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Od Redakcji

rzenia odpowiednich dokumentów na stosow

y
nego oraz ustanowienia przez parlament dokumentu legislacyjnego

W numerze
wania zbiorów bibliotecznych, któ , jak

szania zbiorów archiwalnych
i bibliotecznych.

owania zbiorów bibliotecznych

W cyklu o restauracji najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej

Tradycyjnie zamieszczono informacje o krajowej i zagranicznych

wacji zbiorów bibliotecznych.
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I. Polityka ochrony zbiorów

JACEK GROCHOWSKI

i archiwalnego w przepisach
polskich i zagranicznych — podstawy
prawne i merytoryczne

w Polsce)

Tradycja legislacyjna w Polsce

a

o
zaniem do polskiej tradycji naukowej, technologicznej i legislacyj-

nam przez polskich przyrodników z XIX wieku: prof. Karola Jurkie-

nej — i dr. nauk przyrodniczych Aleksandra Mariana Weinberga.
W wydanym w Warszawie w 1887 r. dziele Badania nad papierami
krajowemi1 e

rymentalne poszukiwania o
u

1 K. Jurkiewicz, A. M. Weinberg, 
. Druk K. Kowa-

lewskiego, Warszawa 1887.
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tej przestrogi sprzed 100 lat jest  widoczna w magazynach bibliotek
i archiwach.

o Perspektywy
 zawar-
2 Ostat-

wniewska-Idziak.3

ostarczaniu druków dla celów bibliotecz-
4 (Dz.U. nr 33, poz. 347, 18 marca 1932

W roku 1934 Prezydium Rady Minist Wskazówki tymcza-
sowe o wyborze i stosowaniu papieru normalnego.5 Dokument ten

apieru: papier pisar-

Wskazówki…
umentu, uw

istra Kultury

2 B. Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 3: 
tyczne w bibliotece s. 242-250.
3 B. Drewniewska-Idziak, Notes
Konserwatorski nr 5, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2001, ss. 95-106.
4 Ustawa z

5 Prezydium Rady Ministrów, Wskazówki tymczasowe o wyborze i stosowaniu papieru
normalnego, Komisja Normalizacji Druków i Wydaw
1934.

szans wieloletniej
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i Sztuki z roku 19686

papieru egzem
o bibliotekach z roku 1997.7

nych z 7 listopada 1996 roku8 w art. 3.4 zawiera co prawda stwierdze-
j je-

norm.
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z roku 1983

9

owych, „u których

o-

a

hniki z 25 lipca 1984 roku w sprawie
zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu

10

11 — i papieru archiwalne-
go — PN-ISO 1110812 -

6 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach, Dz.U. nr 12, poz. 63.
7 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. nr 85, poz. 35.
8 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r h,

Dz.U. nr 152, poz. 722.
9 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U.

nr 38, poz. 173.
10 W Techniki z dnia 25 lipca
1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i try-

poz. 216.
11 PrPN-EN ISO 9706 Informacja i dokumentacja — Papier przeznaczony na dokumenty

o 2001.
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13, 14 Niestety, w ich re-

wi nieodzowny warunek egzekwowania proponowanej w wielole-
tnim

15, stosowanie polskich norm jest dobro-

iwa
nie z art. 19.1, ust. 3 Ustawy o normalizacji — p

edzinie oraz

a

sytetu im. Mi
16

i archiwalnych”17

12 PrPN-EN ISO 11108 Informacja i dokumentacja — Papier – archiwalny — Wymaga-
o

13 International Standard ISO 9706E: Information and documentation — Paper for docu-
ments — Requirements for permanence Ref. No: ISO 9706: 1994(E).
14 International Standard ISO 11108E: Information and documentation — Archival pa-
per — Requirements for permanence Ref. No: ISO 11108: 1996(E).
15 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, Dz.U. nr 55, poz. 251 oraz Dz.U.
z 1995 r. nr 95, poz. 471.
16

lnych”, Notes Konser-
watorski nr 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000, ss. 9-17.
17 W
1999 roku.

Warto tu jednak

o normalizacji,
stosowanie polskich

norm jest
dobrowolne

(art. 19.1), zatem

i papier archiwalny

obligatoryjnego.

stosowania
w odniesieniu

do egzemplarzy

dla bibliotek

archiwalnych

wprowadzony —
zgodnie z art. 19.1,

ust. 3 Ustawy
o normalizacji —

norm w ustawie.



13

e
ego — bezkwasowego.

jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o zasadach sto-
, w trybie art. 19.1, ust. 2 Ustawy o nor-

mali ministrowi w drodze
e , po uzyskaniu

opinii lub na wniosek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

papieru w Polsce

Sytuacj
nomiczne, takie jak: wiel

wanie technologiczne krajowych producentów papieru.
ka Statystycznego 199818

w Polsce w przeli

1 473 000 ton, w tym 485 000 ton (ok. 33%) papieru prze-
znaczonego do druku, pisania, rysowa

eniu gramatury papieru 80g/m2

Rocznik Statystyczny 1998 nie zawiera danych o procentowym udziale
papieru i tektu

18 , Warszawa 1998.

Wprowadzenie

zamawiania

i archiwalnego
papieru

polskie normy przez

jeszcze przed
wprowadzeniem
ustawy o zasadach
stosowania papieru

art. 19.1, ust. 2
Ustawy
o normalizacji.
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. Porównanie tej ostat-

pospolitej Polskiej z roku 200019

p

o
druku. Porówna

isania, rysowania i powie-

powiednio: 187 – 192 – 207, wska

ycia i eks-
portu papieru — w roku 1999 odpowiednio: 620 000 — 1 715 000
i

Podobnie jak Roczniki Statystyczne GUS publikowane w latach po-
przednich, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej z roku 2000

chenyi Library w Budapeszcie20 o-
równywalnym tempie transformacji ekonomicznej. Dane te wskazu-

o

I. POLITYKA OCHRONY ZBIORÓW

19 Rocznik Statystyczny Rzeczpospo
Warszawa 1998.
20 B. Kastaly, Permanent paper and the brittle book problem in Hungary, Papers of the
64-th IFLA General Conference, 1998, Booklet 6, ss. 16-20.
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w roku 1986 i odpowiednio 15% w roku 1996). Autorka nie podaje

in statu nascendi

Krajowa produkcja papieru drukowego

w roku 1994 Instytut Celulo

ncie produk-

(papier offsetowy, kserograficzny, do pisania i papier na formularze
g

ditation). Wymienione papiery i ich opakowania nie zawsze zawiera-
dny

ne, czy dostarczany przez nie papier jest papierem bezkwasowym
akowaniach

papieru drukowego. Biblioteki, archiwa i drukarnie (poza jed-

zagranicznych dostawców papieru — obecnych na polskim rynku,

i ich znakowania.

21

Generalnie —
hurtownie i sklepy

zorientowane,
czy dostarczany
przez nie papier
jest papierem
bezkwasowym

21 pod red. W. Tar-

K. Szadowiak, .
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2010, opracowana przez prof. A. Welfe i mgr. P. Karpa22 na podsta-

go papieru drukowego w Stanach Zjednoczonych i Niemczech do roku

Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem.

stytucjonalnych w sferze legislacyjnej.

22 u..., rozdz. V, s. 193.
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Kongresu Stanów
Zjednoczonych
(Public Law

1990 roku — jest
obecnie
dokumentem
legislacyjnym

W praktyce oznacza to:
•

•

•

23 — jest obecnie doku-

/NISO Z39.48 z 199224 25

drukowaniu dokumentów stanowych.
W odniesieniu do instytucji prywatnych (takich jak: papiernie, dru-
karnie, wydawnictwa) Ustawa zawiera charakterystyczne dla gospo-

nemu Archiwariuszowi i dyrektorowi Drukarni Narodowej.

23 US Public Law 101-423, October 12, 1990: Joint Resolution to Establish a National
Policy on Permanent Papers.
24 ANSI / NISO Z39.48-1992, American National Standard for Publications and Docu-
ments in Libraries and Archives. National Information Standards Organization, Bethes-
da, MD, 1992.
25 1997 Annual Book of ASTM Standards, vol. 15.09 (Includes all ASTM paper perma-
nence standards, including the four revised in 1994 and the two new standard guides;
also tests and standards for every conceivable property of paper).



18

North American Permanent Pa-
pers26

i archiwalnych.

wprowadzono w wielu innych krajach:
• w Kanadzie w roku 1992

27

dzenia Narodowej Bibliotece Kanady i Narodowym Archiwom Kanady.

nota bene nie-

papieru do celów archiwalnych,

(Australian Standard 4003–1996)
28

w roku 1996,

Deutsche Bibliothek do gromadzenia nowych nabytków druko-

DIN 6738
29

Lebensdauerklas-
sen):
setletnim, 100-letnim i 50-letnim,

I. POLITYKA OCHRONY ZBIORÓW

26 North American Permanent Papers, Abbey Publications. Inc. 1997.
27 Government of Canada Decision, January 15, 1992 (Gov. News release, Ministry of
Communications, Perrin Beatty) — informacja prywatna, Ralph W. Manning, National
Library of Canada, 6/01/99.
28 Australian Standard 4003 – 1996: Permanent Paper AS 4003 – 1996, ISBN 0-7337-
-0732-7
29 DIN 6738: Papier und Karton, Lebensdauer- Klassen, DIN 1992.
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(NEN 2728)
30

 i przeprowadzono badania porównawcze z normami

rodowe spotkanie ekspertów, a w roku 1997 Biblioteka Królewska

a

ssociation

31 Interna-
tional Federation of Library Association and Institutions (IFLA) zwró-

w swych publikacjach i dokumentach, przeprowadzenie rozeznania
w s
UNESCO i opracowania danych statystycznych na ten temat. Inter-

krajowyc
32 W roku 1997 UNESCO opu-

33

Z inicjatywy LIBRIME przy udziale Europejskiej Komisji ds. Kultury
European

Directory of Acid-free and Permanent Book Paper34

Wydanie z roku 1998 zawiera informacje o 75 gatunkach trwa

30 NEN 2728: Permanent houdbaar papier. Eisen en beproevingsmethoden, NEN 1993.
31 „International Publishers Bulletin” 1989, vol. 5, no 3, ss. 9-10.
32 Proceedings of 12-th Congress of ICA, Montreal 1992.
33 UNESCO, Records of the General Conference, Paris, 21 October to 12 November
1997, Session 29-th, Resolution 33: Use of permanent paper, ss. 61-62.
34 European Directory of Acid-Free and Permanent Book Paper 1998. Librime, Brussels.
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jach — jest brak informacji rynkowej i niedostatek oznakowania
papierów trwa

w pracach badawczych z lat 1999–2000

sokich technologii — dyskusja, czy dalsze krajowe badania w dzie-
dzinie poznawania mechanizmów starzenia papieru i poszukiwania

dzinie i czy w gospodarce rynkowej taka legislacja jest w ogóle

wego i konstruktywnym sceptycyzmem poznawczym, a w obszarze

• 

• 

• 
macji.

Analiza prac
badawczych

z ostatnich dwu

one prowadzone
nadal, a nawet

intensyfikowane,

w tych krajach,

programy
legislacyjne
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pieru35 36, pro-

37 oraz kanadyjskie badania migra-

38.

mieszanych.39

my i trzciny cukrowej40

stosowanej dla papierów wytwarzanych na bazie tych surowców.41

papieru z krajowych surowców.

je opublikowana w roku 1999 w „Nature Biotechnology”42

i
genicznych odmian drzew osiki (Populus tremuloides), o zmniejszo-
nej gene

35 M. Bicchieri, F. M. Sementilli, A. Sodo, Application of Seven Borane Complexes in
Paper Conservation. „Restaurator” 2000, ss. 213-228.
36 V. Bukovsky, The Natural Ageing of Paper After Exsposure to Daylight. „Restaurator”
2000, ss. 229-237.
37 A. Johansson, P. Kolseth, O. Linqvist, Uptake of Air Pollutants by Paper. „Restaura-
tor” 2000, ss. 117-137.
38 A. Buelow, P. Beggin, H. Carter, T. Burns, Migration of Volatile Compounds through
Stacked Sheets of Paper During Accelerated Ageing. „Restaurator” 2000, ss. 187-203.
39

Methodology of Kinetic investigation of Cellulose Degradation, [w:] Technologia Che-

Chemicznej, Gliwice 2000, ss. 441-450.
40 Abd-Alla M. A. Nada, Samir Kamel, Mohamed El-Sakhawy, Physicomechanical Pro-
perties of Paper Treated With Polymers. „Restaurator” 2000, ss. 238-247.
41 Houssni El-Saied, Altaf H. Basta, Mona M. Abdou, Correlation between Permanence
of Paper Made from Straw Pulps and Ageing Variables. „Restaurator” 2000, ss. 158-
-185.
42 Wen-Jing Hu, S. A. Harding, J. Lung, J. L. Popko, J. Ralph, D. D. Stokke, Chung-Jui
Tsai, V. L. Chiang, Repression of lignin biosynthesis promotes cellulose accumulation
and growth in transgenic trees. „Nature Biotechnology” 1999, vol. 17, ss. 808-812.
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Badania z trzeciej grupy uki

w roku 2001 programu NEDLIB (Network European Deposit Libra-
ry43

44

chowywania danych w formie digitalizowanej.45

elektro
 poko 46

• 
wywania dokumentów (badania z pierwszej grupy),

• implikacjach nowelizacyjnych dla uregulowa

biotechnologicznych metod produkcji (badania z drugiej grupy),
• 

e zestrzeni informatycznej (badania
z dziedziny digitalizacji).

Wnioski

A
pertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmioto-

1. 

43 N. Beagrie, N. Ekington, Digital preservation: A Report From the Roundtable Held in
Munich, 10-11 October 1999.
44 C. Huc, L. I. Reich, D. Sawyer, ISO Open Archival Information Systems Reference
Model: Concepts and Current Status. Invitational Workshop Setting up Deposit Systems
for Electronic Publications (DSEP), Hague, December 15-th, 2000.
45 G. Clavel Merrin, Long-term preservation initiatives and the need for a continued
research effort, ibid.
46 M. Anthony, Preserving e-mail. „Natl. Preservation Office Quart. Suppl.” 1996.
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2. 

cze
Pol-sce

3. 
w przedmiotowej sprawie.

spertów z wielu dyscyplin przy tworzeniu

5. 
strzegania Ustawy o egzem

realizacji ustawy.
6. 

czych w tej dziedzinie.

cyjnymi i wskazanie pracy K. Jurkiewicza i A. M. Weinberga Bada-

Summary

Jacek Grochowski Rules of Permanent and Archival Paper Use in
Polish and Foreign Regulations. Legal and Substantive Foundations

The article brings into focus the legal and substantive foundations
connected with permanent paper use for information meant for long-
term storage. In search for arguments in favour of the introduction in
Poland of the Act providing rules of permanent and archival paper
use, the author of the article dwells on the following:
– Polish legislative tradition dating back to the 1930s and the current
legal status of archives and libraries, and the questions of standardi-
zation – in particular with reference to permanence of  print-on-paper
information,
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– statistical information related to size of production, consumption
structure, as well as exports and imports of the printing paper in Po-
land,
– share of acid-free paper and its grades in the assortment offered  by
paper factories in Poland,
– access and distribution of information on permanent paper in Po-
land.
The analysis proves the purposefulness of introduction of a statutory
regulation on the rules of permanent paper use in Poland. The law
could create a possibility of obligatory use of Polish Standards for
Permanent and Archival Paper concerning the creation and storage of
documents and values of culture through establishment of these stan-
dards. The article indicates also the legal possibilities of introducing
a ministerial decision imposing an obligation to order permanent pa-
per on government organizations even before the law is passed.
The study discusses the legal and substantive foundations considered
in the process of making laws and regulations concerning the use of
permanent  paper in  the  United States, Canada, Australia,  Sweden,
Germany and Holland. Also implementation rules and enforcement
control of the US Public Law 101-423 of October 12, 1990 between
1990 and 1996 are examined.
The following chapter discusses the role of NGOs such as IFLA, IPA,
ICA, LIBRIME, UNESCO in promoting the rules of permanent pa-
per use. The next covered issue  is the 1999-2000 research work rela-
ted to permanent paper. Three subject groups are distinguished:
– basic research to find out the cellulose degradation mechanism with
a focus on the synergy of degradation inducing agents,
– research in the area of biotechnology and chemical technology to
improve the paper pulp or substitute it or add synthetic polymers,
– search for new methods to create alternative fixed form informa-
tion systems.
The relationship between these studies and the legislative sphere is
discussed.
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Wybrane problemy ochrony zbiorów

konserwatorskiej

1) ilaktycznym (zapobiegawczym),
2) 

farb artystycznych i drukowych.

kowane prz

y

p
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konserwatorskich
w bibliotekach

i archiwach jest
sprawowanie
nadzoru nad
warunkami

przechowywania
zbiorów

i wprowadzanie
do codziennej

praktyki
podstawowych

zasad profilaktyki
konserwatorskiej.

e
ziono jeszcze odpowiedzi.

konserwatorskich w bibliotekach i archiwach jest sprawowanie nad-
zoru nad warunkami przechowywania zbiorów i wprowadzanie do
codziennej praktyki podstawowych zasad profilaktyki konserwator-

tyczne to przede wszystkim utrzymywanie w magazynach stabilnej

nego poziomu zan

W polskich bibliotekach, archiwach i muzeach jest jeszcze bardzo
wiele do zrobienia w zakresie profilaktyki konserwatorskiej. Dzie-
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Podstawowym

odkwaszanie.

niem prac konserwatorsko-restauratorskich. Przy profesjonalnym

budowy i stanu zachowania oraz badaniami mikrobiologicznymi

chemikami i historykami.

nieodwracalne zmiany.
Obecnie preferowana jest tzw. restauracja zachowawcza, której ce-

szania w roztworze wodnym lub alkoholowym. Do zaklejania papie-

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ZBIORÓW...
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Prowadzone w laboratoriach chemicznych i instytutach naukowych

dodatkowe zniszczenia.

Summary

Selected Aspects of Library Preservation. From Con-
servation Practice

Basic problems that conservation staff encounter in libraries and ar-
chives are connected with prevention from destruction, and the actual
conservation and restoration work. Thanks to conservation research
many factors speeding up the degradation of library material were
identified and described. Science achievements changed approach to
library preservation in general. In line with the current trends the ba-
sic task of conservation staff in libraries and archives boils down to
supervision of the storage conditions and to implementation of prese-
rvation principles in everyday practice. The conservation and restora-
tion work connected with direct interference in the structure of histo-
rical items must be preceded with a thorough analysis of the con-
struction of the item and its condition and the necessary phy-
sico-chemical and microbiological analysis. It is only afterwards that
on the basis of the research results the plan of conservation work is
developed.
The trend preferred at present is called preventive restoration which
is chiefly designed to secure the item against further destruction and
strengthen its structure. Reconstruction of the missing fragments is
usually limited to the indispensable degree.
Thanks to cooperation and use of the achievements of contemporary
science it is possible to engage in meaningful activity in the field of
library preservation and conservation.
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II. Metody restauracji zbiorów

Konserwacja rysunków i grafik z kolekcji

Ikonograficznych Biblioteki Narodowej

y

w 1844 roku przez Wincen

idee z powodze

acji
o

o

k
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Opis kolekcji

12), Z. Vogla, F. Smuglewicza, A. Zaleskiego, A. Oborskiego, W. Smo-
a tak-

Kolosalne zniszczenia w polskich zbiorach kolekcjonerskich podczas

wtórnie w passe-partout

Stan zachowania obiektów
Zasadniczym zniszczeniem fragmentu kolekcji, z historycznego punk-

zbioru. Tekturowe plansze i inne wtórne oprawy, na których zamon-







3. Warszawa - panorama; rysunek na kalce, stan po konserwacji





5. M. Stachowicz „Kozak”, detal, stan po konserwacji



6. M. Stachowicz „Kozak”,  stan po konserwacji





8. Plansza nowa z przeniesionymi oryginalnymi fragmentami i zamontowanym na pierwotnym
miejscu rysunkiem F. Romanowskiego, stan po konserwacji





10. Rysunki F. Smuglewicza po konserwacji, umieszczone w koszulkach z bezkwasowego
papieru na nowej planszy. Widoczne  przeniesione fragmenty z oryginalnej planszy
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t. 4, 5 i 6).

wszystkim zahamowanie procesu degradacji papieru i warstwy ma-

karton marki Studland o odpowiednio dobranym kolorze i grama-

bezpieczono arkuszem bezkwasowego papieru dla ochrony rysunków

wych przypadkach oprawiony w passe-partout
wybitne

nazwiska ich twórców.
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Wszystkie rysunki odkwaszono do uzyskania rezerwy zasadowej.

jono przedarcia. Po wyprasowaniu wykonano punktowanie warstwy

kie przeniesione z oryginalnych tektur fragmenty z napisami i pie-

w passe-partout lub przechowywanymi luzem, do których nie zachowa-

serwacji Zbiorów Bibliotecznych BN.

Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej:
• prace restauratorskie: mgr Walczyk

mgr  Hanna Derlatka
       Dariusz W

• badanie pH papieru:      
• dokumentacja opisowa: mgr  
• dokumentacja fotograficzna:    
Konsultacje merytoryczne: mgr Maria W

Roman Stasiuk
Ewa Potrzebnicka

Joanna Zarzyckamgr

mgr
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Summary
Conservation of Drawings and

llection of the National Library Prints
and Drawings Department

The subject of this article is the conservation of a fragment of the

chiefly from the end of the 18th century and first half of the 19th centu-
ry. It includes a number of valuable polonica.
The items found their way to the National Library as a part of the collec-

The condition of the preserved drawings was generally bad. Paper
acidity ranged from 4.6 to 6.9, and the acidity of the cardboard paper
of the display boards was even below 4.5.
From a historical point of view a major harm done to the Collection was
that it was deprived of its uniform nature. Part of the drawings were fixed
to cardboard paper, part were bound again in passe-partout.
The goal of conservation work in this case was to stop the process of
degradation of the paper and the print or drawing, as well as to restore
the Collection’s uniform, historical format.
Each of the drawings underwent full conservation. All were deacidi-
fied to achieve alkaline reserve. Afterwards the items were grouped
according to a certain key. The conservation team returned to the ori-
ginal idea of the collection founder, i. e. all drawings and prints fixed
to cardboard plates according to the original layout. The adequate
conservation material was used and acid-free cardboard of matching
colour shade.  Mach of the cardboard plates is bound in a sheet of
acid-free paper. In this fashion valuable objects were saved from fur-
ther degradation, and the aesthetic value of the whole unit makes it a
collection of ready-to-use exhibition items.

KONSERWACJA RYSUNKÓW I GRAFIK...
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III. Stan zachowania zbiorów

komputerowych

Drukowanie na komputerze jest sposobem generowania dokumen-

a

w bibliotekach i w archiwach.

kowany papier. W tym celu przeprowadzono stosowne testy starzenio-

szonego starzenia w komorze klimatycznej.

Przygotowanie prób

• Bod

& Company (nr 2003 w katalogu Anton Glaser),
• Kymlux — papier maszynowy przeznaczony do laserowych i atra-

mentowych drukarek komputerowych, produkowanych przez UPM
Kymi Paper Mills (Finlandia).
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wany przewidywanym wykorzystaniem wyników prezentowanych

sowania drukowania na komputerze do rekonstrukcji, wykonywanych
niekiedy w trakcie konserwacji obiektów zabytkowych.1 Natomiast

pnych na rynku papierów przeznaczonych do uzyskiwania popu-
larnych wydruków komputerowych.

 i niebielonych mas

(75%) i lnu (25%), a papier Kymlux z bielonych mas celulozowych.

war 3 (rezerwa zasadowa).

pierów barwnikami o nasyce

gicolor 2 produkcji QMS, i atramentowej, typ. Color Style 2500,
Apple. Na drukarce laserowej drukowano z roz

orów

óby na papierze Bodleian poddano na-
owadzono

w aparacie Xenotest 105 S, w którym umieszczone na karuzeli prób-
k o

2

x, y, które na

1

2

2

l<800 nm).
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Y

trzeci wymiar w bryle barw.3 Pomiarów dokonano na spektrofotome-
trze Elrepho 2000 prod. Datakolor.4

Y
(tab. 1)5.

wzoru:
W = (|x1 – x0|

2 + |y1  – y0|
2)1/2 ,

w którym:
x0 , y0
x1, y1    

godzin,
gdzie: A — drukarka atramentowa, L — drukarka laserowa

3

Changes of color and paper properties in digital prints
during accelerated aging,[ w:] Final Program and Proceedings of IS & T’s NIP 16: Inter-
national Conference on Digital Printing Technologies, Vancouver 2000, ss. 171-174.
4

5 N. Pauler, Optyka papieru

III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW
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kolorów 

 

Jak wynika z dokonanych pomiarów, zmiany w niektórych farbach

w obydwu rodzajach drukarek (rys. 1 i 2).

Dotyczy to szczególnie czerni laserowej, w przypadku której zmiany

drukarce laserowej.

–0,27 +3,96 +0,12 +0,64 +55,68 +2,92 +32,65 +6,76

LaserLaser
magenta

Laser Atrament
cyjan

Laser
cyjan

Atrament
magenta

Atrament Atrament
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na papier

6 Wraz z pa-

Wyniki oznaczania pH przedstawiono w tabeli 2 oraz na wykresie
(rys. 3).

w trakcie starzenia (80°C, 65% RH, 24 dni)

6

termiczna.

Rodzaj próby UbytekPrzed
starzeniem

Po
starzeniu

Papier Bodleian
Bez druku 9,12 9,06 0,06
Drukarka laserowa, kolory:

9,15 9,12 0,03
cyjan 9,06 9,01 0,05
magenta 8,91 8,88 0,03

8,96 8,94 0,02
Drukarka atramentowa, kolory:

9,07 9,05 0,02
cyjan 9,09 8,97 0,12
magenta 9,02 8,99 0,03

9,04 8,93 0,11

Bez druku 8,97 8,83  0,14

Drukarka laserowa, kolory:
8,89 8,77   0,12

cyjan 8,99 8,94   0,05
magenta 9,10 8,95 0,15

8,91 8,63 0,24
Drukarka atramentowa, kolory:

8,92 8,59 0,33
cyjan 8,96 8,84 0,12
magenta 8,59 8,58 0,01

8,80 8,73 0,07

Papier Kymlux
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7

8

9

cie do gramatury badanego papieru (mN* m2

/P-50131, idt. z ISO 1974: 1990.
10

Rams z Biblioteki Narodowej oraz Katarzynie Królikowskiej-Pataraja z ASP w Warszawie.

w papierach starzonych i niestarzonych, a trzy z nich: pH zimnego
7 8 9

10.
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z wymogami ISO 9706, a porównanie wyników przed oraz po

ich odczyn barwników stosowanych w obydwu rodzajach drukarek.

miarów dokonywano po klimatyzowaniu próbek analitycznych w wa-
runkach: 23°C i 55% RH.

rzenia (80°C, 65% RH,
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osobno w trakcie starzenia.

ny (tab. 3).

cie
zadrukowane-
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ciu klejów z grupy AKD (alkyl ketene dimer)11

T
kowania oraz podczas starzenia (80°C, 65% RH, 24 dni)

Papier Bodleian

Papier Kymlux

Zmiana

wskutek
starzenia

Rodzaj próby
wskutek
wydruku

wskutek
starzenia

wskutek
wydruku

przedarcia (%)

Bez druku -4,1 +8,4
Drukarka laserowa, kolory:

-12,4 -1,6 -0,4 +2,1
cyjan -8,6 -4,5 -9,2 +6,4
magenta -10,9 -4,0 -5,9 +6,2

-9,1 -2,2 -4,9 +11,1

Drukarka atramentowa kolory:
-9,1 -0,3 -11,8 +6,5

cyjan -7,9 -0,6 -7,3 +10,1
magenta -5,4 -3,9 -12,3 +9,8

-9,3 -4,6 -5,5 +12,3

Drukarka atramentowa, kolory:
-2,5 -7,2 -5,9 +7,7

cyjan -3,3 -10,8 -7,2 +11,3
magenta -3,3 -2,2 -8,3 +6,4

-2,4 -2,2 -4,1 +1,2

Bez druku 5,9 2,0

Drukarka laserowa, kolory:
-7,8 -6,5 -3,3 +3,1

cyjan -7,6 -8,7 +1,4 +5,3
magenta -7,2 -9,2 -0,4 +7,7

-7,5 -10,5 +2,6 +5,6

11 Do zakl
Raisafob.
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Podsumowanie

a

bardzo dobrych papierach, które — oprócz wysokiej rezerwy zasado-
wej i neutralnego zaklejen

12

Summary

Tentative Assessment of
Durability of Computer Printouts
The study is an abbreviated research project report of the project de-
signed to assess the light resistance of both black and white, and colo-
ur printouts, and assess the influence of dyestuffs and toners used in
computer printers on printed paper.
During exposure in the Xenotest 105S device the colour changes in
computer printouts, measured on the Elrepho 2000 spectrophonometer
were qualified as significant.

12 
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On the other hand no significant impact of computer dyes on the pH of
the paper was found, and their impact on durability features was va-
ried.
Treating the analysis as preliminary, the authors see the possibility
for a greater durability only in the case of black and white laser prin-
touts.
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KONRAD PANOSZEWSKI

Zasady charakteryzowania stanu zachowania
zasobów bibliotecznych i archiwalnych

Wprowadzenie

organizowania racjonalnej opieki nad nimi. Szcze

rdziej podatnych na zniszczenie
ator-

perspektywicznego plano

Opisywanie stanu zachowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych,

i wiarygod
a

cioleciu w Holandii.1

bibliotekarzy i archi

Po
a

wzmoc

1 J. Havermans. P. Marres, P. Defize, The development of a universal procedure for archi-
ve assessement, „Restaurator” 1999, t. 20, ss. 48-55.

zachowania zbiorów
gromadzonych,
przechowywanych

w bibliotekach
i archiwach jest

organizowania
racjonalnej opieki
nad nimi.
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Naturalnie, o zakresie interwencji konserwatorskiej i priorytetach

owany na pod-

niane przy po

znaniem stanu ochrony zbiorów w polskich bibliotekach i archiwach.2 

• dokonanie oceny stanu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX
i XX wieku w Polsce,

gólnych regionów,
• doko

wiek wiele z poruszo

dzonych w bibliotekach i archiwach w dwu ostatnich wiekach.

2

, Notes Konser-
watorski nr 4, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000, ss. 9–17.
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Geneza badania stanu zbiorów w bibliotekach

powania, szczególnie w aspekcie zasobów z XIX i XX wieku, jest

nymi.

3

3 wski, 
nia zbiorów, [w:] Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych
SBP ’98, ss. 87–96.
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4

ford.5
kim.

wania informacji o ich stanie.6

nego
i ar

4 B. Zyska, , Katowice 1993; B. Zyska, 
, Katowice 1999.

5 S. Buchanan, S. Coleman, Deterioration survey of the Stanford University Libraries
Green Library Stack Collection, [w:] Preservation planning program, Resource note-
book, Washington 1982.
6 Perspektywy masowego odkwaszania druków z XIX–XX wieku, Notes
Konserwatorski nr 3, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999, ss. 81–96.
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ka.7 Z ostatnich donie

onalenia sposobu ich prze-
prowadzania.8

o
j

momentu ze
o

orównywanie

Paper — Determination of folding endurance, której drugie wydanie

skrótem MIT (Massachusetts Institute of Technology).

nkach: temperatura 23±1°C i wilgotnos 2%
RH (norma PN-EN 20187:2000 — Znormalizowane warunki klima-
tyzowania i badania oraz sposób sprawdzania warunków i klimatyzo-
wania próbek).

7 B. Zyska, , Katowice 1999.
8 J. Havermans, P. Marres, P. Defize, op. cit.

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...
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owane

dem.

erunku poprzecznego. Potrzeb-
na je

tecznych i archiwalnych.

w pracach badawczych realizowanych na modelowych próbkach pa-
pierów.

t.9

dacji papieru oraz o przyczy

procesem naturalnego starzenia, oraz gdy
jednakowa dla wszystkich papierów.

III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

9 W. J. Barrow, Deterioration of Book Paper — Causes and Remedies. Two Studies on
the Permanence of Book Paper, Richmond 1959.
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strony, od ich indywidualnej
od

przebywa, czyli bez wiedzy o tym jak szybko lub jak wolno zmienia

derskich i innych.

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...
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Pomiary pH

dla oceny stanu
zachowania

zbiorów
w bibliotekach

i archiwach,

do przecenienia
znaczenie.

Nie bez znaczenia

oznaczenia pH,

wykonanie
pomiarów

dokumencie, bez

pobierania
z nich prób.

III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

Znaczenie pomiarów pH dla oceny

o

a
arów bezpo

prób.

towanej wody. Najlepiej wo
owanej. Obydwie powin-

dnotowane w protokole oznaczenia.

a

z otoczeniem (PN-84/P-50109: Produkty papiernicze. Oznaczanie pH

10

i

10 J. Krauze, 
bliotecznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1974, t. 5, s. 147.
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tzw.
czenia wody na powierzchni papieru do chwili dokonania odczytu.
Czas d

Jest jeszcze inna me

potliwego ogrzewania. Jest to metoda tzw. zimnego ekstraktu, wyko-
rzystywa
skich.

którego oznaczenie przepro

uzyskiwanych w konwencjonalnych oznaczeniach.11

nalnych papierach. Wprowadzanie do nich chlorku sodu jest ze wszech
miar niewskazane.

Dotychczasowe badania stanu zachowania zasobów
bibliotecznych w Polsce

twia zestawienie ich w ostatnio wydanej monografii.12

i wykorzystaniu do ich interpre

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...

11 ,

12 B. Zyska, . Katowice 1999.
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trycznego).

biograficzny, k Lite Dzie-
 i inne. Badane publikacje pochodzi-

ch z lat 1900–1959.

w niej papier. To prawda oczywista. Ale z praktyki bibliotecznej wia-

chowania zbiorów tylko na podstawie oceny stanu papieru nie jest

III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

sposobem

w którym losowo
wybrana próba

w liczbie 384,
 traktowanych

oceniania jest
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13 S. Buchanan, S. Coleman, op. cit.
14 B. Zyska, , Katowice 1993, ss. 16–20.

y .

rów

podlega papier w trakcie prawi

e
upy.

i de-
cyduje o ostatecznym wer

• grupa 3 

o
Uniwersytetu w Stanford,13 Bibliotece Syracuse University, Bibliote-
ce Yale University i Bibli

14 W 1988 roku

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...



58 III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

15 J. Palm, P. Cullhed, Papierqualität. „Restauro” 1988, vol. 94, ss, 38–43.
16 T. Steemers, Mass deacidification in the State Archives. Europäische Konferenz „Mas-
senentsäuerung in der Praxis”, Bückeburg, 17–18.11.2000.

15

wach holenderskich, w 1991 roku, wykonano badania, których zasa-
16

a

nie

oraz zapleczem laboratoryjnym, pre-

wzbogaceniu wiedzy o ocenianych zbiorach.

Specyfika badania archiwaliów

o

zbioru jest

a nie tylko papieru.
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lne, zebrane w f

kach. Jed

o

 anteriora

posteriora, do-

nych akt.

w przypadku archiwaliów ist
osowania do

badania w wybranym poszycie
e

nany na papierze dokument. Analogicznie, gdy w wyniku losowania
anteriora

pod Posterio-
ra ó

okumentów w

dnego dokumentu, np. w poszycie, analogicznie jak za-
m

jeszcze przed nami.



60 III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

nia Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz Krajowego

ych jest
w Krakowie: na Wawelu oraz przy ulicach Grodzkiej, Siennej,

chiw

i przechowywania akt jedynie zaadaptowane.

w innych archiwach w Polsce.
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z gromadzeniem, przechowy

i

Taka struktura zasobów archiwalnych implikuje sposób wybierania
próby reprezentatywnej, o czym napisano dalej.

Kryteria selekcji obiektów w aspekcie
konserwacji masowej

l

ibliotekach,
w których nie tylko masowe odkwaszanie, ale i inne formy masowej

ów moc-
no eksponowane w badaniu stanfordzkim.

papieru:17

gach kart. Zalecane jest odkwaszenie.

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...

17 H. Unger, Erfahrungen der Bayerischen Staatsbibliothek mit der Massenentsäuerung
(Battelle- und Libertec-Verfaahren), Europäische Konferenz „Massenentsäuerung in der
Praxis”, Bückeburg, 17–18.11.2000.



62 III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

• 
dkwaszenie papieru jest pilnie potrzebne.

abiegu.
W Bibliotece Królewskiej w Holandii (Koninklijke Bibliotheek) wy-

któw wydru-

ania jest dokonywany na podstawie stopnia zakwa-
18

Losowy wybór prób

Dla uzyskania zamierzonego efektu i uzyskania wiarygodnych wyni-

wo przeprowadzony dobór próby reprezentatywnej. To istotny etap

n
chowywania i ewidencji zbiorów w badanej bibliotece lub archiwum,

ystycznie.

Uniwersyteckiej w Uppsali, w celu przeprowadzenia losowego wy-

18 H. J. Porck, Deacidification of books from the collection of the Koninklijke Bibliothe-
ek: selection and quality control, Europäische Konferenz „Massenentsäuerung in der
Praxis”, Bückeburg, 17–18.11.2000.
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g
sposób.19

Taki schemat losowania w statystyce nazwany jest losowaniem wielo-
a

o

wielokrotnie w wylosowanej próbie. Alternatywne losowanie nazy-
aniem z powtórzeniem.20

rzenia w przypadku polskich bibliotek i archiwów? Takie losowanie
wymaga przede wszystkim, by przewidziany do badania zbiór, w roz-

kiej, ale np. w archiwach, jak to wy-

a
W przypadku archi

ntycznego schematu,

erowy system ewidencji zasobów

i XX wieku.

przy tej samej li

19 J. Palm, P. Cullhed, op. cit.
20 S. Szulc, Metody statystyczne. Warszawa 1968, ss. 594–598.
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21

go, oznaczonego numerem 3 830 015. Wybór pierwszego egzempla-

1 do 10 000.

systematyczny — losowanie co n-tej próbki.

22

III. STAN ZACHOWANIA ZBIORÓW

21 S. Szulc, op. cit.
22 Komputerowe generatory liczby losowych. Warszawa
1997.
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statystycznego badania zasobów bibliotecznych i archiwalnych zosta-

sobów w bibliotekach i archi

twierdzenie, jak trudne zadanie staje przed badaczami, którzy podej-
adzenia poprawnej statystycznie oceny zbiorów

w bibliotekach i archiwach.

Podsumowanie

nad stanem XIX- i XX-wiecznych zbiorów
w polskich bibliotekach i ar

atorskich. Trze-

wykonawczych.

30 000 000 tomów.23

chiwalnych.

o
równanie z danymi z innych krajów, w których masowe zabiegi kon-

roku przy bardzo dobrej organizacji pracy 200 000–300 000 tomów.

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...

23 B. Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 4. Katastrofy w bi-
bliotekach, przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe. Katowice 1998, s. 93.
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potrzeby
w zakresie

masowej
konserwacji

w Polsce,
w konfrontacji

uratowanie
wszystkich

potrzeba
wypracowania

3–10 USD dla metody FMC, 5–8 USD dla metody Wei T’o (wariant
Sable) i 9–13 USD dla metody Battelle.24

e
b

nych i archiwalnych jest ko
orialnie.

o

czas w Polsce nie podejmowano. Przedmiotem systematycznych ba-

apier. Ratowanie w skali masowej zagro-

jest stosunko

24 .
Masowe odkwaszanie archiwaliów

papierowych



67

w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii i we Francji.

ektu Badawczego
nr 3 T09B 030 15, finansowa
w latach 1998–2001.

Summary

Konrad Panoszewski Rules of Description of the State of Preserva-
tion of Library and Archival Collections

The text is a result of deliberations and discussion in the librarians’
and archivists’ community connected with the planned start in Po-
land of a research project on the state of preservation of library and
archival collections. It is a part of a longterm government programme
“Acid Paper. Saving the Endangered Polish Library and Archival
Collections on a Mass Scale”.

The article dwells on world and European experiences connected with
collection description methods, including those gathered over the last
ten years in Holland.

Authors discuss Polish research in this field which until now has focu-
sed on the assessment of the state of preservation of paper of numerous
publishing series.

They analyze also the use in collection examination of various marks,
including the number of double bends, and they focus attention on a
number of major drawbacks of this method. Against this background
they consider the purpose of continued use of the Barrow permanen-
ce scale.

They present also the so-called Stanford method of  book collection
state assessment and discuss the possibilities of its modification, both
to expand the scope of research and to include also archival collec-
tions.
Finally, a statistically reliable selection of representative samples is
discussed.

ZASADY CHARAKTERYZOWANIA STANU...
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IV. Metody i technologie ratowania
      zbiorów

BARBARA WAGNER, EWA BULSKA

Zastosowanie nowoczesnych metod
instrumentalnych w badaniach

gadnienie dla chemika [1]. Od kilku lat w Pracowni Teoretycznych Pod-
staw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszaw-

wykorzystywane nowoczesne metody instrumentalne.

Meditationes Domini nostri Jesu Christi

kopisu lub znaczne partie rysunku. W Meditationes Domini nostri
Jesu Christi

czonego i bardzo kruchego papieru.

zabytkowych
zbiorów

i rysunkowych
ulega

nieodwracalnym
procesom

niszczenia pod

którym
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niki o

ó

matycznego mikroorganizmów (grzyby, bakterie). Przebieg hydroli-
elulo-

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD...
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z kolei prowadzi do wymiany grup hydroksylowych w celulozie na
grupy: aldehydowe, karboksylow
rów

papieru, a tym samym bezpowrotne niszczenie bezcennych obiektów
zapobieganie

degradacji
celulozy, powinno

zarówno procedury
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obecnej jednak nie opracowano skutecznej metody po-

ziono sposobu na powstrzymanie zacho-

na

za zabarwienie atramentu

zmienny, jednak ich podstawowymi

garbników, które w wyniku ogrzewania

atramentów.
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Meditationes
Domini nostri Jesu Christi. Zasto-
sowanie mikroskopu elektronowego
po

miast

ma-
tograficznej Whatman nr 1.
Dalsze badania, prowadzone z wyko-
rzystaniem skaningowego mikrosko-

na powierzchni pokrytej atramentem.

uzyskane przy zastosowaniu odpo-
wiedniego detektora elektronów. Na

szony obraz fragmentu Meditationes Domini nostri Jesu Christi, na któ-

-
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8. Fragment „Meditationes Domini nostri Jesu Christi”:

atramentem

i siarki jest niemal jednorodny na
badanej powierzchni.

sób
ne w samej kresce atramentowej.

szenie degradacji w tych miej-

cje
laserowe odparowanie mikroprób-
ki z powierzchni do plazmy in-

z detektorem mas. Przemieszcza-
ny wolno, w poprzek kreski atra-

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD...

atramentowej. W przypadku badanego obiektu nie stwierdzono ten-

nawczy. Dopiero zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Zastosowanie kilku nowoczesnych metod instrumentalnych w bada-
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wy

9. Fragment „Meditationes Domini nostri Jesu Christi”: sposób rozmieszczenia wybranych pierwiastków
na powierzchni badanego obiektu
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Summary

Barbara Wagner, Ewa Bulska  Use of Modern Instrumental Methods
in Conservation Research on Historical Manuscript Items

For several years the Workshop of Theoretical Foundations of Analy-
tical Chemistry at the Department of Chemistry, University of War-
saw has conducted research on the processes of degradation of paper
in historical manuscript items. The use of modern instrumental mi-
croanalytical methods and surface tests enables a thorough analysis
of both the composition and the structure of the destroyed items.
Thanks to the cooperation with the National Library Department of
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Conservation it was possible to conduct an analysis of the microsam-
ples taken from a 16th century manuscript missal from the National
Library collection. The application to one historical item of a number
of various analytical techniques such as SEM (Scanning Electron
Microscopy), GFAAS (Graphite Furnace Atomic Absorption Spec-
trometry) and LAICP-MS (Laser Ablation Inductively Compled Pla-
sma with Mass Detector) provided a possibility to create a full picture
of a diagnosed item.
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JUDITH H. HOFENK DE GRAAFF, WILMA G. TH. ROELOFS

i promieniowania gamma
na starzenie papieru1

Wprowadzenie

prawnej. Przed ich zastoso

a dla zdrowia publicznego. Tylko w przypadkach
pozytywny

2

jednocze
órego wykonany jest dany obiekt.

osowany jedynie w specjalnej komorze.

ficjalny zakaz w tej sprawie.

cze, Centralne Laboratorium B Sztuki i Nauki (Cen-
tral Research Laboratory for Objects of Art and Science) wprowadzi-

1 Investigation of the long term  effects of ethylene oxid and gramma rays on the ageing
of paper, [w:] Contributions of the Central Research Laboratory to the field of conserva-
tion and restoration, Amsterdam 1994, ss. 53–64.
2 W Holandii wprowadzanie nowyc
i fungicydów jest kontrolowane przez Pesticides Arts.
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wany przy zachowaniu

po
lternatywnych. Po przeanalizowaniu

pracy: Zwalczanie grzybów i owadów. Obecny stan wiedzy (The con-
trol of fungi and insects — The state of the art)

i

w-
ndii.

nia gamma na papier. Skon
ulega degradacji w procesie starzenia.

Badania chemiczne i mecha

dawek promieniowania [5]. Jedynie niewielka liczba dotychczaso-

mieniowania na papier [3].

rchiwach:

1. Whatman nr 5. P
do celów analitycznych. Nie zawiera dodatków, jest niezaklejony.

2. Datacopy (papier do fotokopii), A4: 210x297 80g/m2. Partia
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ozowe z drew-

3. Van Gelder Fijnpapier (papier cienki), A4 i VGF — papier do doku-
2. Rejestr

Metody stosowane w zwalczaniu grzybów

Fumigacja tlenkiem etylenu
Konserwacji Dokumentów Graficznych (Centre de Recherche sur la

ster Company (Ede, Holandia). W Holandii jest to standardowa me-
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Problem znaczenia przyspieszonego starzenia dla oceny efektów dzia-

przy zastosowaniu wysokiej temperatury, w papierze pozostaje bardzo

rzeniem termicznym (ogrzewanie do 105°C w suszarce, zgodnie z NEN
1815).

niem wielu ekspertów, proces starzenia mokrego jest bardziej porów-
nywalny ze starzeniem naturalnym. W przypadku XIX-wiecznych

otrzymanie wyników bliskich naturalnemu starzeniu w temperaturze

pierowe teki [9].

spieszone starzenie przeprowadzano przez 3, 6, 12 i 24 dni. Przez i po

Badania chemiczne i fizykochemiczne:

zimno” zgodnie z NEN 2151,
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nie z ISO 5351/1-181,
 liczba miedziowa zgodnie z TAPPI T 430.

 
 
 godnie z NEN 1110.

Wyniki

gom

o
ten sam przebieg starzenia „mokrego” i „suchego”. W po

d
d

rzenie, jest mniej

w trzech fazach. W pierwszej fazie ma miejsce raczej gwa

malne 1C — O —  4’C mostki -glukozydowe zlokalizowane w amor-
ficz
cim stadium degradacja przebiega o wiele wolniej. W tym stadium

Przyspie
gom
Whatman nr 5.
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standardowym. Ani licz-
ba miedziowa, ani stop eryzacji nie wyka

aniu tlenku.

na rozerwanie 5,4* 15,5 10,6 14,2 17,6 27,0

Opór przedarcia* 1,6 15,4 7,4 2,6 13,1 31,2

na zginanie** 23,8 62,3 19,1 48,7 63,8 93,7

9,2 42,3 7,0 13,3 57,6 84,1

Liczba miedziowa 27,9 42,3 25,0 42,2 97,6 276,9

procesu starzenia, biegnie równolegle do krzywej papieru nie podda-

poziomie.

mechanicznych papieru.3 Liczba miedziowa znacznie wzrasta po

* procent w stosunku do papieru kontrolnego, nie starzonego

3 Patrz: Horakava H., Martinek F. [5].

Whatman nr 5

Kontrola
(%)

Tlenek etylenu
(%)

Promieniowanie
gamma (%)

badaniebadanie badanie
„na

mokro”
„na

mokro”
„na

mokro”
„na

sucho”
„na

sucho”
„na

sucho”
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y-
czy

asno

dwóch pierwszych stadiów przyspieszonego starzenia, po których
jszym tem-

e

anie 10 kGy powoduje przyspieszenie efektu starzenia o dwie
jednostki na bibule What

standardowego).

Papier do kserowania (Datacopy) i papier VGT — do dokumentów.

efektom procesów starzenia. Kiedy poddawano procesom starzenia

o
J

4 Podda-

tach na

 Ze wzgl

4 , NEN 2728.
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Whatman nr 5, Datacopy i VGF. Krzywe starzenia „suchego” i „mo-

rowców, z których wy-

ywu na starze-
nie tego rodzaju papieru, natomiast na anie promieniami gamma
ma. J

a

 elektrony, takich jak grupy benzylowe [7]. Po-

nie istnienia takiego efektu.

Papier XIX-wieczny (ARA).

zgi-
wynio
proces starzenia. Wykazano jedynie bardzo niewielki spadek oporu

Kombinacja 
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liczby miedziowej. 

rzenia.

Podczas „mokrego” starzenia papieru gazetowego i papieru ARA

na powstawanie kwasu glukoronowego w zaawansowanym stadium
degradacji hydrolitycznej.

Oznaczanie liczby miedziowej w niektórych rodzajach papieru na-
turalnie starzonego

dziowej dla papieru Whatman nr 5.

liczby grup karbonylowych). Liczba miedziowa jako kontrola wyni-

okresu papier przechowywano w laboratorium badawczym w tempe-
raturze 23°C i przy 50% RH.

w papierze pozostawionym do naturalnego starzenia liczba miedzio-

Wskazuje to na wzrost liczby grup redukcyjnych, takich jak grupa
karbonylowa.

Wnioski
Wyniki analiz fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów papieru
poddawanych fumigacji tlenkiem etylenu i procesowi starzenia

Wyniki analiz
fizycznych

i chemicznych
wszystkich rodzajów

papieru
poddawanych

fumigacji
tlenkiem etylenu

i procesowi

na starzenie
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Mechaniczne

papieru: opór
przedarcia,

na zginanie,

na rozerwanie,

wszystkie zmiany

w papierze, który

w papierze nie

rodzaju papieru.

papier ulega im
relatywnie szybciej.
Papier z XIX wieku
ulega mniejszym

papier buforowany.

XIX-wieczny jest

destrukcji.

Promieniowanie gamma

a
5

o

M
,

w papie

pier ulega im relatywnie szybciej. Papier z XIX wieku ulega mniej-

Po trzech dniach tego procesu, krzywa sta-
rzenia przebiega równolegle do krzywej starzenia papieru nie podda-

Wyniki analiz chemicznych d
a

jest to widoczne w papierze XIX-wiecznym. W tych przypadkach sta-

nym czynnikiem jest tutaj hydroliza kwasów.

a

5 st Grey (Gy), 1 Gy = 1J/kg. Wcze-
-2 Gy).



88 IV. METODY I TECHNOLOGIE RATOWANIA ZBIORÓW

iwo-
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Zabiegi chemiczne w konserwacji papierów
zabytkowych1

powiedzenie,

biegów chemicz
 zabiegi konserwator

erze

biegów chemicznych, wykonywanych w trakcie konserwacji papie-
rów. Ogr

nserwatorzy papieru, oraz bielenia, które jest czynno-

o
wicznym.

Odkwaszanie

1

29.10.1999 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
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których dokonywano w obydwu pracowniach konserwatorskich,
z którym atedrze Kon-
serwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki w warszawskiej ASP

adzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Na-
rodowej. Ich pH wynosi 5,5–6,5. W rzadkich tylko przy-
pad

w literaturze konserwatorskiej.2

kcie
starzenia 2
z powietrza.

 Przede
k

i wiele tzw. elementów szaty graficznej  — w tym niektóre pigmenty

S

trzy
o

on kruchy i rozpada przy najdelikatniejszej próbie dotyku.

W trakcie konserwacji chodzi nie tylko o zneutralizowanie substancji

e zków o cha-

a 2 z coraz

 CO2
o

wynosi 2% w przeliczeniu na CaCO3. U
zachowanie papieru przez dalsze 200–300 lat. Z grubsza taki poziom
rezerwy zasadowej 

2 Por. np. M. Hey, The washing and aqueous deacidification on paper, „The Conserva-
tor 1979”, nr 4, ss. 66–80.
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rego znaczenia dla starych pa

a

w których jest prawie nie

dek odkwa o
(OH)2 w meta

o tzw. spray (metoda Wei-T’o).

Bielenie

inne

Tylko przy starannym przestrzeganiu takich zasad jest szansa na trwalszy
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estety, bieleniu
zawsze

r
w trak

gie — jedno na 250–500 jednostek glukozowych.3

Przy wypracowywaniu programu konserwatorskiego dla poszczegól-
 docho

cych, widocznych i nie-
widocznych, ale zawsze niekorzystnych zmian. Trzeba jednak szyb-
ko do i
odczytanie tekstu lub rysunku. W pracowniach konserwatorskich,

M
wielu utalentowanych artystów i introligatorów.

,
jednak dopiero trwa.

Testy starzeniowe

y
nych

zabiegów kon
w konserwacji.

3 W. Surewicz,  Warszawa 1971, s. 48.



93ZABIEGI CHEMICZNE W KONSERWACJI...

cho

w papierach jest ich ogrze-

-50174 identycznej z odpowiednim standardem ISO, jest to tzw. su-

tzw. wilgotna obróbka termiczna.

jednak sztuczne postarzanie pozostaje przede wszystkim porównaw-

4 A. Lienardy, Ph. van Damme, Practical deacidification, „Restauro” 1990, nr 11, ss. 1–21.

(7 dni, 90°C, 60% RH)4
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bytków.

Zastosowanie testów starzeniowych pokazano na rysunku 1. Przedsta-

czucia.

w latach 1998–2001.

Summary

Chemical Treatment in Conservation of Histori-
cal Paper
A paper presented during a session on “Chemical Analysis in Prese-
rvation of Historical Items” held on October 29, 1999 at the Depart-
ment of Chemistry, University of Warsaw. The author described two
chemical treatments: deacidification –  one of the most important –
and bleaching – difficult and controversial.
Moreover, aging tests are presented as an important element of the
research work aiming to evaluate methods and materials used in con-
servation. Their comparative nature is stressed.
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V. Ratowanie zbiorów z XIX-XX wieku

BARBARA DREWNIEWSKA-IDZIAK

bibliotecznych w Polsce

ci papieru drukowe-
go byli na terenie Polski auto
chemicznego krajowych papierów maszynowych: prof. dr Karol Jur-
kiewicz i dr Aleksander Maria Weinberg z Uniwersytetu Warszaw-

Badania nad papierami kra-
emiczny.

I. Papiery dokumentowe, wydali w Warszawie w 1887 roku.

opo-
dobnie w 1776 roku, a po spaleniu (1803–1804) wzno

pierwsza w kraju maszyna do wyrobu papieru. Kolejna zmechanizo-

Badania przeprowadzone przez K. Jurkiewicza i A. M. Weinberga

pierach angielskich.

• oznaczenia wagi 1 m
2
 badanego papieru,

znym oraz przez znaki wodne,

nych i poprzecznych,

ej,

rachunkiem wszystkich prób do jednakowej wagi 1 m
2
 papieru.

Prekursorami

papieru drukowego
byli na terenie
Polski autorzy

chemicznego
krajowych
papierów
maszynowych:
prof. dr Karol
Jurkiewicz
i dr Aleksander
Maria Weinberg
z Uniwersytetu
Warszawskiego.
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2
 papieru,

ieru,
• 
• 

masy,
• oznaczenie sposobu klejenia papieru,

w lub chloru.

sków:
• papiery dokumentowe krajowej produkcji w badaniach wytrzyma-

w

• znaki wodne wrabiane w papierach maszynowych znacznie mniej

W Aimé Girarda (Memoire
sur d’hydrocellulose

onie

V. RATOWANIE ZBIORÓW Z XIX-XX WIEKU
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Ci Gatunki i formaty oraz badanie papieru w swo-
jej pracy pt. Papiernictwo

W 1929 roku w publikacji Papier i jego znaczenie Franciszek Jezio-
owstania papieru, wytwarzanie papieru czer-

d

a

nych gmachów”. I dalej zaleca: 

ulturalne, naukowe, religijne itd. winny 

publicznych, archiwów i muzeów. A niestety jeszcze o tem w Rze-

niezwykle aktualna!

u nieznajo-
samego papieru i jego znaczenia.

Instytucje

publiczne,

kulturalne,
naukowe, religijne

gdzie i na co jaki
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W artykule 1 zalecano: „druki, przeznaczone dla celów bibliotecznych,
Ustawy zapo-

jest mowa o utworach muzycz
odowej

w jednym egzemplarzu.

Wska-
zówki o wyborze i stosowaniu papieru normalnego. Publikacja ta

scu suchem, nieprzewiewnem i ciemnem oraz nieporuszany, prze-

o charakterze dokumentów wieczystych o wielkim znaczeniu oraz
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Problem t
1928 i 1936) Bonawentura Lenart, naczelny konserwator w Bibliote-

a y
miast w ostatnim artykule na ten temat, za
dzie Bibliotecznym” pt. 

ruje:

y

go papieru przy kilkakrotnym oprawianiu”.

telnika, a mianowicie pro

W referacie 
pierowych

otecznym”

wania i prze
zabytkowych”.

serwacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych przejawiali pracow-
nicy bibliotek i archiwów w latach powojennych. Profesor Alodia
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14 bibliotek (5 Bibliotek Uniwersyteckich w: Krakowie, Poznaniu,

lineum, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Czartoryskich i Biblioteki
N

• Czy prowadzi prace konserwatorskie i kto je wykonuje?

• Co Archiwum (Biblioteka) projektuje w sprawie konserwacji zbio-
o

r

przy AGAD.

arzyszenie Bibliotekarzy

zasto
enia pracowni reprograficzej, 1999

i

ochrony i konserwa
zasobu bibliotecznego, w tym warunków jego przechowywania).

zabezpieczania i konserwacji przede wszystkim czasopism, ze szcze-

czyszczenia atmosferyczne, spowodowane infrastruktu

matyzowane maga
apieru. Najbardziej
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ukowcy opracowali kilka metod masowego odkwaszania zbiorów (Bat-
telle — Niemcy; Bookkeeper — Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia;
DEZ — Stany Zjednoczone; FMC — Stany Zjednoczone; Wei T’o —
Kanada). Przy zastosowaniu trzech z nich — Battelle, Bookkeeper i DEZ

Bücherei w Lipsku od 1994 roku jest zainstalowany system odkwaszania

niania i uruchomieniem zmodernizowanej metody Battelle.

ie publika-
cje Profesora:  (Katowice 1993)
i . Wyniki ba-

owana przez

kach polskich (lata 1920–1939).

i

o

Preservation and Access — ECPA).
W 1995 roku z inicjatywy prof. dr. Adama Manikowskiego, ówcze-
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szenie na Rzecz Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecznych.
Z
O potrzebie ratowania dziedzictwa kultury polskiej w zbiorach bi-
bliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku
prof. dr Adam Manikowski, prof. dr Krzysztof Zamorski — dyrektor

nistrów do realizacji ministrowi kultury i sztuki.

8 czerwca 1998 roku z inspiracji MKiS Biblioteka Narodowa organi-
zuje pierwsze spotkanie ekspertów z dziedziny bibliotekoznawstwa,

.

—
skowe Laboratorium Analiz

Strukturalnych, Uniwersytet Ja-
giel

Józef — Instytut Celulozowo-Papierni-

Barbara Drewniewska-Idziak — -
serwacji  Zbiorów  Bibliotecz-
nych, Biblioteka Narodowa,War-
szawa

Jacek Grochowski —
Analiz Fizykochemicznych iBa-

Henryk Kurowski — z-ca dyrektora Naczelnej Dyrek-
cji   Archiwów   Pa
Naczelna  Dyrekcja  Archiwów

owych, Warszawa

V. RATOWANIE ZBIORÓW Z XIX-XX WIEKU
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Konrad Panoszewski — Centralne Laboratorium Konser-

wacji Archiwaliów, Warszawa
— z-ca dyrektora Biblioteki Naro-

dowej ds. naukowych, Bibliote-
ka Narodowa, Warszawa

— Archiwum  Dokumentacji Me-
chanicznej, Warszawa

—
Bibliotecznych Biblioteki Naro-
dowej,  Biblioteka  Narodowa,
Warszawa

— dyrektor Instytutu Celulozowo-

Alicja Strzelczyk —
Papieru i Skóry, Uniwersytet Mi-

Lucjan

dowego na lata 2000–2008 pt. 
 prze-

kazano 30 marca 1999 roku wiceministrowi J. Weissowi.

Naukowych w sprawie realizacji projektu.
31 sierpnia 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje

Papieru.
17 listopada 1999 roku Rada Ministrów zatwierdza wieloletni pro-
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nych i archiwalnych,
• stworzenie w Polsce instalacji masowego odkwaszania i wzmac-

projektu zamawianego pt. „Problematyka badawcza wieloletniego

zbiorów z XIX i XX wieku w polskich bibliotekach i archiwach,
• opracowanie mikrobiologicznych i konserwatorskich aspektów ma-

sowej ochrony zakwaszonych polskich zbiorów bibliotecznych
i archiwalnych z XIX i XX wieku,

pierowych do bibliotek i archiwów,

kwaszania zbiorów w Polsce.

ganiami KBN. Do chwili obecnej konkurs nie zost

karzy jest niejednokrotnie bardzo trudne.
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Summary
Barbara Drewniewska-Idziak Saving the Endangered Library Col-
lections in Poland
The article discusses the first research projects and studies concer-
ning the durability of machine-made paper started by professor Karol
Jurkiewicz and Dr Aleksander Maria Weinberg of the University of
Warsaw published in 1887 and the opinions regarding the durability
of hand-made and machine-made paper by a number of follow-up
experts on paper. It presents legal regulations pertaining to printing
on permanent paper for library purposes (the 1932 law) and use of
adequate paper for various types of document contained in the “Gu-
idelines on the choice and use of normal paper” of 1934. Finally all
activities are presented that have been designed to lead to the appro-
val of  a long-term government programme that will result in the pur-
chase of a deacidification installation of 19th and 20th library collec-
tions.
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MICHAL 

Masowe odkwaszanie zbiorów archiwalnych
i bibliotecznych

W 1994 roku Chemiczne Laboratorium Badawcze Centralnego Archi-

realiza

a
wskazanie metod odpowiednich dla czeskich archiwów i bibliotek.

z odkwaszaniem indywidualnym:
• opracowanie aparatury do produkcji wodnych roztworów odkwa-

glanów wapniowego i magnezowego,
• modyfikacja sposobu rozpuszczania (metanol), stosowanego obec-

gnezu).

go, tj. zgromadzenia wiedzy o metodach masowego odkwaszania.
Jak wiadomo,

stwierdzono

poz
d

prze

wapnem chlorowa
bardzo popularne.

MASOWE ODKWASZANIE ZBIORÓW...

zebranie oraz
porównanie

z zakresu metod
masowego
odkwaszania,

metod
odpowiednich dla
czeskich  archiwów
i bibliotek.
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nowego surowca — drewna

klejania, tzw. 

kiem archiwów i bibliotek jest gromadzenie, przechowywanie i udo-

oraz przekazanie naszego dziedzictwa kulturowego kolejnym poko-

podczas sprawdzania zbiorów bibliotecznych w Stanach Zjednoczo-

• Lawrence University — 17,6 lat,
• Newberry Library — 16,8 lat,
• New York Public Library — 12,8 lat.

Ograniczona

to prawdziwa
„bomba zegarowa”,

która niepokoi

bibliotekarzy,
archiwistów,

konserwatorów
i badaczy na
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w papierze, niemniej w tym przypadku decyduje ona jednak o jego roz-

 wolnych kwasów obecnych w papierze
(tzw. odkwaszanie). Dochodzi wówczas do przerwania katalitycznego

chwili wyczerpania rezerwy zasadowej.

masowego
odkwaszania

riów firm chemicznych.

MASOWE ODKWASZANIE ZBIORÓW...
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o

masowego odkwaszania — w porównaniu z odkwaszaniem indywi-
dualnym — wystawia

ynamiczne i ki-

ego m

W nie

a

erowo.

Metody masowego odkwaszania i ich ocena

W
kach laboratoryjnych wyka

ktycznego zastoso-

do nich: metoda szczepionej kopolimeryzacji (proces British Library)
oraz proces-metoda Separex.

Metoda Wei T’o Kanada, wykorzystywana w Canadian Public Ar-

isku bez-

dzin w temperaturze 48°C. Samo odkwaszanie przebiega w zbiorniku
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o

magnezu (MMMC) w metanolu oraz w dichlorodifluorometanie (Fre-
ciu ze zbior

rzystany do przygotowa
z

do atmosfery.

toda Wei T’o Bibliothéque nationale de France realizowana
w Centrum Kon

godzin. Roztworem odkwa

czony w etanolu i 1,1,1,2-tetrafluoroetanie (Foran 134a). Zamianie
przy

amentów itp., powodowanej metanolem,
a zpuszczalnik ten obec-

któ

glowodorów. Samo odkwaszanie trwa od 15 do 30 minut. Po odzyska-

Separex

z ekologicznego punktu widzenia. Z opracowania [4] jasno nie wynika,

Kanada jest metoda FMC opracowana prz pora-

MASOWE ODKWASZANIE ZBIORÓW...
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ny heptanem [11]. Operacja odkwaszania trwa 10 minut. Rozpusz-

przez 3 godziny w temperaturze 55°C.

ces Battelle

etanolanem magnezowo-tytanowym. Przez zastosowanie energii mi-

trzebnych w konwencjonalnym suszeniu do 1–1,5. Czujniki podczer-

3 godziny.

Proces Bookkeeper to kolejna metoda masowego odkwaszania, która

firmie Preservation Technologies, Inc. W Glenshaw w stanie Pensyl-

niki — odczynnikiem neutralizacyjnym jest tlenek magnezu (MgO),

Wiel

3
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w litrze której jest 2,5 g MgO. Odkwaszanie przebiega w naczyniach
cylindrycznych.
W przypadku technologii Bookkeeper III, przeznaczonej do maso-

a

ne w warunkach otoczenia do stanu pierwotnego.
Ostatnio niemiecka firma Libertec Bibliothekendienst GmbH w No-
rymberdze pracuje nad mody

etrzem [11].

r

za egzemplarz.

Proces Booksaver (Book Preservation Associates) nie wymaga su-
y

wanym do sterylizacji instrumentów medycznych. Odczynnikami

w stanie gazowym, a chemikaliami stosowanymi w proce

powietrza 70% lub w 36,7°C i 50% RH. Najpierw w komorze paruje

zostaje wprowadzona niepalna mieszanina tlenku etylenu z freonem

MASOWE ODKWASZANIE ZBIORÓW...
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niem atmosferycznym.

Kolejny proces odkwaszania gazowego wykorzystuje jako odczyn-
nik neutralizacyjny DEZ — dietylocynk 

kach: 1 Tr1 pnej fazie do komory

i odby kwaszanie. Ta faza trwa 12 godzin, przy czym tempe-
ratura jest utrzymywana w granicach 52°C. Po odkwaszeniu do ko-
mory jest wprowadzany porcjami suchy azot, który usuwa nadmiar

odzin. W kolejnej fazie dochodzi do przywrócenia
w
mory wilgotnego azotu. W trakcie tej fazy, która trwa 12 godzin, ci-

W Deutsche Bücherei
w

gnezu i wapnia. Jest ona dodawana do kleju (metyloceluloza i kar-

700 podwójnych kart papier

iblioteki Na-

1
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rodowej Austrii Otto Wächter. W 1987 roku uruchomiono w Biblio-
tece tzw. proces VIENNA

niowej i suszone; kolejna faza polega na impregnacji bloków wod-
nym roztworem metylocelulozy i octanu poliwinylu (dla wzmocnie-
nia) oraz wodorotlenku wapnia i magnezu (do neutralizacji); po im-

Ocena metod

W celu obiektywnej oceny i porównania poszczególnych metod, nale-

14]:

CaCO3

danych sztucznemu starzeniu.
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papieru, ale i jego wzmocnienie.

map itp.

pachu.

cowników bibliotek i archiwów.

nie niskimi kwalifikacjami.
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produkowane z czystej celulozy.

tach wszystkie wymogi. Przede wszystkim nie opracowano bezpiecz-
 przeprowadzenia

odkwaszenia i wzmocnienia papieru podczas jednej operacji. Propo-

W tabelach 1 i 2 podano podstawowe dane o niektórych ocenianych
metodach masowego odkwaszania.

, FC — fluorowane

Tabela 1. Dane techniczno-ekonomiczne o metodach masowego odkwaszania I

Metoda Stan sku-
pienia

Koniecz-

selekcji

Suszenie
(%/ godz.)

Maks.
tempera-
tura (°C)

czas
(godz.)

Rozpusz-
czalnik

Wei T’o
Kanada tak 0,5/26-36   60 43-53 CFC
Wei T’o
Francja tak 1/32 60      56 FC

FMC nie 2/3   50        8 CFC

Battelle tak 1/1-1,5 60 2-3 HMDO

Bookkeeper nie nie ma 23 2-3 FC

Booksaver gazowy tak nie ma 37,7 24-36 nie

AKZO gazowy tak 0,5/18-30 65 45-55 nie
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technologii masowego odkwa
telle, Bookkeeper i AKZO (DEZ).
Metoda AKZO (DEZ) dla archiwów i bibliotek nie jest odpowiednia

zne wymogi oraz ogólne warunki bezpie-

ma dostawcy.

no z eksploatacyjnego, jak i chemicznego punktu widzenia jest prostsza.

bów Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.

Tabela 2. Dane techniczno-ekonomiczne o metodach masowego odkwa-
szania II

Wei T’o
Kanada 7,5/9,5 0,7/1,2 42 000 3-70

Wei T’o
Francja 5,8/9,7 0,2/1,4 60 000 5-8

FMC 7,0/10,1 0,3/2,0 300 000 3-10

Battelle 7,5/9,0 1,0/2,0 200 000 9-13

Bookkeeper 9,0/10,0 4-12

Booksaver 7,0/8,0 2-7,5

AKZO 7,0/8,5 2,0-3,0 40 000 3,5-15

Metoda pH
papieru

Maks.

(szt./rok)

Rezerwa
zasadowa
(CaCO3)

Cena
(USD/szt.)

^ 1 nie-
stabilna

^ 2  nie-
stabilna

oprawy z wyprawio-
nej skóry, atramenty

atramenty

pergamin,
atramenty

metale

 

oprawy z wypra-
wionej skóry

klejone papiery,

sztucznych

120 000

1 000 000
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Masowe odkwaszanie jako technologia konserwacji przede wszyst-

opieki nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi. Na
jest panaceum

o
stanie tzw. opieka prewencyjna, która obejmuje zapewnienie odpo-

ich udo
mikrofilmów), opracowanie pro

Katarzyna i Petr Žák
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Summary

Mass Deacidification
of Archival and Library Collections

The advantages and drawbacks of some mass deacidification proces-
ses (for example Wei T’o, DEZ, FMC, Bookkeeper, Battelle, Vienna)
of archival and library collection are discussed and compared. Book-
keeper mass deacidification process is very promising also for archi-
val collections.
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Wskazówki tymczasowe o wyborze
i stosowaniu papieru normalnego1

I. Normy papieru i ich stosowanie.

a) Norma PNU/001 Dostawa i odbiór papieru,

b) Norma PNU/002 Metody badania papieru,

d) Norma PNU/006 Papier pisarski,

e) Norma PNU/007 Papier drukowy,
ustala warunki dla papieru, przeznaczonego do druku wydaw-

f) Norma PNU/008 Papier gazetowy,
ustala warunki dla papieru przeznaczonego do drukowania na

g) Norma PNU/009 Papier pakowy,
podaje warunki techniczne papieru przeznaczonego na opa-

1 Przedruk dokumentu wydanego z inicjatywy Prezydium Rady Ministrów w marcu 1934

WSKAZÓWKI TYMCZASOWE O WYBORZE...
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i odbioru.

II. Korzystanie z norm papieru.

do opakowania, odbioru i badania papieru.

rodzajów papieru w normach ogólnych „PNU-001” i „PNU-002”,

pieru.

III. Wybór papieru.

papieru.
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czeniu.
Papier przechowywany w warunkach specjalnie korzystnych,

warunki normalne.

A. Wybór rodzaju.

O wyborze rodzaju papieru decyduje jego przeznaczenie. Nale-

pieru pisarskiego drukarskim, czy ewentualnie gazetowym, bo

WSKAZÓWKI TYMCZASOWE O WYBORZE...
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papier gazetowy

drukarskiej maszynie rotacyjnej;

B. Wybór gatunku.

lub historycznem, archiwalne egzemplarze czasopism itd.

Polskim” Nr 2 z 1932 r. § 1 i § 2).
Papier drzewny      — trwa  w  warunkach  normalnych  lat  5

pokwitowania, sprawozdania,wykazy
periodyczne, koperty itp. oraz wydawnic-

kracza lat 10-ciu;
trwa  w  warunkach  normalnych  10  lat

o niewielkiem znaczeniu, czystopisy pism

przekracza lat 25-ciu;
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buchalteryjnych,   na   druki   i   pisma

50-ciu;
papier celulozowy       — trwa w warunkach normalnych 50 lat

i  przeznaczony  jest  na  pisma  i  druki

o charakterze dokumentów wieczy-
stych o wielkiem znaczeniu oraz archi-
walne egzemplarze czasopism i wy-

C. Wybór odmiany papieru.

WSKAZÓWKI TYMCZASOWE O WYBORZE...
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ilustrowane, odpowiada on bowiem naj-
bardziej technice drukarskiej. Papiery

wania atramentem oraz na ilustrowane

D. Wybór gramatury.

2.
Ustalenie gatunku papieru, bez równoczesnego podania jego

wymaganiom.

ne przez wytwórnie.



127

rze papieru o ograniczonem lub specjalnem przeznaczeniu, jak

(PNU-012).

WSKAZÓWKI TYMCZASOWE O WYBORZE...

GATUNEK 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

drzewny x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

celuloz. x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x

150



128 V. RATOWANIE ZBIORÓW Z XIX -XX WIEKU

przy 12-u przeb. — 20 g.

80 o
90 x

100 o o
120 o o x
140 x x o
160 o o

180 o o o
200 x x x
250 o o o o o
300 o x o x
350 x o x o
400 o o

Grama-
tura A3 A4 A5 A6

Grama-
tura

A1 A2 A3 A4 A5 A7A6
PP PP P PDP D D DDD D

Tabl. I: papier pisarski — P, papier drukowy — D.

40 o o o o
45 o x x x x
50 o x o o o o
60 o x o
70 x o
80 o o
90 o x

100 x o
110 o o
120 x
130 o o o o o
140 x x x x
150 o o o o

B3
C3

B4
C4

B5
C5

B3
C3

B4
C4

B5
C5

B6
C6

Tabl. II.
Kartoteki Koperty
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V. Klejenie papieru.

Ma na celu przystosowanie papieru do pisania atramentem

klejonemi (klejenie 0).

t. j. poza klejeniem w masie, klejenie powierzchniowe.

E. Wybór formatu.

druki”, wydane przez Prezydjum Rady Ministrów.

VI. Barwa papieru.
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cze papieru jest równiejsze i mniej chmurkowate.

VII. Uszkodzenia mechaniczne.

Uszkodzenia mechaniczne ustala norma PNU-002 pkt. 2 d.

VIII. Wzorce papieru.

ca i odbiorca.

wanie do nich produkcji fabryk papieru wymaga pewnego cza-

do dnia 31 marca 1935 r.
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VI. Ratowanie zbiorów zniszczonych

zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie

Bibliotece Uniwersyteckiej we W

zakrojo
odowisko bibliotekarskie zorganizo-

1 Zgodnie

krotnie poddane kontroli mikrobiologicznej, ale poza kilkoma przy-
padkami niewielkiego wzrostu pojedynczych kolonii grzybów, które

1 Procedury zastosowane przy suszeniu zalanych zbiorów Bi-
[w:] Notes Konserwatorski nr 2, Biblioteka Na-

rodowa, Warszawa 1999, ss. 122–127.
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stwierdzono nicze

zakres i koszt koniecznych do wykonania prac renowacyjnych. Punkt

ne w Programie konserwacji uratowanych po powodzi zbiorów bi-
bliotecznych.2

dyrektora BUWr, zaproponowany w cytowanym dokumencie, koszt

konana w trakcie wizyty pracowników BUWr w Warszawie w lutym

sopisma i na podstawie autopsji wytypowali 657 woluminów do dal-

2 Program konserwacji uratowanych po powodzi zbiorów bibliotecznych, [w:] Notes
Konserwatorski nr 3, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999, ss. 97–108.



133

657 wol. wytypowanych do renowacji

31 wol. dubletów i destruktów
715 wol.3

8 osób: 2 konserwatorów, 2 renowatorów, 2 introligatorów, 1 mikro-

oprawy — 268 wol.,

3
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w

stron) — 90 wol.,

nserwatorskie, a ich

z

czenia me
i

lastem R firmy Ne-
schen4

a

.

le chemiczne kart lub

d

o

4 D. Rams, [w:] Notes Konserwatorski nr 1,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 1998, ss. 153–171.
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d

Konserwatorskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”.
Od obiektów mniej uszkodzonych przechodzono stopniowo do coraz
trudniejszych. Organiza

ygotowywali bloki

ku od

b
azywane i od nich odbie-

prowadzonych prac utrzymywano kontakty z kolegami z Biblioteki

k

Przedstawiciele BUWr odwiedzili nas w 1999 roku dwukrotnie:

dokonali oceny przyw

pracy.

o

o
nserwacji i jej czas
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many — ratowa
a

ania w podobnych sytuacj
zastosowanie, po raz pierwszy w Polsce, liofilizacji jako metody su-

rdziej na-

a 5 — zost
t

Summary

E
tions Rescue Action at the University Library in Warsaw

The article discusses the second stage of the rescue project embra-
cing the flood-stricken collections coming from the University Libra-

enovation and conservation work be-
tween 1999 and 2000, their organization, progress and the achieved
results.

5

z XVIII wieku.
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ALICJA B. STRZELCZYK, JOANNA KARBOWSKA-BERENT, JOANNA

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,
zalanych podczas powodzi w 1997 roku1

i

niu w wodach powodziowych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae,
m.in. z grupy coli

o

botwórcza.

1
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• odciskanie w prasie z nadmiaru wody,
• suszenie w liofilizatorze Amsco/Finn-Aqua,

Koszalin).

— ich oczyszczenie, wyprostowanie i wysuszenie.

Mater

coli typu fekalnego.

terii grupy coli — 13 próbek.
Ogólna liczba drobnoustrojów. Oznaczenie przeprowadzono w wo-
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1) 

3) po suszeniu w liofilizatorze,
4) po dezynfekcji tlenkiem etylenu w komorze UDA 801.

Pe

rzeniach. Po siedmiu dniach inkubacji w temperaturze pokojowej li-
czono kolonie grzybów i bakterii.

Charakterystyka drobnoustrojów.

uczy Gilmana (1945),

de Hoog i Guarro (1995). W celu uzyskania czystych kultur niektóre

przetrwalników.

coli typu fekalnego. Liczeb-
coli

r

coli typu fe-
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stawiono w postaci najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) bakterii
grupy coli/100 ml próbki oraz miana  coli.

Wyniki

2

(ok. 300 000 CFU bakterii/ml i ok. 1000 CFU grzybów/ml).

2

Lp.
Po myciu Po liofilizacji Po dezynfekcji

bakterie bakterie bakterie bakteriegrzyby grzybygrzyby grzyby

1 49 6,3 >100 >0,2 0,20 0,11 0,45 0,07
2 443 2,7 >1000 3 5,17 0,02 0,23 0
3 425 0,1 17,66 0,83 0,43 0,06 0 0,01
4 210 3,7 111,62 0,14 0,80 0,09 0 0
5 570 0,3 4,17 0,14 2,17 1,60 0,53 0
6 266 1 250,20 0,56 0,03 0,02 0 0,03
7 – 0,4 212,67 0,14 0,53 0,40 0,13 0,03
8 732,53 2,36 1,35 0,03 0,23 0,02
9 >1390 2,78 0,80 0,10 0,17 0,03

10 41,28 1,95 1,00 0,07 0,06 0,03
11 69,50 0,38 >8,60 0,09 0,04 0
12 14,87 0,46 0,81 0,81 0,08 0
13 >139 2,04 – 0,57
14 >139 0,18
15 – 0,51

rednio 382,8 1,37 301,61 1,04 0,81 0,31 0,16 0,018
100% 100% 78,8% 75,9% 0,21% 22,6% 0,04 0,005

-1)

– nie badano
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grzybów do 18 CFU/ml (17-krotnie) (rys. 1). Z przeliczenia tych
2 powierzchni

w stosunku do bakterii z grupy coli. Nie wykryto bakterii grupy coli

coli

Lp.
Po myciu Po liofilizacji Po dezynfekcji

NPL NPLNPL miano
coli

1 240 000 0,00004   < 5*   > 20* < 5 > 20
2 210 000 0,00005 < 5 > 20 < 5 > 20
3 > 2 400 000 < 0,0004 < 5 > 20 < 5 > 20
4 700 000 0,001 < 5 > 20
5 20 5       
6 > 2 400 000 < 0,00004

rednio > 991 670 < 0,83 < 5 > 20 < 5 > 20

miano
coli

miano
coli

coli typu
fekalnego

coli

Po liofilizacji Po dezynfekcji

grupa coli
typu fekalnego

grupa coli
typu fekalnego

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0* 0 0 0
0** 0 0 0

ogólna grupa
coli

ogólna grupa
coli
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terii z ogólnej grupy coli. Po dezynfekcji nie wykryto ani bakterii grupy
coli typu fekalnego, ani bakterii ogólnej grupy coli. Wyniki te potwier-

kolonii. Ponadto spotykano laseczki G(+) (8–20%) i ziarniaki G(+)
(10–27%). Natomiast kolonie bakterii z wysiewów po dezynfekcji

niaki (60%).

Mucor circinelloides, Mucor hie-
malis, Rhizopus nigricans i Zygorhynchus moelleri (tab. 5).

konserwacji (w %)
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Geotrichum sp.

ob

np.: Penicillium sp., Trichoderma sp., Aspergillus sp., Acremonium
sp., Stemphylium sp., Alternaria sp. i Cladosporium sp. Zaobserwo-

Mucor circinelloides, Mucor Mucor hiemalis, Penicillium sp.,
Mucor hiemalis, circinelloides, Penicillium sp., Mucor hiemalis,
Penicillium sp., Penicillium sp. 1, Trichoderma sp., Cladosporium
Geotrichum sp., Mucor hiemalis, Aspergillus sp., sphearospermum,
Trichoderma sp., Trichoderma sp., Rhizopus Cladosporium herbarum,
Zygorhynchus Geotrichum sp., nigricans, Alternaria chartarum
moelleri Rhizopus Stemphylium sp.,

nigricans, Alternaria sp.,
Aspergillus sp., Mucor
Acremonium sp., circinelloides
Penicillium sp. 2

(wzrost bardzo obfity)
Po myciu

(wzrost bardzo obfity) Po liofilizacji Po dezynfekcji
(pojedyncze kolonie)

ce bulionowej z ostatniej zmiany wody po rozmro-
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Dyskusja

bakterii grupy coli 

Po dezynfekcji w tlenku etylenu w niektórych przypadkach nie ob-

2 powierzchni kartki
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Wnioski

zmniejszenie liczby drobnoustrojów. W wyniku procesów mycia

cji tlenkiem etylenu.

grupy coli

50 (Merck).

Literatura

Program konserwacji uratowanych po powodzi zbiorów bibliotecz-
nych, 
z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 1998, ss. 104-111.

2. Fassatiová O., Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej,
WNT, Warszawa 1983.3. Fuchs R., Zwalczanie szkodników na za-
atakowanym materiale bibliotecznym i archiwalnym – porówna-
nie starych i nowych metod. Nowoczesne metody badawcze do
porównania zmian w strukturze molekularnej, „Ochrona Zabytków”
1998 R. LI, ss. 63-79.

4. Gilman J., A  Manual of Soil Fungi, The Collegiate Press, Inc.,
Ames, Iowa 1945.
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5. de Hoog G. S., J. Guarro, Atlas of Clinical Fungi, Centraalbureau

voor Schimmelcultures / Universitat Rovira i Virgili, 1995.
6. Rosa H., Strzelczyk A. B., Wojtczak M., 

, I Forum Konserwatorów „Ety-

7. cz A., Grzyby (Mycota): glo-
nowce (P ako
dogonales), PAN Instytut Botaniki, Warszawa – Kraków 1979.

8. Strzelczyk A. B., 
liów tlenkiem etylenu, sprawozdanie z grantu KBN, 1999.

Summary

Alicja Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent, Joanna Modrzejewska,
Assessment of Biological Pollution

in the Process of Preliminary Conservation and the Effectiveness of
Disinfection of  the 1997 Flood-Stricken Books

Strongly polluted waters of the 1997 flood which struck also many
libraries and archives created an environment for the growth of bil-
lions of cells of microorganisms. The Department of Paper and Le-
ather Conservation of the Nicholas Copernicus University conducted
a preliminary analysis of about two tonnes of 19th and 20th century

conservation treatment covered unfreezing of books in several water
baths, washing them in tap water, removing of mud and dirt, pressing
out the excess of water and re-freezing, drying in the Amsco/Finn-
Aqua lyophiliser and ethylene oxide disinfection  in the UDA-801
chamber. The purpose of the above measures was to assess the pollu-
tion of the flood-stricken books with microorganisms and the gradual
reduction of the microbiological pollution through the individual sta-
ges of preliminary conservation. The general number of microorgani-
sms was specified, the number of bacteria of the coli group (fecal
type) and the grown colonies of bacteria and fungi were preliminarily
identified. The team found out that the flood-stricken books  were
infected by immense amounts of microorganisms  (around 400,000
CFU of bacteria and around 1,400 fungi of mould in 1ml of water
after book defrosting). The processes of preliminary conservation hel-
ped to achieve clear fall in the number of microorganisms. The big-
gest reduction in the CFU of bacteria was achieved in the lyophilisa-
tion process, whereas the highest score in the fungi CFU reduction was
achieved during ethylene oxide disinfection. Lyophilisation and disinfec-
tion brought also total elimination of the coli bacteria.
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Komunikat o ratowaniu zbiorów

W Pracowni Konserwacji Zbioró

dzo licznych wolontariuszy,
Po wielokrotnej dezynfekcji, po okresie rocznej stabilizacji uratowa-

notowano przebieg prac.
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Z
introligatorskie z elementami kon

, w trakcie za-
bie

niano papiery roztworem metylocelulozy. Kolejnym trudnym etapem

 termozgrzewaln

nadruki (ozdobne lub z tekstem). Na nowo wykonano oprawy, prze-

Z

a-

13. Odtworzone grzbiety po przeprowadzonej konserwacji
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1997 roku”, na której zaprezento
o-

zabezpieczonych na czas transportu 
ibliotece U

VI. RATOWANIE ZBIORÓW ZNISZCZONYCH...
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VII. Konferencje, sesje, wystawy

MARZENN

W kilku zdaniach o konferencji
„Preservation and Conservation Issues
Related to Digital Printing”

nia barwnych odbitek fotograficznych ze specjalistycznych laboratoriów
do pracowni fotografików profesjonalistów i amatorów — wybitnie po-

Ta m

W
owych:

dowa konferencja na temat technologii drukowania cyfrowego1,
zorganizowana przez IS & T2

1

2 The Society for Imaging Science and Technology 
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druku cyfrowego,

Issues Related to Digital Printing” (Zagadnienia konserwacji i ochro-
3 a

pro

kaging and Papermaking Group of the Institute of Phisics)4 przy
l College of Arts

and the London College of Printing)5

owywaniem zbiorów, naukowców pra-

z procesami technologicznymi i kierunkami szybkiego rozwoju tech-

technologia dru
aukowcami.

ków komputerowych, technolo

i prof.

ku

3

4 Instytut Fizyki w Londynie zrzesza fizyków i osoby zainteresowane zastosowaniem

5

e
Arts i London College of Printing.
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ch

oble-

cyfrowe (internetowe).

e
zwoju tech-

druku cyfrowego i z FOGRY6.

.
Swoje badania przedstawili:
• Andrew Robb, konserwator fotografii z Biblioteki Kongresu w Wa-

ne meto-
dy przechowywania i zabezpieczan

anym The Effect of Relative Humidity on Ink-
-Jet Prints.

dawczego Centre de Recherches sur la Conservation des Documents
Graphiques7 — bada
Ilford i Dicojet w warunkach starzenia 25°

 zmiany kolorystyczne mierzono densyme-
no w referacie Light Stability of

Computer-Generated Printing.

z

skich.
• Martin Juergens — konserwator z Queen’s University w Kingston

yfikacji

6  

karstwa; w 2000 roku na badania przeznaczono ponad 9 000 000 marek.
7

potrzeb konserwacji papieru  skóry, pergaminu i fotografii.
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wydruków komputerowych;

jest wielce istotna dla konserwatorów praktyków.

• „Permanence of Laser QMS MagiColor 2 and InkJet Apple Color

dowej w Warszawie,
• „The Photomechanical Prints as a Conservable Output” autorstwa

C. Parraman, S. Hoskins i P. Thirkell z Centre for Fine Print Rese-
arch, University of the West England w Bristolu (Wielka Brytania),

• „The Preservation and Conservation of InkJet and Electrophotogra-
phic Printed Materials” autorstwa Deborach Glynn z Camberwell
College of Arts w Londynie.

tech

cze j
w

Imaging Inc.8

Zestawienie referatów nauk

waniach  nowych i lepszych technologii.

Summary

Key Points from the Conference on ”Preserva-
tion and Conservation Issues Related to Digital Printing”

In 2000 two conferences were held concerning the permanence of
digital printing. One was held in Vancouver, October 15-20, where
the question of permanence of printing was among  the themes of
a conference on digital printing technology and the other titled ”Prese-
rvation and Conservation Issues Related to Digital Printing” was orga-
nized in London, October 26–27, by the Institute of Physics.

8
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The London conference was fully dedicated to the issues of perma-
nence of printing and the resulting conservation questions, and was
designed for the conservation community, persons responsible for pre-
servation, scientists specializing in conservation or working for the
printer and media industry.

The aim of the conference was first of all to acquaint persons re-
sponsible for the preservation of the digitally printed material with
technological processes and directions of growth of this rapidly de-
veloping technology; to examine what kind of conservation pro-
blems the digital printing technology may create, to develop con-
tacts with the conservation community, the industry and scientists.

The programme of this very interesting  and well-prepared conferen-
ce was divided into several parts covering use of digital printing, tech-
nology and conservation.

W KILKU ZDANIACH O KONFERENCJI...
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ANNA CZAJKA

„Prewencja 2000”
(Draguigan, 7-10 listopada 2000 r.)

waniu skutków katastrof, „Prewencja 2000”, zorganizowana przez Cen-

konserwatorzy zabytków, kuratorzy kolekcji muzealnych i archiwal-

w obiektach i zbiorach historycznych.

tworzeniem lokalnych i regionalnych programów szybkiego reago-

bytkowych.

• pogotowie i plany szybkiego reagowania w obliczu katastrofy,

• skutki huraganowych wiatrów,
• powodzie,

mów badawczych, jak i rela
o

zbiory i obiekty zabytkowe.

rów bibliotecznych i archiwalnych. Oto niektóre z nich. The safest
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building on earth (Najbezpieczniejszy budynek na kuli ziemskiej) to

n

towania zalanych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Referat ten

ce Suvegarde des collections du patrimoine — la lutte contre les de-
teriorations biologiques (Konserwacja prewencyjna zbiorów zabyt-
kowych — walka ze zniszczeniami biologicznymi).

ddama Hussei-

tro-
liga

achowaniu zbio-
rów. W jeszcze gor

dzynarodowego embarga na stan bibliotek tego kraju, który w swoim

go.

Biblioteka Narodowa Libanu — zniszczenia
wojenne i powojenna odbudowa, 

—
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), koordynowanego przez centrum

a
kiego reagowania w wypadku katastrof. Szczególnie po

ielkiej Brytanii.
Zaprezento

ucjach muzealnych REDS —
Regio
Re

gionie). Na podstawie porozumienia instytucji, w których pra

efonem przez 24 go-

a

raz po przybyciu na miejsce wypadku, wykonanie dokumentacji fo-

oceny sytuacji i potrzeb oraz organizacja akcji ratowniczej.

u

ania

aprezentowali plan ewakuacji budynku histo-

muzealne.
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eagowania na wypadek katastrof. Powo-
o

uratorom zbio
praca w dziedzinie prewencji i ratowania ko

problemami.

Centrum Konserwacji i Zabezpieczania Obiektów Zabytkowych. Cen-

w zabytkowych budynkach dawnej fabryki papierosów i zajmuje po-
m2 

serwacji i dokumentacji, sale edukacyjne oraz pomieszczenia admini-
stracyjne.

Summary

Anna Czajka “Prevention 2000” International Conference

An information note on an international conference dedicated to pre-
vention and removal of disaster effects organized by the Centre of
Archeology of the Var district in southern France in cooperation with
the UNESCO and International Blue Shield Committee.
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Relacja z pobytu przedstawicieli
polskich archiwów i bibliotek
na konferencji w Bückeburgu,

u
masowego odkwaszania papieru
w praktyce konserwatorskiej
(Bü

ralnego do Spraw Kultury i Mediów, ministra dr. Michaela Nauman-

chiwum Dolnej Saksonii w Bückeburgu w Niemczech.

w Bückeburgu. 40% produkcji tej firmy, o ponadstuletniej tradycji, to

sowego odkwaszania papieru.

w Toruniu.

tarz wykonawczy organizacji The European Commission on Prese-

zabezpieczanie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.

karze, muzealnicy, naukowcy, przedstawiciele administracji) zaan-
e
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Konferenc
w dziedzinie zabezpieczania oraz konserwacji zakwaszonego i kru-
chego papieru.

tami byli przedstawiciele archiwów, bibliotek oraz instytutów
naukowych z Niemiec, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjed-
noczonych i Kanady.

atakowi kwasów.

 wa-

dane ponownemu odkwaszeniu.

sowym odkwaszaniem zbiorów archiwalnych i bibliotecznych:
1. Conservación de Sustratos Celulósicos (CSC), S.L. — Barcelona,

Hiszpania,
2. Libertec Bibliothekeendienst GmbH — Nürnberg, Niemcy,
3. Preservation Technologies, L.P. — Cranberry Township, PA, Sta-

ny Zjednoczone,
4. Battelle Ingenieurtechnik GmbH — Eschborn, Niemcy,
5. Nitrochemie AG — Wimmis, Szwajcaria,
6. Neschen AG – Bückeburg, Niemcy,
7. Wei T’o Associates, Inc. – Matteson, II, Kanada,
8. Zentrum für Bucherhaltung GmbH – Lipsk, Niemcy.

RELACJA Z POBYTU PRZEDSTAWICIELI...
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omawianymi technologiami.

Wnioski:

tylko koszty samego procesu, ale wszystkich ewentualnych etapów

czonych, zagrzybionych i innych, których technika wykonania i obec-

wielu odbiorców.
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odejmowania dzia-

w
sprawie zdobywania dotacji na

ich przeprowadzenie.

archiwów i bibliotek.

Summary

Report from an international conference on the appli-
cation of the mass deacidification process in conservation practice
organized by the European Commission on Preservation and Access
and the State Archives of Lower Saxonia in Bückeburg in Germany

The conference focussed on the large-scale deacidification of collec-
tions in order to protect and preserve acidic and crumbling paper. The
conference was host to eight companies engaged in the mass-scale
deacidification of library and archival collections.

RELACJA Z POBYTU PRZEDSTAWICIELI...
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EWA POTRZEBNICKA

III Forum Konserwatorów

„Dobra kultury
w lutym 2000 roku III Forum Konserwatorów, VI Targi Konserwacji
Zabytków i Renowacji Miast poszerzone o Targi Muzealnictwa —

1 Podobnie jak w ubie-
ewódzki Konserwator

Impo
Targami:
1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Andrzej Zakrzewski,
2. Minister Gospodarki — Janusz Steinhoff,
3. Generalny Konserwator Zabytków — Aleksander Broda,
4. Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków — prof. dr hab.

5. Wojewódzki Konserwator Zabytków Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego — Maciej Ob

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski — Józef Rogacki,
7.

Achramowicz,
8. Prezydent Miasta Torunia — Wojciech Grochowski,
9. 

Kopcewicz.

gowe w Toruniu.

1 Notes Konserwatorski nr 2, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 1999, s. 200; z II Forum — E. Potrzebnicka, Notes Konserwatorski nr 3,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000, s. 178.
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stycje.2 W przypadku tych ostatnich, od inwestora prac budowlanych

wystaw i publikacji.3

4 

5

Poparty 6, mó-

tkownik w celu

montowe prowadzone przez firmy pseudokonserwatorskie, dokonu-

w zniszczonych podczas

go Konserwatorów: podczas II F
dstawiony w „Biuletynie Konserwatorskim.”

Kolejny referat7

dpowiedzial-

2 Dr Roman Backer, Socjologiczne aspekty „utraty” dziedzictwa narodowego; 
liusz Zielak, Ochrona dziedzictwa naro
3 Doc. dr hab. Lech Czerniak, 
twa archeologicznego.
4 M

astrofami.
5

6

7 Mgr Piotr Ogrodzki, 
.
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ków o ochronie zabytków i zaniedbania, w efekcie których dochodzi

onawstwem prac konserwatorskich:
• THOMANN – HANRY — oczyszczanie elewacji, prezentacja in

situ,
• IMBUD — mgr Piotr Zawistowski 
• ISPO — mgr Robert Koprowicz Zastosowanie tynków renowacyj-

soli murów. Uwagi praktyczne,
• DEKAM — Katarzyna Maciejowska-

ma budowlana),
•

a
metoda ma
wia odkwaszanie, wzmacnianie papie
pisów atramentowych.

lna, która znala-

• prof. dr hab. Konstanty Kalinowski Aktualna sytuacja muzealnic-
twa w Polsce z perspektywy pracowników muzeów,

Miejsce muzeów w polityce kulturalnej

• prof. Andrzej Zbierski Rola muzeów w ochronie dóbr kultury pol-
skich wód terytorialnych.

macji o muzeach i muzealnictwie w Polsce, który po  w latach
1995–1997 jako rezultat konsultacji i dyskusji przedstawicieli dwu-
dziestu naj

Warszawie.
Natomiast program „Muskat” przeznaczony dla muzealników, archi-
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wistów i kolekcjone

nia, zak

Summary

Ewa Potrzebnicka The 3rd

2000)

“Values of Culture in the Face of Threats” was the motto of the 3rd

Forum of Conservators, the 6th Fair of Heritage Conservation and Town
Renovation accompanied by a Museum Fair – Conservatio 2000 and
the 5th Historical Monuments Fair, all held in February 2000. The
papers covered  a wide range of threat aspects: from natural disasters
(flood, earthquake etc.) through fires, thefts, acts of vandalism to ac-
tivities seemingly friendly to historical monuments, such as huge,
modern investment projects.

During the 3rd Forum a major portion of time was devoted to presen-
tations of companies specializing  in conservation work.

Each year the Fair upgrades its formula which helps it to attract an
ever growing audience. The new element of the Conservatio 2000
Fair was the presence of the museum work-related subjects which
was reflected also in the 3rd Forum agenda. The third day concentra-
ted solely on museum issues.
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VIII. Recenzje

Joanna Karbowska-Berent, Alicja B. Strzelczyk: The role of Streptomycetes in the
Biodeterioration of Historic Parchment (Zniszczenia zabytkowych pergaminów przez
promieniowce z rodzaju Streptomyces

promieniowce z rodzaju Streptomyces. Zawiera ona: wprowadzenie,

24 tabele.

niu pergaminów promieniowce z rodzaju Streptomyces.

pergaminów:

• metody wytwarzania i datowania,

• optymalne warunki przechowywania (15–20°C i 40–50% wilgotno-

• zasiedlanie ich przez mikroorganizmy,

• pochodzenie plam foxingowych.

gaminach razem z innymi mikroorganizmami,
• analiza ich wzrostu,

pieczny.

czesnego pergaminu i pergamin zabytkowy.
Badaniom poddano 11 wyizolowanych szczepów promieniowców,
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ny, kolagenu i pergaminu. Streptomyces anulatus, szczep najbardziej

czasu hodowli, temperatury, pH).

Streptomyces anula-
tus P11 i Streptomyces diastaticus P13

Streptomyces anulatus P7 wykazy-
Streptomyces griseo-

ruber P3 i Streptomyces rochei P9 

szczepu promieniowców, np. Streptomyces anulatus P7, P8, P11
Streptomyces diastaticus P13 po-

nomerycznych,

S. anulatus P7 i P8),

Streptomyces diastaticus),

pergaminy przy przechowywaniu ich w nieodpowiednich warun-
kach,
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te same cechy co wyizolowane szczepy z pergaminów,
• przebadane

e

Streptomyces anulatus P7 i P8) do
Streptomyces rochei,

szczep Streptomyces anulatus.

w sposób bardzo zwarty. Zaprezentowano w niej szeroki zakres ba-
 i biologicznych nad pergaminami poddanymi dzia-

stronna: od hodowli promieniowców na pergaminach, poprzez bada-
nie ich w skaningowym mikroskopie elektronowym, do badania me-
to

nastu stronach bibliografia.

e
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Noty o autorach

znych Podstaw
Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii swojej macierzystej uczel-

alizie chemicznej.
ierzchni

grafitu na procesy atomizacji w pomiarach absorpcji atomowej, ba-
daniami specjacji antymonu w próbkach naturalnych oraz badaniami
procesów degradacji celulozy. Przewodniczy Komisji Analitycznej
Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

na ASP w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych
Druków i Grafiki. Prowadzi prace w zakresie konserwacji obiektów na

A

bliotecznych BN na stanowisku kierownika Sekcji Konserwacji Sta-
rych Druków
szem ekspertem do spraw konserwacji zabytko
ków w Centralnym Archiwum Narodowym w Bejrucie (Liban).

rs
(specjalizacja: konserwacja papieru i skóry). Od 1994 roku pracuje

tecznych w sekcji zaj
nych i kartograficznych.

BARBARA DREWNIEWSKA-IDZIAK, dr nauk humanistycznych,
starszy kustosz dyplomowa
wacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej od momentu
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ic
spraw Mikrografii przy PKN. W 1997 roku zo

Sztuki — w zakresie chemiczno-technologicznych aspektów konserwa-

stauracji Biblioteki Narodowej w Pradze na stanowisku chemika-tech-

Chemiczne aspekty wybielania papieru w zbiorach
archiwalnych i bibliotecznych. Prowadzi badania w dziedzinie konser-
wacji papieru oraz fotografii.

JACEK GROCHOWSKI, dr hab. w zakresie chemii i fizykochemii

junct associate professor Georgetown University w Waszyngtonie.

zków
w obszarach anomalnego rozprasza-

nia promieniowa
mieniowania Synchrotronowego i przedstawiciel Polski w European

omieniowania
encji Atomistyki. Od 2000 roku

jest wice
niques in European.

Konserwatorskich w Holenderskim Instytucie Dziedzictwa Kulturo-
wego w Amsterdamie.

JOANNA KARBOWSKA-BERENT, dr. Jest mikrobiologiem, pra-
rwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznaw-
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Rola promieniowców
z rodzaju Streptomyces w niszczeniu zabytków z pergaminu. Zajmuje

grzybó

ochrony dóbr kultury, archeologii, historii (archiwistyki) i bilioteko-
znawstwa.

Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Kon-

kierownik Pracowni Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum

JOANNA MODRZEJEWSKA, mgr. Jest mikrobiologiem, pracuje

.

zabytków przez drobnoustroje i owady.

W latach 1992–1998 kierownik pracowni konserwacji zbiorów
w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Od 1998 kierownik Centralnego

konserwatorskiej w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych
Druków i Grafiki warszawskiej ASP.

Szkole Chemiczno-Technologicznej w Pardubicach — kierunek che-

kiem naukowo-badawczym w Chemicznym Laboratorium Badaw-

iwum
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wacji papieru.

EWA POTRZEBNICKA, absolwentka konserwatorstwa Uniwersy-

Druków i Grafiki w Akademii Sz

wej, od 2000 roku koordy
a

zasobów bibliotecznych i archiwalnych”. Pracownik dydaktyczny
Aka
jako profesor nadzwyczajny w Za

cji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

solwentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965
ibliotekach naukowych (m.in.

w Centralnej Bibliotece Wojskowej, gdzie w latach 1980–1996 zaj-

Bibliotekarzy. Obecnie pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w War-
o-

rów. Ponadt

ALICJA STRZELCZYK, prof. zwyczajny, dr hab. nauk przyrodni-

ry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mi-
ltury

i dziedzictwa 
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i skóry. Autor bardzo licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

umentalnej

o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976–1978 praco-

(Institute Nationale Rech`
nèville. W latach

i Dziecka. Od stycznia 1997 roku pracuje jako mikrobiolog-konser-

wacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

wacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej w Warszawie.

cowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale

(specjalizacja: konserwacja papieru i skóry). Od 1985 roku pracuje
w Bibliotece Narodowej w Pracowni Konserwacji. Od 1990 roku kie-

BARB
opernika w Toruniu, mgr konserwacji i re-
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uracji papieru

 zatrudniona w Pracowni Konserwatorskiej do roku 1989.
Po zmianie miejsca zamieszka
nej UMK w Toruniu w Pracowni Konserwacji Zbiorów, której kie-
rownikiem jest od siedmiu lat.

knych w Warszawie. W latach 1980–1988 asy-

profesorem na kierunku Technologia konserwacji i restauracji zabyt-
Technologia

(SNTL, Praha 1989)
Chemia w pracy konserwatora i restauratora

(Academia, Praha 1982, wyd. 2 opublikowano w 1987 r.). Obecnie

rencyjnych.
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