katalo
gowanie postanowiono fotografować karty tytułowe, a następnie sporządzać po
większenia na papierze fotograficznym i umieszczać w  skrzynkach katalogowych. 
Ostateczny bilans tego przedsięwzięcia to 315 740 negatywów, z których wyko
nano 784 630 powiększeń na papierze fotograficznym kartonowym, matowym, 
13x18 cm.

Okres d r u g i  przypada na lata 1969-1988, w których nastąpiła znaczna 
rozbudowa sprzętowa i etatowa oraz istotne zmiany programowe w działalności 
pracowni. Z oddziału bibliotecznego stała się placówką międzywydziałową w Uni
wersytecie Wrocławskim, jako część składowa intensywnie tworzonej ogólno
uczelnianej sieci informacji naukowej.

Wyznaczono nam rolę wiodącą w reprografii powierzając obowiązek powie
lania infomiatorów, abstraktów, przeróżnych biuletynów, wykazów nabytków, 
current contens itp. M odne wówczas powiązanie nauki z gospodarką i przemy
słem oznaczało dla nas zwiększone ilości zamówień na zdjęcia fotograficzne w  te
renie, z okazów hodowlanych i preparatów laboratoryjnych, konstruowanych apa
ratów badawczych, przeróżnych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń produk
cyjnych itp. Przez blisko dwa lata —  decyzją kolegium rektorów szkół wyższych 
środowiska wrocławskiego —  działaliśmy w ramach środowiskowej sieci infor
macji naukowej.

Na mocy umowy Uniwersytetu Wrocławskiego z Kuratorium Oświaty pra
cownia wykonywała tysiące małoobrazkowych przezroczy, będących pomocami 
dydaktycznymi w nauczaniu matematyki i fizyki w szkołach średnich i techni
kach. W pracowni przez trzy lata odbywały się zajęcia dydaktyczne dla studentów 
Instytutu Bibliotekoznawstwa z zakresu technik reprograficznych stosowanych 
w infonnacji naukowej, bibliotekarstwie i archiwistyce.

Jednocześnie z wymienioną wyżej działalnością na rzecz infonnacji nauko
wej, wykonywaliśmy także w ograniczonym stopniu prace na rzecz biblioteki, 
szczęśliwie łącząc zadania zabezpieczania i udostępniania zbiorów z pozyskiwa
niem dewiz dla Uniwersytetu. Do prowadzenia całości spraw związanych ze sprze-



dążą milkrofilmów utworzono Biuro Eksportu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
które zawierało umowy, podpisywało kontrakty i zbierało pieniądze.

Przez blisko 15 lat wykonywaliśmy mikrofilmy niemieckich gazet i czaso
pism wydawanych na Dolnym Śląsku w latach 1850-1945. Ich odbiorcami były:

1. Mikrofilmarchiv Шг Deutschesprachigen Pressen —  Dortmund
2. Deutsche Presseforschung —  Bremen
3. Bibliothek der Aichivs der Sozialen Demokratie —  Bonn
4. Technische Universitat —  Berlin 

i kilka bibliotek uniwersyteckich.
Do korzystnych dla naszej biblioteki —  bo w całości finansowanej przez za

mawiającego —  należała akcja mikrofilmowania powojennych dzienników i cza
sopism ukazujących się na Dolnym Śląsku. Wspólnie z Wrocławskim Wydawnic
twem Prasowym RS W „Prasa” przez 12 lal mikrofilmowano jednocześnie 10 ty
tułów, uzupełniając biblioteczne braki numerami gazet z archiwum wydawnictwa. 
W akcji tej uczestniczyła także pracownia Biblioteki Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich mikrofilmująca dwa lub trzy tytuły gazet ze zbiorów własnych a na
stępnie je  wymieniając z wydawnictwem i naszą biblioteką. Wraz z likwidacją 
RSW akcja została przerwana.

Wreszcie okres t r z e с i , to ostatnie 10 lat w których nastąpił powrót do 
zadań i obowiązków określonych dla bibliotecznych pracowni reprograficznych. 
Cały wysiłek został skierowany na zabezpieczanie zbiorów przez mikrofilmo
wanie lub kserokopiowanie, którymi objęto stare druki, dzienniki śląskie, czaso
pisma, stare, ale ciągle używane inwentarze oraz tomowe katalogi kilku zespołów 
i kolekcji bibliotecznych włączonych po wojnie do BU. Sporządzane są foto 
i kserokopie grafik, map, planów i rysunków a także kilkunastu wydawnictw albu
mowych, będących podstawowym źródłem studiów dla historyków sztuki i archi
tektów. Kserokopiowanie druków nowych przekazaliśmy do prywatnego punktu 
usługowego, sobie zatrzymując tylko zbiory specjalne. Jeszcze w tym roku zamie
rzamy wprowadzić do pracowni techniki elektronicznego zapisu, obróbki i odtwa
rzania obrazów (cyfrowe kamery, komputer graficzny, barwna drukarka laserowa, 
itd.). Przy jej użyciu chcemy zapisać na CD najcenniejsze w  zbiorach, bogato ilu
minowane rękopisy średniowieczne, ze słynną w Europie „Topografią Śląska” 
F. B. Wemhera na pierwszym miejscu. Podobnie chcemy postąpić z wieloma al
bumami grafiki, rycin i fotografii nieustannie wykorzystywanymi przez studen
tów i pracowników służb konserwatorskich.

Niedawno rozpoczęliśmy mikrofilmowanie stai^ch druków śląskich i pruskich 
oraz czasopism na zlecenie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.



II

DOKUMENTY





PROGRAM OCHRONY, KONSERWACJI I RESTAURACJI 
ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH

ZAŁOŻENIA

Pamięć ludzka będąca podstawowym nośnikiem wiedzy jest mniej trwała niż 
przekaz pisemny, ten zaś jest środkiem, za pomocą którego pokolenia przekazują 
swoim następcom zapis własnych dokonań.

Zachowanie i rozpowszechnianie myśli ludzkiej zapisanej na trwałym noś
niku należy do podstawowych obowiązków bibliotek i archiwów. Postępująca i nie
uchronna degradacja zbiorów spowodowana przez kwasowość papieru nie ułatwia 
tego zadania. W naszych warunkach jest ono o tyle trudniejsze, że geopolityczne 
położenie Polski narażało w ciągu wieków zbioiy bibliotek i archiwów na usta
wiczne zniszczenia. Nie mniejsze zagrożenie niesie dzisiejsza cywilizacja w  po
staci złych skutków technicznego i technologicznego rozwoju oraz zatrucia środo
wiska. Stałe niebezpieczeństwo dla duchowego dorobku utrwalonego drukiem 
niosą ze sobą klęski żywiołowe.

Na progu XXI wieku stajemy przed zadaniem szczególnej ochrony tego i tak 
już przetrzebionego dziedzictwa zgromadzonego w bibliotekach, archiwach, mu
zeach i prywatnych kolekcjach.

Zobowiązują nas do tego art. 4.1.1 oraz art. 6.1 -3 Ustawy o bibliotekach z dnia 
27 czerwca 1997 roku. Jednak w większości polskich bibliotek zapis ten nie jest 
przestrzegany w stopniu wystarczającym. Przyczyną są zarówno względy ekono
miczne, jak też brak odpowiednich przepisów wykonawczych. Postulujemy zatem 
jak najszybsze opracowanie odpowiednich aktów prawnych i programów działania 
dotyczących wszystkich aspektów ochrony i konserwacji oraz restauracji zbiorów 
bibliotecznych.

1. Profilaktyka:
—  opracowanie projektu rozporządzenia dotyczącego programu ochrony 

zbiorów w poszczególnych bibliotekach z uwzględnieniem instmkcji na wypadek 
katastrof,

—  rozszerzenie tematyki ochrony i konserwacji zbiorów w programach nau
czania bibliotekarskich szkół średnich i wyższych.



2. (Ochrona narodowego d/ied>^ictwa p iśm ienn ic/ego  (zgodnie z art. 6.1-3 
L stany  o bibliotekach)-.

— wydanie rozporządzenia dotyczącego Narodowego Zasobu Bibliotecz
nego, organizacji tego zasobu, zasad i zakresu jego szczególnej ochrony i specjal
nego zabezpieczenia,

—- wydanie rozporządzenia dotyczącego egzemplarza archiwalnego ze szcze
gólnym uwzględnieniem zasad jego przechowywania i udostępniania,

—  opracowanie programu ratowania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych (wytypowanie i opisanie obiektów, zbadanie ich stanu zachowania, 
stw'orzenie właściwych warunków dla ich przechowywania i wykonanie kopii, 
a także restauracja obiektów zniszczonych, z wykorzystaniem prac wykonanych 
w tym zakresie przy realizacji programu UNESCO pt. Pamięć świata).

3. Rato>vanie zbiorów  bibliotecznych i archiwalnych z X IX  I X X  łvieku:
—  opracowanie raportu o stanie zachowania zbiorów bibliotecznych i archi

walnych w wybranych bibliotekach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
bibliotek archiwizujących zbiory,

—  opracowanie programu ratowania tych zbiorów (w tym; przeprowadzenie 
inwentaryzacji zagrożonych zbiorów według regionów, wybór metody konserwa
cji masowej (dezynfekcja, odkwaszanie, laminacja, szpaltowanie), wytypowanie 
zbiorów do skopiowania w celu zastępowania oryginałów duplikatami w codzi
ennym obiegu bibliotecznym).

4. Zabezpieczanie zbiorów  bibliotecznych i archiwalnych poprzez przenosze
nie ich na inne nośniki:

—  intensyfikacja akcji mikiofilmowania poloników (opracowanie programu ogól
nopolskiego),
—  program edycji reprintów wytypowanych materiałów bibliotecznych,
—  digitalizacja zbiorów (przyśpieszenie akcji zabezpieczania zbiorów poprzez ich 
skanowanie).

5. Tr>valy papier:
—  przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki doty

czącego wdrożenia produkcji trwałego papieru (nonna ISO 9706; 1994) i druko
wania wydawnictw na trwałym papierze archiwalnym (norma ISO 11108:1996) ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich druków urzędowych administracji 
państwowej i kościelnej, klasyki literatury polskiej, wydawnictw źródłowych, lite
ratury naukowej, wydawnictw encyklopedyczno-infomiacyjnych, nomi, patentów.

W  celu realizacji poAvyzszych zam ierzeń konieczne jest:
—  powołanie lub wyznaczenie centralnej instytucji koordynującej i nadzoru

jącej te prace,
—  zorganizowanie i rozbudowa regionalnych, profesjonalnych ośrodków 

specjalizujących się w konserwacji oraz ratowaniu zbiorów bibliotecznych i archi
walnych, które prowadziłyby prace konserwatorskie na szeroką skalę, a w przy
padku kataklizmów mogłyby nadzorować akcję ratowniczą.



APEL
о  T R \\A LY  PAPIER NA POLSKIM  RYNKU W YDAWNICZYM

Nie popełniając błędów przodków, nie czelcając aż papier zastąpią nowo
czesne nośniłci elełctroniczne i wierząc, że Icsiążka w swojej tradycyjnej postaci 
będzie istniała jeszcze bardzo długo, apelujemy o tworzenie jej na takicłi mate- 
riałacłi, które przetrwają stulecia.

Takim ratunkiem dla książki jest t r w a ł y  p a p i e r .

1. Prace badawczo-rozwojowe poświęcone produkcji trwałego papieru podjęto 
w Polsce wcześnie, bo już  z początkiem lat sześćdziesiątych pod kierunkiem 
prof. Edwarda Szwarcsztajna. Wyrób tego papieru z końcem lat osiemdziesią
tych podjęły zakłady we Włocławku, Kwidzynie, Jeziornie i Kostrzynie.

2. Obecnie obowiązują na świecie normy na produkcję trwałego papieru bezdrze- 
wnego; ANSI/NISO Z 39.48: 1992 i ISO 9706: 1994, które precyzują jego 
właściwości. Znacznie wyższe wymagania stawia się papierom archiwalnym 
(określone są w normie ISO 11108: 1996) oraz papierom do celów konserwator
skich, w tym papierom ręcznie czerpanym.

3. W opinii papierników w Polsce produkuje się dostatecznie dużą ilość papierów 
bezdrzewnych, które spełniają wymagania stawiane papierom trwałym. Braku
je  jednakże wyraźnego oznakowania tych papierów —  znanym międzynaro
dowym znakiem, przedstawiającym symbol nieskończoności w  okręgu. 0  Ta
kie oznakowanie jest konieczne jako wyraźny sygnał dla wydawców i dru
karzy.

4. Również wydawcy w Polsce nie m ają zwyczaj u podawania informacji o stoso
waniu papieru trwałego w wydawanej publikacji. Podawanie tej informacji 
jest także nieodzowne. Dlatego zwracamy się do producentów i hurtowników 
papieru o przyjęcie zasady wyróżniania oznakowanego papieru trwałego (kra
jowego i zagranicznego) w obrocie handlowym.

5. Potrzebą chwili jest wypracowanie racjonalnej próby nacisku na wydawców, 
aby stosowali trwały papier w wydawanych publikacjach, np. poprzez ich spe
cjalną rejestrację w ISBN czy przyznawaną zniżkę preferencyjną dla okre
ślonego typu wydawnictw wymagających wsparcia.



7. Oznakowanie papieru tiAvalego będzie również pomocne dla drukarzy we właś
ciwym poprowadzeniu procesu drukowania.

8. Książka oznakowana i wydrukowana na papierze trwałym winna być przez 
księgarzy preferowana w obrocie liandlowym.

9. Niebagatelną sprawą wydaje się wyznaczenie kanonu wydawnicUv, które obo
wiązkowo winny być drukowane na papierze trwałym i archiwalnym. Mogłyby 
do nich należeć: druki i dokumenty urzędów administracji państwowej i koś
cielnej, wydawnictwa źródeł, klasyka literatury polskiej, fundamentalne dzieła 
literatury naukowej, wydawnictwa encyklopedyczno-infonnacyjne, nomiy, pa
tenty itd.

10. Wysoka świadomość środowiska bibliotekarskiego gwarantuje, że bez wywie
rania nacisków administracyjnych będzie ono przy zakupach d a w a ł o  
p i e r w s z e ń s t w o  książkom opatrzonym symbolem trwałego papieru.

Wszystkie te postulaty kierujemy do osób i instytucji, którym nie są obce 
losy naszego piśmiennictwa i dziedzictwa narodowego, jakie po sobie pozostawi
my. Apelujemy zatem do władz państwowych i kościelnych, producentów papie
ru, stowarzyszeń; papierników, wydawców księgarzy, bibliotekarzy, archiwistów 
—  o podjęcie działań na rzecz obecności trwałego papieru w polskich dokumen
tach i publikacjach.



III

DYSKUSJA





Podczas trwania konferencji „Ochrona i Konserwacja Zbiorów Bibliotecz
nych”, której program byl bardzo bogaty i urozmaicony, niewiele czasu pozostało 
na dyskusję. Dyskusja plenarna odbyła się drugiego dnia, podczas sesji przed
południowej.

Jako pierwszy głos zabrał ppłk mgr Krzysztof Sałaciński —  przedstawiciel 
Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wygłosił on komunikat na 
temat Ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (katastrof, klęsk 
żywiolouych, konfliktu zbrojnego), który w całości zamieszczamy w materiałach 
pokonferencyjnych. Jednocześnie omówił przyjęte stanowisko uczestników Mię
dzynarodowych Warsztatów Ochrony Dziedzictwa Kultury na wypadek szczegól
nych zagrożeń dotyczące międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, 
które również załączamy.

Ponadto w  dyskusji udział wzięli:
—  dr Lucjan Żemło ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uni

wersytetu Warszawskiego, dzieląc się doświadczeniami związanymi z osusza
niem starych druków przywiezionych z Poznania, a pochodzących z księgozbioru 
Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie (1500 wol.),

—  pro f dr hab. Andrzej Barański ze Środowiskowego Laboratorium Analiz 
Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ko
mentując projekt rządowego programy ochrony i konserwacji zbiorów, zaprezen
towany przez dr inż. Józefa Dąbrowskiego, zaproponował nadanie mu formuły 
strategicznego programu rządowego.

—  prof dr hab. Bronisław Zyska, który stwierdził, że w  Polsce drukuje się 
książki na trwałym papierze, niestety bez podawania przez wydawców informacji 
o tym fakcie,

—  dr inż. Józef Dąbrowski z Instytutu Papiemiczo-Celulozowego w Łodzi, 
który poinfomiował zebranych o produkcji 380 ООО ton rocznie trwałego papieru 
drukowego w trzech papierniach; w Jeziornej, Kostrzyniu i Kwidzyniu, z czego 
w kraju pozostaje 170 ООО ton. Natomiast dosyć dużo tytułów jest drukowanych 
poza granicami naszego kraju i nie wiemy, na jakiej wartości papierze.

Tego samego dnia po południu odbywała się dyskusja w  sekcjach: konser
watorskiej i mikrofilmowej.

W' sekcji konserwatorskiej w dyskusji udział wzięli: dyr. Stefan Czaja z Bib
lioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p ro f dr hab. Bronisław Zys
ka z Uniwersytetu Śląskiego, dr Jerzy Andrzejewski z Biblioteki Uniwersytetu





Podczas trwania konferencji „Ochrona i Konsei-wacja Zbiorów Bibliotecz
nych”, której program był bardzo bogaty i urozmaicony, niewiele czasu pozostało 
na dyskusję. Dyskusja plenarna odbyła się drugiego dnia, podczas sesji przed
południowej.

Jako pierwszy głos zabrał ppłk mgr Krzysztof Sałaciński —  przedstawiciel 
Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wygłosił on komunikat na 
temat Ochrony dóbr ku ltw y na wypadek szczególnych zagrożeń (katastrof, klęsk 
iy'wiolowych, konfliktu zbrojnego), który w całości zamieszczamy w  materiałach 
pokonferencyjnych. Jednocześnie omówił przyjęte stanowisko uczestników Mię
dzynarodowych Warsztatów Ochrony Dziedzictwa Kultury na wypadek szczegól
nych zagrożeń dotyczące międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, 
które również załączamy.

Ponadto w  dyskusji udział wzięli:
—  dr Lucjan Żemło ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uni

wersytetu Warszawskiego, dzieląc się doświadczeniami związanymi z osusza
niem starych druków przywiezionych z Poznania, a pochodzących z księgozbioru 
Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie (1500 w ol),

—  prof dr hab. Andrzej Barański ze Środowiskowego Laboratorium Analiz 
Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ko
mentując projekt rządowego programy ochrony i konserwacji zbiorów, zaprezen
towany przez dr inż. Józefa Dąbrowskiego, zaproponował nadanie mu formuły 
strategicznego programu rządowego,

—  pro f dr hab. Bronisław Zyska, który stwierdził, że w Polsce drukuje się 
książki na trwałym papierze, niestety bez podawania przez wydawców informacji 
o tym fakcie,

—  dr inż. Józef Dąbrowski z Instytutu Papiemiczo-Celulozowego w Lodzi, 
który poinformował zebranych o produkcji 380 ООО ton rocznie trwałego papieru 
drukowego w trzech papierniach; w Jeziornej, Kostrzyniu i Kwidzyniu, z czego 
w kraju pozostaje 170 ООО ton. Natomiast dosyć dużo tytułów jest drukowanych 
poza granicami naszego kraju i nie wiemy, na jakiej wartości papierze.

Tego samego dnia po południu odbywała się dyskusja w sekcjach: konser
watorskiej i mikrofilmowej.

W sekcji konserwatorskiej w dyskusji udział wzięli: dyr Stefan Czaja z Bib
lioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p ro f dr hab. Bronisław Zys
ka z Uniwersytetu Śląskiego, dr Jerzy Andrzejewski z Biblioteki Uniwersytetu



Łódzkiego i prof. dr hab. Alicja Strzelczyk z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry 
UMK. Poruszali oni przede wszystkim problemy współpracy konserwatorów 
z bibliotekarzami przed i w trakcie konseiAvacji obiektów zabytkowycli, oraz kie
runków szkolenia nowycłi kadr konsewatorów i bibliotekarzy w dziedzinie ocłiro- 
ny zbiorów.

W sekcji mikrofilmowej w dyskusji udział wzięli: dyr. mgr Teresa Szymo- 
rowska z WBP i Książnicy Miejskiej w Toruniu, Jerzy Buczek z fimiy Mikrofilm 
Service i mgr inż. Heniyka Jankowska z Biblioteki Narodowej. Tematyka dys
kusji toczyła się wokół wyboru metody zabezpieczania zbiorów: milorofilmowa- 
nia lub skanowania. Uznano, że w chwili obecnej tecłinika mikrofilmowa jest 
metodą trwalszą.

Trzeciego dnia obrad odbyła się ponownie dyskusja plenarna nad dwoma 
dołcumentami: założeniami do Programu ochrony, konsei-wacji i restauracji zbio
rów bibliotecznych i Apelem o trwały papier na polskim lynku wydawniczym. Głos 
zabrała jedynie p ro f dr łiab. Alicja Strzelczyk, która zasugerowała rozszerzenie 
poszczególnych punktów Programu.



Krzysztof Sałaciński

OCHRONA DÓ BR KULTURY NA WYPADEK  
SZCZEG Ó LNYCH  ZAGROŻEŃ  

(katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktu zbrojnego)

O przetrwaniu dóbr kultury decyduje —  obok działań konserwatorskich —  
ochrona prawna, w  tym ochrona na wypadek katastrof, klęsk żywiołowych i kon
fliktu zbrojnego.

Podstawę prawną międzynarodowej ochrony dóbr kultury na wypadek kon
fliktu zbrojnego stanowi konwencja haska z 14 maja 1954 r. wraz z regulaminem 
wykonawczym, protokołem i rezolucjami*.

Konwencja przyjęta została przez instytucje międzynarodowe związane 
z ochroną dóbr kultury z dużym uznaniem i nadzieją. Po raz pierwszy w dziejach 
prawa międzynarodowego został opracowany dokument poświęcony w całości 
ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego. Za normę prawną uznano 
zasadę nienaruszalności dziedzictwa kulturalnego narodów i odpowiedzialności 
za wszelkie próby jego niszczenia.

Ratyfikacja konwencji przez Polskę 6 sieфnia 1956 r. stanowiła podstawę 
podjęcia prac organizacyjnych i wydania aktów normatywnych.

Reaktywowany uchwałą nr 54/96 Rady Ministrów Polski Komitet Doradczy 
do spraw ochrony dóbr kultury w  razie konfliktu zbrojnego^ uznał szkolenie 
i edukację społeczeństwa i sił zbrojnych zgodnie z art. 7 i 25 konwencji za jedno 
z priorytetowych zadań.

Potrzeba takich działań została potwierdzona w wystąpieniach wielu uczest
ników konferencji o ochronie dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i poko
ju, zorganizowanej w dniach 18-21 czerwca 1996 r. w Krakowie z inicjatywy 
Rzeczypospolitej Polskiej w  ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju” .̂

Polska zgłosiła inicjatywę organizacji Międzynarodowego Centrum Szkole
nia dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, w którym uczestniczyłyby osoby 
cywilne i wojskowe odpowiedzialne za ochronę dóbr kultury na wypadek szcze
gólnych zagrożeń. Inicjatywa ta uzyskała poparcie pozostałych uczestników kon-

' Dz. U. z 1957 r . Nr 46, poz. 211, załącznik.
2 Uchwała Rady Ministrów nr 54/96 z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie powołania Polskiego 

Komitetu Doradczego do spraw oetirony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, nie publikowana. 
Kancelaria Premiera.

 ̂Szerzej na temat konferencji patrz: Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń czasu wojny i poko
ju. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla 
Pokoju”, Warszawa 1997.



ferencji —  przedstawicieli 15 państw, organizacji międzynarodowych i pozarzą
dowych.

Inicjatywa organizacji Centrum Szkolenia była już rozpatrywana na posie
dzeniu Komitetu Doradczego do spraw ochrony dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego w dniu 28 stycznia 1997 r., co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym 
„Stanowisku w zakresie szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultu- 
cy"“.

Na podstawie tego dokumentu przewodniczący Komitetu, Minister Kultury 
i Sztuki wystąpił do M inistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją 
„organizacji Międzynarodowego Centrum Szkolenia osób cywilnych i wojsko
wych, odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek szczególnych za- 
grożeń” .̂

Określone zostały także najważniejsze cele funkcjonowania Centrum Szko
lenia:

-— doskonalenie wiedzy związanej z ochroną dóbr kultury na wypadek szcze
gólnych zagrożeń,

—  poznawanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicz
nych,

■—  wymiana doświadczeń,
—  inicjowanie i popularyzacja publikacji przedmiotu,
—  poznawanie praktycznych elementów ochrony dóbr kultury na wypadek 

szczególnych zagrożeń,
—  poznawanie dziedzictwa kulturalnego Polski.
Ustalone zostały także podstawowe tematy szkolenia realizowanego w ra

mach Centrum:
—  międzynarodowe unormowania prawne dotyczące ocłirony dóbr kultury 

na wypadek szczególnych zagrożeń —  dotychczasowe doświadczenia;
—  praktyczna realizacja konwencji z 14 maja 1954 r. na przykładzie aktual

nych konfliktów zbrojnych;
—  wkład organizacji pozarządowych w realizację konwencji haskiej w wa

runkach zagrożeń czasu pokoju (program „Niebieskiej Tarczy”);
—  praktyka ochrony dóbr kultury w  siłach zbrojnych;
—  wsparcie społeczne przy ochronie dóbr kultury w wypadku szczególnych 

zagrożeń (katastrofy, klęski żywiołowe);
—  zasady oclirony dóbr kultury w Polsce na wypadek zagrożeń czasu poko

ju  i konfliktu zbrojnego;

^ Stanowisko Polskiego Komitetu Doradczego do spraw ochrony dóbr kultury w razie konfliktu 
zbrojnego z dnia 25 stycznia 1997 r. w sprawie realizacji wniosków wynikających z komunikatu koń
cowego międzynarodowej konferencji poświęconej oclironic dóbr kultuiy na wypadek zagrożeń czasu 
wojny i pokoju. Sekretariat Komitetu.

 ̂ Pismo Nr WSO-27/97 z dnia 19 lutego 1997 r. Ministra Kultury i Sztuki -  Przewodniczącego 
Komitetu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretariat Komitetu.



Organizatorzy i zaproszeni goście w czasie obrad plenarnych 20.09.1998 r.
fo to  M. Barański

—  praktyczna realizacja ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych 
zagrożeń na przykładzie wybranej instytucji kultury;

—  dziedzictwo kulturalne Polski, Europy i świata.
Organizacji Centrum Szkolenia podjął się Szef Obrony Cywilnej Kraju, lo

kalizując je w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Po
żarnej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Wśród różnych proponowanych lokalizacji przeważył Kraków, ze względu 
na szczególny, zabytkowy charakter miasta, potencjał naukowy tam zgromadzony 
oraz warunki stworzone przez komendę szkoły. W toku przygotowań programo
wo-organizacyjnych ustalono, że w Centrum prowadzone będą sześciodniowe 
kursy dla osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury z administracji pań
stwowej, z instytucji kultury, organów samorządu terytorialnego, organizacji po
zarządowych, sił zbrojnych, muzeów, bibliotek, archiwów, itp.

Podstawowym zadaniem Centrum Szkolenia jest merytoryczne i praktyczne 
przygotowanie oraz doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kul
tury przed zagrożeniami, w szczególności zaś przed klęskami żywiołowymi, 
katastrofami oraz w razie konfliktu zbrojnego. W procesie dydaktycznym uczest
niczą znani specjaliści różnych dziedzin nauki związanych z ochroną dóbr kultu-



Spotkanie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z uczestnikami warsztatów 21.09.1998 r. Na 
zdjęciu Prezydent rozmawia z Generalnym Konserwatorem Zabytków prof. A. Tomaszewskim

fo to  M. Barański

ry oraz praktycy zajmujący się profesjonalnie zabezpieczeniem i ratowaniem tych 
dóbr w sytuacjach zagrożeń.

Pierwszy kurs został zorganizowany w dniach 24-29 hstopada 1997 r. 
Uczestniczyło w nim 27 osób, pracowników wojewódzkich oddziałów Państwo
wej Służby Ocłirony Zabytków zajmujących się oclironądóbr kultury na wypadek 
szczególnych zagrożeń oraz specjalistów do spraw obronnych z muzeów i insty
tucji kultury podległych MKiS.

W popularyzacji problematyki ochrony dóbr kultury na wypadek szczegól
nych zagrożeń, jak i w sprawnym uruchomieniu Centrum duże zasługi mają 
krakowskie media, zarówno prasa, radio jak i telewizja. Żywy oddźwięk w me
diach wywołał wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Tomaszewskiego —  Gene
ralnego Konserwatora Zabytków, który przedstawił doświadczenia polskie i mię
dzynarodowe w ochronie zabytkowej architektury i sztuki przed szczególnymi 
zagrożeniami. Do zagrożeń tych zaliczył, oprócz zagrożeń stwarzanych przez na
turę także czynniki czysto ludzkie, takie jak głupotę, ignorancję i złą wolę.

Słuchacze kursu uczestniczyli w zajęciach praktycznych i pokazach sposo
bów ochrony dóbr kultury w krakowskim Muzeum Narodowym, Zamku Kró
lewskim na Wawelu i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz w pokazach 
sprzętu i instalacji ratowniczych w Szkole Aspirantów PSP. Zajęcia seminaryjne



pozwoliły wymienić doświadczenia w zakresie realności przygotowanych planów 
ochrony dóbr kultury oraz sprecyzować wiele wniosków dotyczących rozwiązań 
prawno-organizacyjnych, możliwości technicznych, jak i przygotowań zbiorów 
zgromadzonych w muzeach, bibliotekach i archiwach na wypadek takich za
grożeń jak  np. powódź w Polsce w 1997 r. Na zakończenie szkolenia uczestnicy 
kursu otrzymali certyfikaty z rąk Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Kolejne szkolenia zostały przeprowadzone w styczniu, marcu, kwietniu 
i maju br. Uczestniczyli w nich specjaliści do spraw obronnych z jednostek pod
ległych MKiS, pracownicy oddziałów wojewódzkich Państwowej Służby Ochro
ny Zabytków, zastępcy dyrektorów wydziałów obrony cywilnej urzędów woje
wódzkich, przedstawiciele sił zbrojnych. W Centrum Szkolenia przeszkolono 138 
osób zajmujących się problematyką ochrony dóbr kultury na wypadek szczegól
nych zagrożeń.

W toku przygotowania, organizacji i realizacji pięciu szkoleń doszło do 
usprawnienia praktycznej współpracy między wszystkimi ogniwami odpowie
dzialnymi za ochronę dóbr kultury, a Urzędem Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
i Państwową Strażą Pożarną.

Duże nadzieje na przyszłość rokuje zdecydowana chęć współpracy dyrekto
ra Międzynarodowego Centrum Kultury w  Krakowie z Centrum Szkolenia, co 
daje dobre perspektywy wykorzystania możliwości i potencjału tej instytucji 
w przekształcaniu Centrum Szkolenia w placówkę rangi międzynarodowej, zgod
nie z postanowieniem komunikatu końcowego konferencji z 1996 r.

Istotnym problemem Centrum Szkolenia jest powołanie stałego kierownic
twa, które będzie odgrywało rolę koordynatora, planowało niezbędne środki oraz 
pozyskiwało słuchaczy na kolejne szkolenia. j

16 lutego br. odbyło się w Centrum Szkolenia spotkanie w  którym wzięli 
udział: Minister Kultuiy i Sztuki, Szef Obrony Cywilnej Kraju i szefowie woje
wódzkich inspektoratów Obrony Cywilnej z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, 
zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendanci woje
wódzcy PSP, zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków oraz konserwatorzy 
wojewódzcy. W czasie spotkania omówiono problematykę funkcjonowania Cen
trum oraz kwestie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach zabytkowych.

W wynikli dyskusji ustalono że:
—  Ministerstwo Kultury i Sztuki sprawować będzie merytoryczny nadzór 

nad programem szkolenia w Centrum ;
—  Państwowa Straż Pożama w porozumieniu z Obroną Cywilną udostępni 

nieodpłatnie bazę szkoleniową i zapewni obsługę techniczno-organizacyjną kur
sów;

—  Państwowa Straż Pożarna będzie udostępniać nieodpłatnie materiały na 
pokazy praktyczne;

—  Ministerstwo Kultury i Sztuki udostępni muzea do przeprowadzenia 
ćwiczeń;

—  Obrona Cywilna przygotuje materiały szkoleniowe.



w  czasie spotkania podjęto decyzję o przygotowaniu projektu porozumienia 
pomiędzy Ministrem Kultury i Sztuki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji w sprawie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń.

Ustalono, że w organizacji kolejnych grup szkoleniowych powinny być brani 
pod uwagę :

—  przedstawiciele sił zbrojnych zgodnie ze zmianami strukturalno-organiza- 
cyjnymi wojska;

—  konserwatorzy wojewódzcy i samorządowi zgodnie z nowym podziałem 
administracyjnym kraju;

—  dyrektorzy instytucji kultury, bibliotek, muzeów, archiwów;
—  administratorzy lub właściciele szczególnie cennych obiektów zabytko

wych:
—  konserwatorzy diecezjalni i dyrektorzy muzeów i bibliotek będących w po

siadaniu związków wyznaniowych;
—  społeczni opiekunowie zabytków i przedstawiciele organizacji społecz

nych i pozarządowych zajmujących się problematyką ocłirony zabytków;
—  specjaliści do spraw obronnycłi z muzeów, szkół artystycznych, bibliotek, 

archiwów;
—  przedstawiciele straży pożarnej, służb celnych, policji;
—  grupa słuchaczy z zagranicy zajmująca się ochroną dóbr kultury na wypa

dek szczególnych zagrożeń, w  szczególności z państw Europy Środkowowschod
niej.

W kwietniu 1999 r., w  porozumieniu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Pol
skich, planowane jest szkolenie osób odpowiedzialnych za ochronę zbiorów 
z największych bibliotek w Polsce.

Pierwszym szkoleniem międzynarodowym były zorganizowane w dniach 
18-22 września br. w Polsce międzynarodowe warsztaty „Ocłirona dóbr kultury 
w  razie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem powodzi”. Inicjatywa ich prze
prowadzenia została wysunięta przez organizatorów warsztatów, jakie odbyły się 
w  Macedonii w  1997 r. tj. Wydział Powojennej Rekonstrukcji i Rozwoju Uniwer
sytetu Yorku oraz ICCROM i była zbieżna z dążeniem strony polskiej do wycią
gnięcia wniosków z zebranych doświadczeń dotyczących przygotowania, zabez
pieczenia i ratowania dóbr kultury podczas powodzi w całokształcie systemu 
ochrony tych dóbr przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i na wypadek 
konfliktu zbrojnego*.

Formalnie propozycję organizacji warsztatów zgłosiło Biuro Spraw Obron
nych. Uzyskała ona akceptację M inistra Kultury i Sztuki oraz poparcie i akces do 
współorganizacji ze strony Szefa Obrony Cywilnej Kraju, który już wcześniej 
zgłosił podobną propozycję do planu NATO na 1998 r. W związku z tym Urząd 
Szefa OCK przedstawił w  dniu 7 listopada 1997 r. koncepcję zorganizowania

* Dokumenty w załączeniu.



wspólnych warsztatów w 11 dekadzie września 1998 r. w Warszawie oraz we 
Wrocławiu i innych terenach południowo-zachodniej Polski objętych powodzią.

Celem warsztatów było wzbogacenie wiedzy oraz zebranie i wymiana do
świadczeń na temat rozwiązań prawnych, organizacyjnych i praktycznych działań 
w zakresie:

—  przygotowań do ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, 
w tym planowania przedsięwzięć, sił i środków dla ich zabezpieczenia i minimali
zacji strat;

—  monitoringu i wymiany informacji o zagrożeniach w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, państwowym i międzynarodowym;

—  wypracowania spójnego modelu współpracy różnych organów i służb pań
stwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i samych społeczności lo
kalnych w zapobieganiu klęskom żywiołowym, zabezpieczeniu i ratowaniu dóbr 
kultuiy w wypadku nadzwyczajnych zdarzeń;

—  praktycznych sposobów zabezpieczenia i ratowania różnych rodzajów 
dóbr kultury w sytuacji ich zagrożenia;

—  informacji i łączności w trakcie organizowania i prowadzenia działań ra
towniczych oraz ewidencji, szacowania i dokumentowania strat w dobrach kultury.

Nie mniej ważnym celem warsztatów była popularyzacja wiedzy o ochronie 
dziedzictwa kulturowego przed szczególnymi zagrożeniami oraz integracja nas ze 
społecznością międzynarodową w planowaniu i działaniach w dziedzinie ochrony 
dóbr kultury.

W warsztatach wzięły udział trzyosobowe delegacje 21 państw. W skład 
grup zagranicznych weszły osoby odpowiedzialne za oclironę dóbr kultury na wy
padek zagrożeń w strukturach państwowych lub samorządowych, służb konser
watorskich, przedstawiciele obrony lub ochrony cywilnej, wojska, kierownicy 
jednostek lub instytucji kultury doświadczonych lub zagrożonych klęskami ży
wiołowymi, zwłaszcza powodzią. W warsztatach wzięło udział wielu wybitnych 
specjalistów m.in. z Rady Europy, Unii Europejskiej, NATO, UNESCO, ICOM, 
ICOMOS, ICCROM i ECPA.

Z Polski w warsztatach wzięło udział 80 osób reprezentujących resorty; kul
tury i sztuki, edukacji narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i ad
ministracji, obrony narodowej, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, ad
ministracji kościelnej, organów i służb państwowych i samorządowych z terenów 
objętych powodzią.

W całym programie warsztatów uczestniczyło około 150 osób, z tym, że 
w jego pierwszej części, na Zamku Królewskim w Warszawie, liczba uczestników 
została zwiększona do 170 osób.

Program warsztatów opracowała Rada Programowa powołana pod przewod
nictwem płk. Grzegorza Leszczyńskiego, dyrektora Biura Spraw Obronnych 
MKiS. Program ten obejmował:

—  18-19 września 1998 r. —  część konferencyjna w Zamku Królewskim 
w Warszawie, w której swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Rady



Europy, Unii Europejskiej, UNESCO, NATO, ICOMOS, Polski. Wielkiej Brytanii. 
Kanady i Holandii;

—  20-22 września 1998 r. —  program praktyczny we Wrocławiu, Kłodzku, 
Kudowie Zdroju, Dusznikach Zdroju, Brzegu oraz prace w dwóch grupach proble
mowych: ruchome i nieruchome dobra kultury.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się ze stratami w dob
rach kultury na terenach objętych powodzią oraz wysłuchali infonnacji o podej
mowanych działaniach ratowniczych i zabezpieczających. Mieli także możliwość 
bezpośrednich kontaktów, które były okazją wymiany doświadczeń, a także poz
nania rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących ochrony dóbr kultury 
na wypadek zagrożeń w wielu państwach.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy przyjęli „Stanowisko”, którego inte
gralną część stanowią wyniki prac dwóch grup roboczych.



S T A N O W I S K O
UCZESTNIKÓW M IĘDZYNARODOW YCH WARSZTATÓW OCHRONY,

DZIEDZICTWA KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej zaowocowała organizacją Międzyna
rodowych Warsztatów „O chrona d ó b r ku ltu ry  w razie zagrożeń ze szczegól
nym uwzględnieniem powodzi” , które odbyły się w dniach 18-22 września 1998 
w Warszawie, Wrocławiu, Kłodzku i Brzegu.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, obro
ny (ochrony) cywilnej, służby ochrony zabytków, wojska, środowisk kultural
nych, archiwów, międzynarodowych-miedzyrządowych i pozarządowych organi
zacji, a także specjaliści ochrony dziedzictwa kultury na wypadek zagrożeń z na
stępujących państw; Belgii, Czech, Chorwacji, Francji, Gruzji, Holandii, Kanady, 
Litwy, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwe
cji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W warsztatach uczestniczyły następujące międzynarodowe organizacje: 
UNESCO, NATO, Rada Europy, Kom isja Europejska, ICOMOS, ICOM, 
ICCROM i ECPA.

Warsztaty odbywały się w  formie plenamych sesji, zajęć grupowych i wizy
tacji wybranych miejsc dotkniętych powodzią w  1997 i 1998 roku. Warsztaty po
mogły wymienić doświadczenia w zmniejszaniu skutków katastrof w środowisku 
kulturowym.

Uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów:
1. Wyrażają potrzebę współpracy i wymiany informacji między narodowymi 

Komitetami Doradczymi Ochrony Dóbr Kultury w  Razie Konfliktu Zbrojnego, 
szczególnie w odniesieniu do katastrof naturalnych i spowodowanych przez czło
wieka.

2. Uznają potrzebę transgranicznej, międzynarodowej współpracy na polu 
monitorowania zagrożeń powodzią i innymi katastrofami.

3. Zaznaczają potrzebę szerszej międzynarodowej współpracy, szczególnie 
na terenach przygranicznych w przygotowaniu spójnego modelu współdziałania 
państw, regionów i lokalnych organizacji w zapobieganiu i zmniejszaniu skutków 
katastrof.

4. Uznają konieczność lepszej koordynacji działań i poprawy międzynaro
dowej wymiany specjalistycznych materiałów i infomiacji technicznych na temat 
ochrony dziedzictwa kultury na wypadek zagrożeń.

5. Podkreślają wagę podniesienia zainteresowania ochroną dziedzictwa kul
tury we wszystkich krajach.

6. Postulują korzystanie z doświadczeń krajów i organizacji uczestniczących 
w Programie Błękitnej Tarczy, stworzonym dla ochrony dziedzictwa kultury 
w przypadkach zagrożenia.



7. Uznają, że ochrona dziedzictwa kultury jest sprawą najważniejszą, ustę
pując jedynie ochłonie życia ludzkiego.

8. Postulują, aby odpowiednie władze narodowe i międzynarodowe zapew
niły rzetelne przygotowanie i uaktualnianie inwentarzy i dokumentacji dziedzic
twa kultury. Dokumenty te winny być wiarygodne i łatwo dostępne.

9. Wyrażają życzenie, żeby powyższe sprawy zostały wzięte pod uwagę przez 
wyżej wymienione organizacje międzynarodowe.

10. Doceniają polską inicjatywę szkolenia, obejmującego wspólne ćwiczenia 
specjalistów krajów wschodniej i środkowej Europy w zakresie ochrony dziedzic
twa kultury wobec zagrożeń, prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum 
Szkolenia w Krakowie.

11. Popierają polską propozycję zorganizowania w 1999 roku sesji roboczej 
przedstawicieli międzynarodowych organizacji współodpowiedzialnych za ochro
nę dziedzictwa kultury, mającej na celu krytyczną ocenę doświadczeń w przeciw
działaniu zagrożeniom i ustalenie wspólnej strategii ochrony dóbr kultury w przy
padku szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Warsztatów pracowali w dwóch grupach roboczych:
-— Ruchome Dobra Kultury
—  Nieruchome Dobra Kultury
Wypracowane wnioski są załączone odpowiednio w Aneksach 1 i 2
Uczestnicy wyrażają w  stosunku do organizatorów życzenie wydania mate

riałów z Warsztatów w językach angielskim i polskim.
Uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów dziękują polskim władzom za 

doskonałą ich organizację.
Niniejsze Stanowisko zostało przyjęte przez uczestników w dniu 22 wrześ

nia 1998, we Wrocławiu.



Rekom endacje I grupy roboczej 
(ruchom e dobra kultury) 

pod p rzew odnicbvem  Jana W O ŁO SZA

Uczestnicy I-szej grupy roboczej zajmującej się sprawami ochrony i ratowa
nia ruchomych dóbr kultury, skupili swoją uwagę na trzech fazach działań;

—  profilaktyce,
—  ratowaniu dóbr kultury w trakcie katastrofy,
—  usuwaniu skutków powodzi.
Fazy te rozważano w kontekście poziomów organizacyjnych:
—  pojedynczej instytucji,
—  w skali lokalnej,
—  w skali regionu i kraju.
—  w skali międzynarodowej.
Uwzględniając informacje i opinie uczestników ratowania dóbr kultury pod

czas powodzi w  Polsce w 1997 r. oraz treści przekazane w wystąpieniach specja
listów zagranicznych, postanowiono dorobek grupy ująć w  postaci następujących 
rekomendacji:

1. Uczestnicy I grupy roboczej pragną zwrócić uwagę opinii publicznej oraz 
władzom, tak krajowym jak  i wspólnotom międzynarodowym, że profilaktyka 
w ochronie i ratowaniu dóbr kultury powinna być traktowana pierwszoplanowo, 
że środki materialne przeznaczone na profilaktykę są wielokrotnie bardziej efek
tywnie wydawane niż środki, które w wypadku katastrofy muszą być wyasygno
wane na usuwanie jej skutków. Dlatego należy dążyć co najmniej do zrównowa
żenia proporcji środków wydawanych na profilaktykę i usuwanie skutków kata
strof

2. Istnieje i narasta coraz bardziej potrzeba wspierania bądź organizowania 
krajowych i międzynarodowych ośrodków zajmujących się sprawami profilakty
ki. W szczególności ośrodki takie powinny skupić swoją uwagę i działalność na:

a) propagowaniu problematyki ochrony dóbr kultury i pozyskiwaniu opinii 
publicznej dla działań w tym zakresie;

b) popieraniu i prowadzeniu odpowiednich prac badawczych, w  tym nad 
nowymi technologiami stosowanymi w ratowaniu dóbr kultury;

c) prowadzeniu szerokiej działalności edukacyjnej w społeczeństwie oraz 
kształceniu i dokształcaniu kadr specjalistów.

Dlatego też z uznaniem spotkało się utworzenie krakowskiego ośrodka szko
leniowego w dziedzinie ochrony dóbr kultuiy oraz działalność innych podobnych 
ośrodków w Europie i świecie.

3. Konieczną i pilną sprawą jest utworzenie niezależnych rad do monito
rowania przedsięwzięć podejmowanych w celu usprawnienia i podniesienia stanu 
gotowości na wypadek katastrofy:



—  w instytucjach kultui^
—  na szczeblu lokalnym
—  na szczeblu prowincji i regionu,
—  na poziomie ogólnokrajowym,
—  w skali międzynarodowej

oraz dokonywanie ocen tych przedsięwzięć, a szczególnie stanu integracji planów 
ratunkowych wszystkich wymienionych wyżej szczebli.

4. Głównej przyczyny niedoceniania profilaktyki w ochronie dóbr kultury 
upatruje się w braku świadomości władz i szerokich kręgów społeczeństwa. 
Nieodzowne jest intensywne poszukiwanie efektywnych form działań zmienia
jących na lepsze istniejący stan rzeczy. Konieczne jest większe zainteresowanie 
mediów problemami ochrony dóbr kultury i współpraca z nimi w propagowaniu 
inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych.

5. Działalność szkoleniowa w zakresie ochrony dóbr kultury powinna być 
prowadzona systematycznie i obejmować wszystkie szczeble, zarówno instytucjo
nalne jak  i regionalne czy ogólnokrajowe. Nie należy poprzestawać na jednora
zowych przeszkoleniach, ale powinny one być organizowane co najmniej raz 
w roku i połączone z kontrolą przyswajanej wiedzy oraz umiejętności. Instrukcje 
i plany są  konieczne, ale przynoszą korzyści tylko wówczas, gdy będą im towa
rzyszyły szkolenia.

6. Sprawność działań w  zakresie ocłirony dóbr zależy w dużej mierze od 
struktur odpowiedzialnych za takie działania. Aby struktury takie mogły działać 
skutecznie, ich funkcjonowanie musi być ukierunkowane na integrowanie wszyst
kich instytucji i osób uczestniczących w ratowaniu dóbr kultury. M uszą więc być 
one nastawione na współpracę, która jest efektywna, gdy jej ramy i zasady są z gó
ry ołcreślone, gdy kanały przekazywania informacji są uzgodnione, gdy jest okre
ślona rola każdego podmiotu uczestniczącego w akcji profilaktycznej i ratow
niczej.

7. Powódź w Polsce w 1997 r. dowiodła, iż organizacje społeczne i wolon
tariusze w bardzo wielu wypadkach zadecydowali o powodzeniu działań ratow
niczych. Doświadczenia wynikające z tych działań zasługują na staranne przea
nalizowanie i wyciągnięcie wniosków na szerszy użytek wszystkich zaintereso
wanych w Polsce i za granicą. Niezbędne jest wykorzystanie tych doświadczeń 
w modyfikacji istniejących struktur ochrony i ratowania dóbr kultury oraz we 
współpracy z organizacjami społecznymi i wolontariatami.

8. Podkreślić należy wagę koordynacji działań ratowniczych i wspierających 
ratowanie dóbr kultury. Koordynacja potrzebna jest na każdym poziomie organi
zacji działań ratowniczych. Jest ona skuteczna i efektywna, gdy opiera się na 
dobrej bazie infontiacyjnej, która ma podstawowe znaczenie na wszystkich 
poziomach i we wszystkich fazach działań ratowniczych.

Szczególne znaczenie ma koordynacja pomocy instytucjom i terenom po
szkodowanym. Koordynacja ułatwia objęcie pomocą wszystkich poszkodowa
nych i skutecznie zapobiega możliwemu marnotrawstwu środków wspierających.



9. Wielkie katastrofy mogą się zdarzać na terenach nadgranicznych i obej
mować tereny dwóch lub więcej państw. Pożądane jest wcześniejsze określenie 
zasad porozumiewania się i współpracy służb ratowniczych w kiajach sąsiedz
kich. Szczególnie istotna jest osobista znajomość kierownictw służb ratowniczych 
i utrzymywanie systematycznych kontaktów na podstawie zawartych porozumień 
i ustaleń. W porozumieniach takich uwzględnienie potrzeby odbywania wspól
nych ćwiczeń w zakresie działań ratowniczych oraz ich przeprowadzanie przy
czyni się w istotny sposób do zwiększenia stanu gotowości przygotowań na 
wypadek katastrofy, zwłaszcza gdy ona sama lub jej skutki przekraczają granicę 
kraju. Także organizowanie międzynarodowych ćwiczeń ma głęboki sens i przy
niesie wieloaspektowe korzyści.

10. Wielką rolę w zapobieganiu katastrofom i ich skutkom odgrywają 
i powinny odgrywać organa NATO, UNESCO, Unii Europejskiej i Rady Europy. 
Oczekuje się doskonalenia struktur odpowiedzialnych w tych instytucjach za 
ratowanie dóbr kultury oraz wzmocnienia ich działalności o charakterze szkole
niowym, koordynacyjnym oraz informacyjnym. Służby te powinny utrzymywać 
stałe i bliskie kontakty z odpowiednimi służbami poszczególnych krajów.

11. Katastrofy i klęski żywiołowe m ogą sparaliżować całe kraje lub ich zna
czne obszary, dlatego międzynarodowa pomoc jest konieczna. Doświadczenia do
wodzą, że pomoc międzynarodowa jest bardziej skuteczna, gdy rządy poszczegól
nych krajów przekazują krajom sąsiedzkim i irmym zainteresowanym wykazy stu 
czy więcej najcenniejszych obiektów (ruchomych i nieruchomych dóbr kultury) 
do ratowania na wypadek zagrożeń. Ułatwia to bowiem organizowanie i prowa
dzenie działań ratowniczych.

12. Pożądana jest większa aktywizacja służb międzynarodowych i krajo
wych w dziedzinie ratowania dóbr kultury. Ich współpraca z mediami, organiza
cja konferencji krajowych i międzynarodowych, działalność szkoleniowa, przy
gotowanie i publikowanie materiałów —  to formy działań, które m ogą i powinny 
propagować przedsięwzięcia profilaktyczne oraz przyczyniać się do pogłębienia 
świadomości wagi ochrony dóbr kultury w społeczeństwie i w  kręgach władz pań
stwowych i samorządowych.

13. Należy stosować postanowienia i zapisy zawarte w konwencji haskiej 
z 1954 r., których wypełnianie może pomóc w ochronie i ratowaniu dóbr kultury 
w przypadku powodzi i innych katastrof.

14. W związku z powodziami w  Polsce opowiedziano się za:
a) przyspieszeniem realizacji programu „ODRA 2005”, dotyczącego bu

dowli i urządzeń wodnych w celu zapobieżenia powodziom w dorzeczu Odry, 
a zwłaszcza budowy w ramach tego programu zbiornika retencyjnego pod Ra
ciborzem;

b) opracowaniem programu ochrony i ratowania ruchomych i nieruchomych 
dóbr kultury przed powodzią i nadaniem mu charakteru programu rządowego.



Rekom endacje II grupy roboczej
(n ieruchom e d o b ra  ku ltu ry) 

pod p rzew odnictw em  M a rk a  B A R A Ń SK IEG O

W czasie pracy Il-ej grupy roboczej uczestnicy warsztatów mieli możliwość 
zapoznania się z wieloma zabytkami w miejscowościach dotkniętych powodzią 
w 1997 r. i w  1998 roku. Zaznajomili się ze stratami w  dobrach kultury we Wro
cławiu, Kłodzku, Brzegu, Dusznikach Zdroju, Polanicy Zdroju oraz wysłuchali 
relacji na temat skutków powodzi dla zabytków w Opolu, Nysie i Raciborzu.

Podjęto dyskusję nad następującymi pytaniami;
1. Czy potrafimy zdefiniować konkretne zagrożenia dla obiektów historycz

nych w czasie powodzi?
2. Jakie kroki powinniśmy podejmować chroniąc budowle zabytkowe, ze

społy budynków, a nawet całe centra historyczne miast (ochrona selektywna czy 
kompleksowa)?

3. Czy wartość zabytku może usprawiedliwiać wysiłek organizacyjny i ludz
ki konieczny dla jego ochrony?

4. Czy istnieje granica, kiedy i do jakiego momentu chronić pojedynczy 
obiekt, a może ograniczyć jego ochronę do dokumentacji i zabezpieczenia naj
cenniejszych elementów?

5. Jak współpracować z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi, 
mieszkańcami tworząc system biernej i aktywnej (grupy ratownicze) ochrony?

6. Czy możliwa jest do zdefiniowania minimalna granica współpracy pozwa
lająca chronić zabytek?

7. Jak tworzyć sieć monitorowania obiektów i informacji o zagrożeniu po
wodzią?

8. Jak przeprowadzać szkolenia oraz ćwiczenia mogące pomóc w przyszłych 
akcjach ratowniczych?

9. Jakie działania m ogą pomniejszyć straty i zniszczenia nieruchomych dóbr 
kultury?

W czasie dyskusji w  grupie roboczej omówiono doświadczenia uczestników 
z przeprowadzonych akcji ratowniczych i zabezpieczających, analizowane były 
rozwiązania zastosowane w czasie powodzi w Polsce.

Określono skalę zagrożeń dla obiektów historycznych na skutek powodzi, 
zarówno tych wynikających z nagłego przepływu wód, dynamicznych obciążeń, 
jak  również związanych z długotrwałym zawilgoceniem i skażeniem budynków 
chemikaliami. Podkreślono ważny aspekt naruszenia równowagi wód grunto
wych, co w  licznych przypadkach skutkowało przesączaniem się wód do piwnic 
budynków nie zalanych w czasie powodzi oraz naruszało stabilność fundamen
towania.



Skutki tego rodzaju oddziaływania —  wysolenia, zagrzybienia, osłabienia 
stabilności fundamentów są widoczne w dłuższym okresie czasu po powodzi. 
Naruszenie statyki budowli spowodowało konieczność wybui-zenia wielu obiek
tów.

W kwestii wartości obiektów zabytkowych podniesiono aspekty artystyczne, 
historyczne, jak również ich miejsce w krajobrazie kulturowym m.in. stanowisk 
archeologicznych zagrożonych powodziami. Podkreślono, że wartość zabytkowa 
budynków historycznych będzie z czasem rosła i dlatego warto ratować obiekty 
zagrożone zniszczeniem. Zwrócono uwagę, że szczególnej pomocy oczekiwać 
będą prywami właściciele obiektów zabytkowych, którzy nie są w stanie samo
dzielnie zabezpieczyć i ratować własnych zabytków i kolekcji.

Zagrożone powodzią budynki winny być chronione przy użyciu prostych 
środków, łatwych w użyciu nie wymagających specjalistycznej obsługi. Warto 
przemyśleć sposób składowania i udostępniania ich. Winna to być domena obrony 
cywilnej prowadzącej całościową gospodarkę materiałami w czasie katastrof.

W ramach profilaktyki przed katastrofami przedstawiano kwestię stanu rzek 
i utrzymania ich drożności. Monitorowanie rzek winno być połączone z naniesie
niem na zabytkach stałych łatwych do odczytania punktów geodezyjnych —  re- 
perów wysokościowych, co pozwoli na szybkie i właściwe ocenianie zagrożeń 
oraz podejmowanie działań zabezpieczających. Winny być wykonywane studia 
zachowań rzek określających m.in. zagrożone miejsca i zabytki.

Konieczna jest integracja systemu przeciwdziałania katastrofom zarówno 
w zakresie działań wyspecjalizowanych służb, grup ratowniczych, jak  również 
współpracy z ludnością, by umiejętoie wykorzystać potencjał ludzki gotowy do 
niesienia pomocy. Istotnym elementem współpracy z ludnością cywilną i wolon
tariuszami jest precyzyjne określenie potrzeb i zadań, by nie mamować ludzkiego 
zapału.

Szkolenia i ćwiczenia specjalistycznych służb w zakresie działań przy obiek
tach zabytkowych, jak  również osób odpowiedzialnych za obiekty kultuiy i zabyt
ki, muzea, biblioteki, archiwa są konieczne. Winno się jednoznacznie rozgrani
czać kompetencje i zakreślać zakresy działań, które m ają być podejmowane 
w czasie akcji ratowniczych.

W ramach struktur Obrony Cywilnej winny znajdować się wyspecjalizo
wane jednostki przygotowane do ratowania dóbr kultury. Można tutaj wykorzys
tać doświadczenia ,3 łęk itnej Tarczy” kreowane przez ICOMOS. Warto jest ze
brać doświadczenia osób, które uczestniczyły w prowadzonych akcjach ratowni
czych.
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PRZEBIEG O BRAD IV FORUM

IV Forum SBP otworzył przewodniczący SBP, kol. Stanisław Czajka i po 
powitaniu zebranycłi zaproponował następujący porządek obrad:

1. Promocja podręcznika ,3ibliotekarstw o” pod red. prof, dr łiab. Zbigniewa 
Żmigrodzkiego.

2. Realizacja uchwał zjazdowycti oraz programu SBP w bieżącej kadencji.
3. Omówienie projektów uchwał wynikających z dyskusji i ustaleń uczestni

ków konferencji „Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych” .
4. Rozpatrzenie wstępnych propozycji zmian w strukturze organizacyjnej 

SBP w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju.
5. Uroczyste wręczenie przyznanych odznaczeń.
Po zaakceptowaniu w/w porządku o głos poprosiła kol. Barbara Drewniew- 

ska-Idziak, która poinformowała zebranych o wystawach towarzyszących IV Fo
rum, ze szczególnym uwzględnieniem wystawy najnowocześniejszego sprzętu 
mikrofilmującego i skanującego zbiory, zaprosiła też zainteresowane osoby do 
zwiedzania Zakładu Reprografii BN.

Następnie prowadzący obrady kol. S. Czajka poprosił p ro f dr hab. Elżbietę 
Barbarę Zybert o wygłoszenie referatu promującego książkę: ,JBibliotekarstwo” 
(wyd. 2 uzup. i rozsz.. Warszawa 1988). Omówiwszy zakres treściowy tego dzieła 
p ro f E. B. Zybert zwróciła uwagę na fakt, że od dawna brak w polskiej literaturze 
bibliotekarskiej aktualnego i nowoczesnego podręcznika, który mógłby być wy
korzystywany zarówno w nauczaniu zawodu jak  i w  codziennej praktyce. „Bib
liotekarstwo” pod. red. p ro f Z. Żmigrodzkiego wypełnia tę lukę, jest też opatrzo
ne bogatą literaturą przedmiotu, co sprawia, że stanowi cenną pomoc dla wykła
dowców. Dziękując za życzliwe zaprezentowanie książki, p ro f Z. Żmigrodzki 
wyraził uznanie dla Wydawnictwa SBP za sprawny i szybki cykl wydawniczy, 
podziękował też recenzentom, a także krytykom I wydania za uwagi, które poz
woliły rozszerzyć i pogłębić II wydanie tego —  jak sam określił —  „zwięzłego 
zarysu wiedzy zawodowej bibliotekarza w popularnym kształcie”. Z  kolei zabrała 
głos dr Anna Tokarska, reprezentująca obok pro f Z. Żmigrodzkiego zespół au
torów promowanego dzieła. Podkreśliła ona rolę p ro f Z. Żmigrodzkiego w orga
nizowaniu pracy nad tą książką oraz nadaniu jej ostatecznego kształtu i podzię-



kowala mu za inspirację oraz współpracę. Wręczenie kwiatów od Wydawnictwa 
SBP i oklaski zakończyły tę sympatyczną uroczystość.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prowadzący oddal następnie głos 
kol. Janinie Jagielskiej, sekretarzowi generalnemu SBP. Oceniła ona realizację 
uchwal Zjazdu SBP oraz przyjętego przez ZG SBP Programu SBP stwierdzając, 
ze większość zaplanowanych na ten okres zadań jest systematycznie wykony
wana. Na realizację czekają natomiast:

—  stworzenie lobby w Sejmie i Senacie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa 
polskiego,

—  umożliwienie komputeryzacji i dostępu do informacji wszystkim typom 
bibliotek,

—  opracowanie pragmatyki zawodu bibliotekarza i dążenie dc uwzględnie
nia ustaleń w przyszłej legislacji.

Wystąpienie kol. J. Jagielskiej zakończyło pierwsza część obrad.
Po krótkiej przerwie prowadzenie obrad przejęła kol. Ewa Stachowska-Mu- 

siał. Przedstawiła ona zebranym zwięzłą infonnację o przebiegu towarzyszącej IV 
Forum konferencji „Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych”, omówiła 
też treść przyjętych przez konferencję dokumentów; „Apelu o trwały papier na 
polskim rynku wydawniczym” oraz „Programu ochrony, konserwacji i restauracji 
zbiorów bibliotecznych”. W  imieniu organizatorów zaproponowała, aby IV Fo
rum SBP udzieliło tym dokumentom swojej rekomendacji w celu popularyzacji 
ich treści i przedstawiła projekt stosownej uchwały, który zebrani jednogłośnie 
przyjęli.

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący SBP, kol. Janusz Ambroży, który 
przedstawił wstępne propozycje zmian w strukturze organizacyjnej SBP w związ
ku z nowym podziałem administracyjnym kraju, i wynikającymi z niego konsek
wencjami. Stwierdził, że w świetle obowiązującego Statutu SBP jedynie Zwy
czajny lub Nadzwyczajny Zjazd może dokonać strukturalnych zmian organiza
cyjnych. Pojawiające się propozycje budowania struktur przejściowych czy tym
czasowych nie tylko niosą określone zagrożenia, ale pozostają w niezgodzie 
z zapisami Statutu SBP. Zaproponował, aby przyjąć uchwałę IV Forum okre
ślającą tok postępowania organów SBP, zwłaszcza Zarządu Głównego w okresie 
dostosowawczym.

Problem ten wywołał ożywioną dyskusję. Na temat przyszłego kształtu okrę
gów SBP, trudnej sytuacji bibliotek w  nowym układzie samorządowym oraz du
żego zróżnicowania ich sytuacji wypowiadali się: kol. Mirosława Jośko z ZO 
w Jeleniej Górze, kol. Kjystyna Brodowska z ZO w Sieradzu, kol. Witold Suli- 
mierski z ZO w Chełmie, kol. Stanisław Krzywicki, wiceprzewodniczący ZG 
SBP, kol. Janina Halec z ZO w Lesznie oraz kol. Marian Skomro z ZO w Gdań
sku. Wyrażając różne obawy, co do przewidywanych reperkusji i zagrożeń, jakie 
stwarzać może bibliotekom realizacja nowego podziału administracyjnego, dys
kutanci zgodnie twierdzili, że nie należy spieszyć się z dostosowywaniem struk
tur organizacyjnych SBP do struktur administracyjnych państwa. Optowali za ob



serwacją dokonujących się zmian i wycia^aniem wyważonych wniosków. Mówili
0 tym, że konsekwencje refonny administracyjnej postrzegane są na ich terenie 
jako pewne zagrożenie dla bibliotekarstwa publicznego, w związku z czym prob
lemy te powinny być przedmiotem szczególnej troski SBP. Kol. K. Brodowska 
zwróciła uwagę na rysującą się groźbę bezrobocia wykształconej i doświadczonej 
kadry z 33 byłych bibliotek wojewódzkich i brak ustawowo sprecyzowanych 
źródeł finansowania bibliotek publicznych w nowej rzeczywistości. Kol. M. Jośko 
zaproponowała, aby obecne struktury zachować do końca obecnej kadencji, tj. do 
2001 r. i w statutowym okresie dokonać wyboru nowych władz, już z uwzględ
nieniem zmian w podziale administracyjnym kraju i konieczną zmianą Statutu. 
Twierdziła, że te dwa lata są potrzebne, aby w miarę spokojnie przeprowadzić bib
lioteki publiczne przez trudny dla nich okres i mieć czas na wypracowanie no
wych struktur organizacyjnych. Popierając ten wniosek kol. W. Sulimierski zapro
ponował, aby na okres przejściowy powołać w nowych województwach pełno
mocników Zarządu Głównego SBP d/s koordynacji poczynań poszczególnych 
zarządów. Natomiast kol. M. Skomro zaproponował powołanie przy ZG SBP Ze
społu Interwencyjnego na okres przejściowy. Do zadań takiego zespołu należa
łoby zbieranie informacji, ocena sytuacji i podejmowanie działań interwencyj
nych.

Podsumowując dyskusję kol. S. Czajka stwierdził, że przebudowę należy 
robić tak, aby organizacja nie poniosła uszczerbku. Stwierdził tez, że ZG SBP
1 jego Prezydium potrzebują delegacji Forum do prowadzenia prac związanych 
z wpływem zmian administracyjnych na krajową strukturę organizacyjną SBP. 
W związku z powyższym i w  nawiązaniu do głosów dyskutantów kol. E. Sta- 
chowska-Musiał odczytała projekt Uchwał IV Forum w sprawie dostosowania 
struktury organizacyjnej SBP do nowego podziału administracyjnego kraju. Nie 
wszystkie proponowane zapisy zyskały aprobatę zebranych. Głosowano zatem na 
poszczególne punkty uchwały, i po pewnych modyfikacjach jednogłośnie ją  
przyjęto. Na zakończenie tego punktu porządku obrad kol. J. Jagielska poinfor
mowała o zebraniu Sekcji Bibliotek Publicznych w dn. 5 XI 1998 r., kierując jed
nocześnie prośbę o zgłaszanie dostrzeżonych, ważnych problemów do rozpa
trzenia.

Uroczyste wręczenie odznaczeń SBP poprzedziło uhonorowanie kol. Józefa 
Lewickiego medalem warszawsko-wileńskim: „Adam Mickiewicz. Dwusetna 
rocznica urodzin” za wieloletni wkład w kształcenie kadr bibliotekarskich i ak
tywną działalność na rzecz bibliotekarstwa polskiego. Następnie dyrektor Biura 
SBP, kol. Mieczysław Szyszko przedstawił zebranym decyzję Prezydium ZG SBP 
o przyznaniu medalu „Bibliotheca M agna Perennisque” Instytutowi Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz medalu 
„W dowód uznania” i „Honorowej Odznaki SBP” 32 zasłużonym członkom 
Stowarzyszenia. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał przewodniczący SBP, kol.
S. Czajka.



Po uroczystej dekoracji, zamykając IV Forum SBP, przewodniczący serdecz
nie podziękował tym wszystkim, którzy przygotowali konferencję i Forum — 
członkom Komisji Konserwacji i Ochrony Zbiorów Bibliotecznych przy ZG SBP, 
kolegom —  pracownikom BN, autorom referatów oraz pracownikom Biura ZG 
SBP. Podziękował także uczestnikom IV Forum za przybycie na posiedzenie 
i aktywny w nim udział. Poinfonnował o przewidywanym wydaniu materiałów 
z konferencji i IV Forum oraz o planowanym na grudzień br. spotkaniu z prze
wodniczącymi zarządów okręgów SBP.

Na tym IV Forum zakończyło swoje obrady.



UCHWAŁA IV FORUM  SBP
w  S P R A W I E  O C H R O N Y  Z B I O R Ó W  W  P O L S C E

1. IV Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich kierując się rekomendacją 
poprzedzającej go konferencji pt.i „Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecz
nych” przyjmuje i akceptuje opracowane przez uczestników tej konferencji 
dokumenty;

—> „Apel o trwały papier na polskim rynku wydawniczym”
—  „Program ochrony, konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych. Za

łożenia”.
2. IV Forum zobowiązuje wszystkie ogniwa Stowarzyszenia do popularyzacji 

treści obu tych dokumentów w środowisku bibliotekarskim i do realizacji 
zadań, które z nich wynikają.

3. IV Forum zaleca, aby w popularyzacji treści, o których mowa powyżej, istotną 
pomocą służyły czasopisma i irme publikacje stowarzyszeniowe.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, 17 października 1998 r.

UCHWAŁA IV FORUM  SBP
w  SPRAWIE DOSTOSOWANIA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SBP 

DO NOW EGO PODZlAłU ADM INISTRACYJNEGO KRAJU

Mając na uwadze istotne sprawy nurtujące środowisko bibliotekarskie, a zwią
zane z planem wprowadzania od 1 stycznia 1999 r. nowego podziału administra
cyjnego kraju IV Forum SBP postanawia:

1. Zobowiązać Zarząd Główny SBP do powołania (do dnia 30 listopada 1998 r.) 
specjalnego Zespołu ds. dostosowania struktury organizacyjnej SBP do nowe
go podziału administracyjnego kraju, z określeniem zadań i kompetencji.

2. Zobowiązać Zarząd Główny, Zarządy Okręgów i Kół SBP do bieżącej obser
wacji zjawisk występujących w bibliotekarstwie przy wprowadzaniu nowego 
podziału administracyjnego kraju i reagowania na nie w ramach uprawnień 
statutowych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, 17 października 1998 r.
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INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH -  
Warszawa. Medal odebrała prof, dr hab. Barbara Elżbieta ZYBERT

M edal 
W  D O W Ó D  U Z N A N IA

1. Janusz AMBROŻY -  ZG SBP, Gniezno
2. Bożena BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA -  ZG SBP, Białystok
3. Maria BOCHAN -  Komisja Rewizyjna ZG SBP, Piła
4. Krystyna BRODOWSKA -  ZO SBP, Sieradz
5. Janina CYGAŃSKA -  Członek Honorowy SBP, Warszawa

6. Barbara DREWNIEWSKA-IDZIAK -  Komisja Ocłirony i Konserwacji Zbiorów 
Bibliotecznych ZG SBP, Warszawa

7. Janina HALEC -  ZO SBP, Leszno
8. Lech HEJMAN -  ZO SBP, Konin
9. Danuta JĘDROWIAK -  ZO SBP, Wrocław

10. Andrzej KEMPA -  ZG SBP, Łódź
11. Eugenia KOROCIŃSKA -  ZO SBP, Elbląg
12. Anna LIPIEC -  ZO SBP, Lublin
13. Marianna LOZOWSKA -  ZO SBP, Suwałki
14. Franciszek LOZOWSKI -  ZO SBP, Poznań
15. Teresa MAJDAK -  ZO SBP, Radom
16. Sabina MALINOWSKA -  ZO SBP, Ostrołęka
17. Tadeusz MATYJASZEK -  ZO SBP, Słupsk
18. Stanisława MAZUR -  ZO SBP, Tarnobrzeg
19. Alina MISIOWA -  ZO SBP, Kraków
20. Bogusława MISZKIEL -  ZO SBP, Suwałki
21. Joanna PASZTALENIEC-JARZYŃSKA -  ZG SBP, Warszawa
22. Janina PATYSIAK -  ZO SBP, Kalisz
23. Maria PROKOPOWICZ -  Członek Honorowy SBP, Warszawa
24. Zofia ROGOWSKA -  ZO SBP, Tarnów
25. Marian SKOMRO ZO SBP, Gdańsk



26. Ewa STACHOWSKA-MUSIAŁ - ZG SBP, Warszawa
27. Witold SULIMIERSKI ZO SBP, Chełm
28. Lucyna SUŁKOWSKA ZO SBP, Łódź
29. Gabriela SUŁKOWSKA -  ZO SBP, Łódź
30. Krystyna WOŁOCH ZO SBP, Katowice

H O N O R O W A  O D Z N A K A  SBP

1. Maria WĄSIK -  ZO SBP, Zielona Góra
2. Teresa ŻEBROWSKA -  ZO SBP, Ciechanów
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Józef LEWICKI -  Członek Honorowy SBP, Warszawa

U czestnicy Forum

1. Janusz AMBROŻY -  ZG SBP, Gniezno
2. Jerzy ANDRZEJEWSKI -  BUŁ, Łódź
3. Krystyna BARTELA -  WBP, Wałbrzych
4. Jadwiga BARSZCZEWSKA -  Biuro ZG SBP, Warszawa
5. Wanda BELCIK -  ZO SBP, Krosno
6. Sylwia BŁASZCZYK -  ZO SBP, Katowice
7. Marianna BRACHFOGEL -  Biuro ZG SBP, Warszawa
8. Krystyna BRODOWSKA -  ZO SBP, Sieradz
9. Jadwiga CHRUŚCIŃSKA -  CUKB, Warszawa

10. Wanda CIEPIELEWSKA -  Biuro ZG SBP, Warszawa 
1L Bogumiła CUPER -  ZO SBP, Piła
12. Janina CYGAŃSKA -  Członek Honorowy SBP, Warszawa
13. Barbara CZAJKA -  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Łódź
14. Stanisław CZAJKA -  Przewodniczący SBP, Warszawa
15. Małgorzata CZUB -  ZO SBP, Bielsko-Biała
16. Barbara DREWNIEWSKA-IDZIAK -  Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG 

SBP, Warszawa
17. Teresa GAWLIK -  ZO SBP, Słupsk
18. Janina HALEC -  ZO SBP, Leszno
19. Lech HEJMAN -  ZO SBP Konin
20. Janina JAGIELSKA -  ZG SBP, Warszawa
21. Edward JAKIMOWICZ -  Biuro ZG SBP, Warszawa
22. Joanna JANCZAK -  Biuro ZG SBP, Warszawa
23. Anna JESSE -  ZO SBP, Zielona Góra
24. Andrzej JOPKIEWICZ -  ZG SBP, Warszawa
25. Mirosława JOŚKO -  ZO SBP, Jelenia Góra
26. Andrzej KEMPA -  ZG SBP, Łódź
27. Joanna KOŁTUN -  ZO SBP, Zamość



28. Eugenia KOKOCIŃSKA ZO SBP, Elbląg
29. Lucyna KOTECKA ZO SBP, Gorzów Wlkp.
30. Stanisław KRZYWICKI ZG SBP, Szczecin
31. Marta LACH Biuro ZG SBP, Warszawa
32. Maria LENARTOWICZ Członek Honorowy SBP, Warszawa
33. Józef LEWICKI Członek Honorowy SBP, Warszawa
34. Ewa LIS ZO SBP, Przemyśl
35. Franciszek LOZOWSKl -  ZO SBP, Poznań
36. Marianna ŁOZOWSKA -  ZO SBP, Suwałki
37. Anna MAJCHER -  Biuro ZG SBP, Warszawa
38. Teresa MAJDAK -  ZO SBP, Radom
39. Sabina MALINOWSKA -  ZO SBP, Ostrołęka
40. Bożena MAŃKOWSKA -  ZO SBP, Siedlce
41. Alina MISIOWA -  ZO SBP, Kraków
42. Barbara MURLIKOWSKA -  ZO SBP, Płock
43. Janusz NOWICKI -  Biuro ZG SBP, Warszawa
44. Janina PATYSIAK -  ZO SBP, Kalisz
45. Magdalena PILACIŃSKA - Biuro ZG SBP, Warszawa
46. Halina PIOTROWSKA -  ZO SBP, Rzeszów
47. Zenobia POCHMURSKA -  Biuro ZG SBP, Warszawa
48. Maria PROKOPOWICZ -  Członek Honorowy SBP, Warszawa
49. Wiktoria PSZONIAK -  ZO SBP, Włocławek
50. Gabriela RADOMSKA -  ZO SBP, Rzeszów
51. Eulalia RYSZKOWSKA -  ZO SBP, Bydgoszcz
52. Monika SADKOWSKA -  ZO SBP, Tarnobrzeg
53. Regina SAKRAJDA -  ZO SBP, Toruń
54. Marian SKOMRO -  ZO SBP, Gdańsk
55. Jolanta SŁOWIK -  ZO SBP, Wrocław
56. Jan SMOLARZ -  ZO SBP, Lublin
57. Krystyna SOBOCIŃSKA -  ZO SBP, Łomża
58. Ewa STACHOWSKA-MUSIAŁ -  ZG SBP, Warszawa
59. Witold SULIMIERSKI -  ZO SBP, Chełm
60. Mieczysław SZYSZKO -  Biuro ZG SBP, Warszawa
61. Aneta WASILEWSKA -  ZO SBP, Legnica
62. Ewa WITEK -  ZO SBP, Nowy Sącz
63. Renata WOJTCZAK -  ZO SBP, Piotrków Trybunalski
64. Krystyna WOŁOCH -  ZO SBP, Katowice
65. Ewa WYPYCH -  ZO SBP, Łódź
66. Ewa ZERYCH -  ZO SBP, Opole
67. Jadwiga ZIELIŃSKA -  ZO SBP, Kielce
68. Elżbieta Barbara ZYBERT -  Sekcja Chorych i Niepebosprawnych ZG SBP, Warszawa
69. Teresa ŻEBROWSKA -  ZO SBP, Ciechanów
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Przewodniczący SBP dr Stanisław Czajka otwiera obrady IV Forum.
Siedzą od lewej: B. Drewnicwska-ldziak, E. Stachowska-Musiał, St. Krzywicki i J. Ambroży

LL
IV FORUM SBP

WARSUWA
17X199S

Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego ZG SBP dr. Stanisława Czajki



Dr inż. Józef Dąbrowski z Instytutu Papicmiczo-Cclulozowcgo w Lodzi 
podczas wygłaszania referatu

Prof, dr hab. Andrzej Barański ze Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych 
i Badań Strukturalnych UJ podczas wygłaszania referatu



Prof. dr hab. Alicja Strzelczyk mówi o swej długoletniej współpracy z prof, dr. łiab. B. Zyską 
podczas promocji Jego podręcznika

Prof dr hab. Bronisław Zyska podczas promocji swojego podręcznika



Mgr Marzcnna Cicchańska z ASP w Warszawie podczas wygłaszania komuniicatu 
w czasie obrad sekcji konserwatorskiej

Mgr inż. Beata Pich z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podczas 
wygłaszania komunikatu podczas obrad sekcji mikrofilmowej



IL
IV FORUM SBP

Vllf̂ RSZÂ IV 
17 X 1998

Prof. Elżbieta Barbara Zybcrt wygłasza „słowo promocyjne” do II wydania książki 
„Bibliotekarstwo” (pod red. prof. Z. Żmigrodzkiego)

Prof. Z. Żmigrodzki i dr A. Tokarska dzielą sią refleksjami z praey 
nad II wydaniem „Bibliotekarstwa”



Wyrazy uznania dla Autorów „Bibliotekarstwa” miały nic tylko słowny wymiar

Prof. Z. Żmigrodzki i dr A. Tokarska wydają się być zadowoleni 
z wygłaszanych opinii o „Bibliotekarstwie”



Po promocji „Bibliotekarstwa” kol. mgr J. Jagielska, Sekretarz Generalny SBP, rozpoczęła 
część merytoryczną FORUM od sprawozdania za okres „od FORUM do FORUM”

Skaner firmy Schaut do czasopism o formacie АО



Czytnik do mikrofilmów firmy Indus

Skaner firmy Minolta do książek o formacie do A3
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