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Od Redakcji

Konserwacja jest częścią ogólnie pojmowanej ochrony zbiorów. Konserwator 
ze swoją wiedzą i umiejętnościami wkracza do akcji, wezwany przez właścicie-
la czy opiekuna zbiorów, w momencie, gdy obiekt ulega dezintegracji, zanika 
lub gwałtownie traci swoje właściwości estetyczne. Codzienna praca instytucji 
gromadzącej zbiory to systematyczne dbanie o dobre warunki przechowywania, 
bezpieczne udostępnianie i eksponowanie. W bieżącym numerze „Notesu Kon-
serwatorskiego” mamy możliwość spojrzenia, jak ochrona zabytków przeszłości, 
w tym zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, jest realizowana w innych krajach.
Właściwe przeprowadzenie zabiegów konserwacji zaczyna się od zrozumienia 
obiektu, jego funkcjonowania w czasach, w których powstał, jego budowy tech-
nicznej, właściwości materiałów z których go zrobiono. Artykuł Izabeli Zając 
wprowadza nas w świat historii fotografi i, pokazuje jak zmieniały się kolejne 
jej zastosowania, przedstawia pojawienie się i ewolucję albumu fotografi cznego. 
Zagadnienia związane ze zdjęciami wykonanymi w różnych technikach, albu-
mami, w których je umieszczano, wreszcie z ich konserwacją powracają w całym 
numerze „Notesu”. W 2013 roku zagadnieniom fotografi i poświęcono również 
kilka konferencji i szkoleń.
Odniesienia do historii obiektu, wychwycenia jego autentycznych, wyjątkowych 
cech są nieodłączną częścią dokumentacji konserwatorskiej i często wpływają na 
podejmowane decyzje podczas prac konserwatorskich. Możemy to prześledzić 
czytając relacje z prac konserwatorskich w części dotyczącej praktyki konserwa-
torskiej.
Wyniki badań chemicznych są podstawą podejmowanych decyzji konserwator-
skich. W tym numerze powracamy do badań nad odkwaszaniem akwarel i ręko-
pisów prowadzonych pod kierunkiem prof. Władysława Sobuckiego. Badania te 
są szczególnie ważne, ponieważ proces odkwaszania papieru od kilku lat stał się 
w Polsce łatwo dostępny i coraz więcej instytucji może poddać swoje zbiory temu 
zabiegowi, hamującemu kwaśną degradację papieru.
Numer zamykają relacje z konferencji naukowych, wystaw i szkoleń związanych 
z konserwacją i ochroną  zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, które miały 
miejsce od jesieni 2012 do końca 2013 roku.
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Władysław Sobucki, Gra˝yna Macander-Majkowska

Badania nad odkwaszaniem akwarel. 
Testy starzeniowe - suplement

Wprowadzenie

Badania, których rezultaty - w skrótowej wersji - przedstawiamy poniżej, były 
kontynuacją wcześniej wykonanych testów starzeniowych, które polegały na na-
świetlaniu w aparacie Xenotest 150S odkwaszonych i nieodkwaszonych prób mo-
delowych, przygotowanych z użyciem farb akwarelowych 1. Podstawą sformuło-
wania wniosku o braku wyraźnego wpływu odkwaszania metodą Bookkeeper na 
zmiany kolorystyczne farb akwarelowe były wtedy wyniki badań przeprowadzo-
nych przy użyciu 16 pigmentów: bieli cynkowej, bieli ołowiowej, aurypigmentu, 
gumiguty, ugru, żółcieni chromowej, azurytu, indygo, ultramaryny naturalnej, 
czerwieni kadmowej, koszenili, kraplaku alizarynowego, puzzoli, umbry palonej, 
umbry naturalnej i czerni kostnej 2.
Oprócz tych pigmentów w badaniach planowano wykorzystać jeszcze cztery 
inne: glejtę, błękit pruski, cynober i minię. Jednakże w trakcie starzenia, w wy-
niku intensywnego naświetlania, warstwy malarskie przygotowane z udziałem 
tych pigmentów uległy w niektórych próbkach mechanicznemu uszkodzeniu, 
co było powodem pominięcia ich w dalszych badaniach.
Po zakończeniu testów starzeniowych w aparacie Xenotest 150S postanowiono 
więc sprawdzić wpływ odkwaszania metodą Bookkeeper na zachowanie tych czte-
rech pigmentów w trakcie naturalnego starzenia, które polegało na długotrwałym 
przechowywaniu odkwaszonych i nieodkwaszonych prób modelowych w wa-
runkach pokojowych. Przez pierwsze dwanaście miesięcy próby przechowywane 
były w szufl adzie, w papierowej teczce, a więc bez dostępu światła, a przez dalsze 
12 miesięcy tylko w foliowej „koszulce”, w warunkach naturalnego oświetlenia, 
ale w pewnej odległości od okna (około 4 m), co zapobiegało bezpośredniemu 
naświetlaniu ich światłem słonecznym.

1  Badania zostały zrealizowane w ramach pracy fi nansowanej ze środków na naukę w latach 
2010-2013 jako projekt badawczy: Zastosowanie metody Bookkeeper w konserwacji akwarel, 
pasteli i innych zabytków na papierze wykonanych w technikach wrażliwych na wodę.

2  W. Sobucki, G. Macander-Majkowska, D. Rams, D. Jarmińska, Badania nad odkwaszaniem 
akwarel, „Notes Konserwatorski” 2012, nr 12, s. 74-82.
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96 III. Fizyka, chemia, mikrobiologia w ochronie i konserwacji zbiorów

Przygotowanie prób

W trakcie przygotowania prób modelowych postępowano identycznie jak w ba-
daniu wcześniejszym. Wykorzystano dwa papiery akwarelowe: Aqua Tist (Ho-
landia) i Ingres Fabriano (Włochy), nanosząc na powierzchnię wyciętych z nich 
arkusików farby w postaci plam o średnicy około 10 mm, sporządzone z czystych 
pigmentów i spoiwa, którym była guma arabska (Winsor & Newton) połączona 
z wodą w równych proporcjach.
Jedną część prób odkwaszono od strony naniesionych plamek farby (lico), dru-
gą od odwrocia; trzecią część prób pozostawiono bez odkwaszania, jako próby 
porównawcze. Odkwaszenie przeprowadzono przy użyciu zestawu Bookkeeper 
Spray System, nanosząc ciecz odkwaszającą dwukrotnie na wybraną stronę 3.
Przygotowano taką ilość prób, by można było przeprowadzić trzy serie oznaczeń.

Analiza zmian kolorystycznych

Do oceny zmian kolorystycznych – również konsekwentnie – wykorzystano po-
miary L*a*b*, które defi niują kolor w układzie barw CIE L*a*b*. Pomiary prze-

3   Odstępujemy od dokładniejszego przedstawiania odkwaszania metodą Bookkeeper, które 
zostało szeroko omówione w licznych artykułach w tym, i we wcześniejszych tomach „Notesu 
Konserwatorskiego”.
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97Badania nad odkwaszaniem akwarel…

prowadzono co trzy miesiące na spektrofotometrze Elrepho SF450 produkcji 
Datacolor (Szwajcaria), skalowanym na wzorce bieli, czerni i zieleni.
Zmiany koloru w trakcie starzenia odkwaszonych i nieodkwaszonych prób, wyra-
żone jako różnica barwy (ΔE) 4 przedstawiono na wykresach (rys 1-4). Wszystkie 
podane wyniki są średnimi wartościami dla obydwu papierów.
Łatwo zauważyć, że w trakcie przechowywania przez 24 miesiące różnice bar-
wy prób odkwaszonych i nieodkwaszonych były bardzo bliskie. W przypadku 
mini i cynobru próby odkwaszone, zarówno od strony lica jak i od odwrocia, 
wykazały w  trakcie starzenia mniejszą utratę barwy niż próby nieodkwaszo-
ne. W przypadku błękitu pruskiego różnica barwy prób odkwaszonych była 
w niektórych pomiarach nieco wyższa od prób nieodkwaszonych, maksymal-
nie o 0,88 jednostki, a więc wielkość, którą można uznać za nieistotną. Należy 
podkreślić, że wnioski te dotyczą przechowywania próbek zarówno bez dostępu 
jak i z dostępem światła.
Osobnego komentarza wymaga zachowanie się w trakcie starzenia prób przy-
gotowanych z użyciem glejty. W trakcie starzenia bez udziału światła (pierwsze 
12 miesięcy) zmiany kolorystyczne (ΔE) porób odkwaszonych były mniejsze niż 
prób nieodkwaszonych. Natomiast w drugim etapie starzenia, z udziałem światła, 
już w początkowej fazie nastąpiła gwałtowna utrata barwy zarówno w próbach 
nieodkwaszonych jak i odkwaszonych. Stąd wniosek, że wpływ światła, a nie 
proces odkwaszenia zadecydował o tej zmianie.
Dla pełniejszego obrazu w tabeli 1 zestawiono zmiany parametrów L*, a*, b*, 
jakie nastąpiły w obydwu etapach starzenia prób przygotowanych z użyciem 
glejty.

Tabela 1. Zmiana parametrów L*, a* i b* w trakcie starzenia z udziałem i bez 
udziału światła, średnio dla farby akwarelowej z glejtą

Rodzaj prób
ΔL* Δa* Δb*

Bez 
światła

Ze 
światłem

Bez 
światła

Ze 
światłem

Bez 
światła

Ze 
światłem

Próby 
nieodkwaszone 5,79 -28,67 -1,03 5,49 -2,52 -27,34

Próby odkwaszone 
od lica 2,89 -31,85 -0,13 6,14 -3,63 -27,92

Próby odkwaszone 
od odwrocia 3,76 -32,91 -0,51 7,09 -2,71 -27,17

Starzenie z udziałem światła spowodowało przede wszystkim silne ściemnienie 
farby (fot. 1) - duże obniżenie jasności (duże ujemne wartości ΔL*), a także utra-
tę żółtego koloru - duży spadek parametru b*.

4  Różnica barwy defi niowana jest zależnością: ΔE = [(ΔL*) 2 + (Δa*) 2 + (Δb*2)]1/2.
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98 III. Fizyka, chemia, mikrobiologia w ochronie i konserwacji zbiorów

Warto przy okazji wyrazić pogląd, że tak ogromne zmiany kolorystyczne prób 
porównawczych - co ilustruje powyższy przykład - uniemożliwiają analizowanie, 
w naszym przypadku, skutków odkwaszania, ale także ewentualnie innych za-
biegów konserwatorskich, których skuteczność byłaby sprawdzana poprzez testy 
starzeniowe.

Podsumowanie

Przeprowadzone testy naturalnego starzenia dla farb akwarelowych przygotowa-
nych z udziałem czterech pigmentów: minii, błękitu pruskiego, cynobru i glejty 
wykazały niewielki wpływ odkwaszania na ich zmiany kolorystyczne. Stanowi to 
uzupełnienie wniosku, sformułowanego we wcześniejszym badaniu 5.

Summary

Władysław Sobucki, Grażyna Macander-Majkowska Research on Deacidifi cation 
of Watercolours. Aging Tests. A Supplement
Th e article describes a continuation of research on watercolour deacidifi cation. 
It presents the results of natural aging of the Bookkeeper method-deacidifi ed and 

5  W. Sobucki, G. Macander-Majkowska, D. Rams, D. Jarmińska, op. cit.

1. Nienaświetlona i naświetlona plamka farby akwarelowej zawierającej glejtę 
(próbki odkwaszone od lica), fot. R. Stasiuk
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99Badania nad odkwaszaniem akwarel…

non-deacidifi ed samples painted over in watercolour with the use of four pig-
ments: litharge, Prussian blue, cinnabar and minium.
Th e aging consisted in long-term storage of samples in room temperature, for the 
fi rst twelve months without daylight access, and for the next 12 months under 
natural daylight conditions but at a certain distance (ca. 4 m) from the window 
which prevented direct exposure of samples to sunlight.
Th e conducted measurements of the colour diff erence proved a lack of the nega-
tive impact of the deacidifi cation process on the objects under conservation.
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Noty o autorach

MAŁGORZATA BOCHENEK, historyk, chemik, absolwentka studiów po-
dyplomowych Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury w zakresie 
Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki oraz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego na Wydziale Chemii w zakresie Nowoczesnych Technik Analitycznych 
dla Konserwacji Obiektów Zabytkowych. Od 1998 roku pracuje w Archiwum 
Narodowym w Krakowie, od 2012 roku kieruje Oddziałem VIII ds. konserwacji 
i zabezpieczania zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

MARZENNA CIECHAŃSKA, dr hab., prof. Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, adiunkt na Wydziale Konserwa-
cji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. W 1990 roku ukończyła studia na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie na specjalizacji konser-
wacji i restauracji książki grafi ki i skóry zabytkowej. W 2004 obroniła dysertację 
doktorską, nagrodzoną w konkursie na prace naukowe z konserwacji General-
nego Konserwatora i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Od 1993 roku 
pracuje w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafi ki ASP 
w Warszawie. Od 2008 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału. Od 2005 roku 
jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie 
opieki nad zabytkami, specjalizacja – grafi ka oraz materiały biblioteczne i archi-
walne. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ENCoRE (European Network for 
Conservation-Resoration Education) organizacji zrzeszającej europejskie uczelnie 
wyższe kształcące w zakresie konserwacji-restauracji dzieł sztuki. Współpracuje 
z różnymi instytucjami. Autorka kilkudziesięciu publikacji poruszających zagad-
nienia konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Poza pracą naukowo-dydaktyczną 
jest czynnym konserwatorem dzieł sztuki.

JOLANTA CZUCZKO – dr, konserwator i restaurator, absolwentka Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1999 roku zatrudniona w Zakładzie 
Konserwacji Papieru i Skóry UMK jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Pro-
wadzi pracownie konserwacji zabytków, w ramach której realizuje zajęcia z zakre-
su konserwacji bloku książki zabytkowej oraz obiektów z warstwami barwnymi. 
Jest autorką cyklu wykładów poświęconych zagadnieniom historii produkcji pa-
pieru i profi laktyce konserwatorskiej, skierowanych głównie do przyszłych arty-
stów. Doświadczenie zawodowe zdobyła wykonując liczne prace konserwatorskie 
i restauratorskie, bierze udział w projektach naukowych i badawczych. Jej zainte-
resowania zawodowe związane są głównie z problemem  badań oraz konserwacji 
i restauracji dzieł szt uki wykonanych na podłożach papierowych. W 2010 roku 
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157Noty o autorach

obroniła dysertację doktorską omawiającą Podłoża papierowe stosowane przez 
Leona Wyczółkowskiego. Zagadnienia typologiczne i konserwa torskie.

DOROTA DZIK-KRUSZELNICKA, konserwator dzieł sztuki, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki. W la-
tach 2005-2007 konserwator w Sekcji Odkwaszania i Konserwacji Arkuszy Zakła-
du Konserwacji Masowej Biblioteki Narodowej w Warszawie. Obecnie Pracownia 
Technik i Technologii Opraw na Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki 
ASP oraz Starszy Asystent Konserwatorski – Pracownia Konserwacji Obiektów 
na Papierze w Muzeum Narodowym w Warszawie.

PATRICIA ENGEL – konserwator i restaurator, absolwentka wiedeńskiej Aka-
demie der bildenden Künste (1979-1984), doktorat w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (2007). W latach 1994-1999 pracowała jako konserwator 
w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Österreichische Nationalbibliothek) oraz 
Staatsbibliothek zu Berlin (Königliche Bibliothek). W latach 2000-2008 była 
dziekanem wydziału konserwacji książki i papieru Uniwersytetu w Hildesheim 
(Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst w Hildesheim, Niemcy). 
Obecnie stoi na czele rady naukowej Th e European Centre for Conservation for 
Books and Paper Conservation-Restoration w Horn (Austria).

ELŻBIETA GÓRSKA-WIKŁO, konserwator dzieł sztuki, absolwentka kierun-
ku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 1986 r. pracuje jako konserwator 
zabytków, zwłaszcza w zakresie konserwacji papieru i skóry zabytkowej i pro-
fi laktyki konserwatorskiej. Akredytowany konserwator Instytutu Konserwacji 
w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje Kierownik Działu Konserwacji w Archi-
wum Uniwersyteckim w Glasgow.

MAŁGORZATA GROCHOLSKA, konserwator dzieł sztuki, absolwentka Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych (specjalizacja 
– konserwacja papieru i skóry). W latach 1980-1991 zatrudniona w Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu a następnie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na 
stanowisku konserwatora. Od 1997 roku związana z Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich jako Konserwator Zbiorów, kierownik Pracowni Konserwatorskiej. 
Jest autorką licznych prac konserwatorskich starodruków, rękopisów, grafi k, ry-
sunków. W latach 2007-2011 pełniła funkcję inżyniera projektu ds. konserwacji 
rękopisów ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wro-
cławiu, projekt fi nansowany z funduszy Unii Europejskiej, EOG, oraz inżyniera 
projektu ds. konserwacji zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu, projekt fi nansowany z funduszy RPO.
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DOROTA JUTRZENKA-SUPRYN, dr, konserwator dzieł sztuki ze specjalno-
ścią konserwacja zabytkowego papieru i skóry, absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1993). Od roku 1993 pracuje w Za-
kładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu, obecnie na stanowisku 
adiunkta. W 2006 r. obroniła pracę doktorską pt. Problemy konserwacji map ko-
lorowanych grynszpanem. Od 2007 roku jest zatrudniona również na stanowisku 
konserwatora zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej.

ZOFIA KOSS, konserwator dzieł sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2008 roku 
jest pracownikiem Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafi ki 
macierzystej uczelni.

JOANNA KOZIELEC – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Zakładu Kon-
serwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Czynny konserwator dzieł sztuki, doświadczenie zawodowe przy pro-
wadzeniu prac nad ruchomymi obiektami zabytkowymi o różnorodnej technice 
wykonania.

TOMASZ KOZIELEC, dr, konserwator dzieł sztuki, absolwent i pracownik 
Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Do szczególnych dziedzin na polu pracy badawczo naukowej należy m.in. 
technologia i historia wyrobu różnych wytworów celulozowych i proteinowych 
oraz ich badanie; masowe i laboratoryjne odkwaszanie zbiorów z dwóch ostat-
nich stuleci.

GRAŻYNA MACANDER-MAJKOWSKA, konserwator dzieł sztuki, absol-
wentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Starszy wykładowca w Katedrze 
Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafi ki na Wydziale Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Od 1996 r. prowadzi Pracownię 
Konserwacji i Restauracji Grafi ki i Rysunku w tejże katedrze. Od 2005 r. rze-
czoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki 
nad zabytkami w specjalizacji – konserwacja książki, grafi ki, skóry zabytkowej, 
archiwaliów oraz malarstwa na papierze i pergaminie.

ANNA MICHAŚ-BAILEY – konserwator fotografi i i innych obiektów 
z papieru i skóry, absolwentka Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry, Wydziału 
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1994-
-2012 kierownik Działu Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum 
Państwowego w Krakowie. W latach 2002-2006 Sekretarz Komisji ds. Zabez-
pieczania Archiwaliów w Klimacie Umiarkowanym, Międzynarodowej Rady 
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 Archiwalnej (Committee on Preservation of Archives in Temperate Climate, In-
ternational Council on Archives, ICA/CPTE). Koordynator polskiej sekcji pro-
gramu: Safeguarding European Photographic Images for Access / SEPIA (2001-
-2003). W latach 2007-2009 uczesniczyła w programie Andrew W. Mellon Fel-
low, Fifth Cycle of the Advanced Residency Program in Photograph Conser-
vation.

ANNA NOWICKA – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 
2000 r. jest zatrudniona na etacie naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Ba-
dań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych mieszczącym się na wyżej 
wymienionym wydziale. Zajmuje się m.in. badaniami technologicznymi dzieł 
sztuki.

PIOTR OSZCZANOWSKI, dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Re-
nesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Specjalizuje się w sztuce wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
śląskiej rzeźby, grafi ki, rysunku i złotnictwa manierystycznego oraz barokowego. 
Współorganizator i współautor polskich oraz międzynarodowych wystaw muze-
alnych, konferencji naukowych i projektów badawczych.

MAŁGORZATA PRONOBIS-GAJDZIS – dr, absolwentka Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych (kierunek – Konserwacja 
i Restauracja Dzieł Sztuki). Od 1990 r. pracuje w Zakładzie Konserwacji Papie-
ru i Skóry. Prowadzi pracownię Introligatorstwa Artystycznego, realizując także 
własny program autorski. W 2006 r. obroniła dysertację doktorską, wyróżnioną 
w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwa-
torów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie do-
tyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu 
realizacji konserwatorskich.

WŁADYSŁAW SOBUCKI, dr, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
chemik, absolwent Politechniki Gdańskiej (1969). Wieloletni pracownik dy-
daktyczny Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. 
W 1998 r. uzyskał kwalifi kację I stopnia w zakresie konserwacji dzieł sztuki. 
Obecnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik 
Dokumentacyjnych ASP. W latach 1989-2008 pracował w Bibliotece Narodo-
wej. Był współorganizatorem Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN 
i kierownikiem Laboratorium ZKZB. Współautor Wieloletniego Programu Rzą-
dowego na lata 2000-2008 Kwaśny papier. W latach 2000-2008 był jego koordy-
natorem, a następnie kierownikiem Zespołu ds. Koordynacji.
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MONIKA SUPRUNIUK, konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Stypendystka Muzeum Auschwitz-Birkenau i Landu Nadrenii Północnej i West-
falii oraz programu MEDIA Plus Unii Europejskiej. Pracuje w Filmotece Naro-
dowej w Warszawie przy realizacji projektu Konserwacja i digitalizacja przedwo-
jennych fi lmów fabularnych oraz w ASP w Warszawie w Katedrze Konserwacji 
i Restauracji Książki, Grafi ki i Skóry Zabytkowej.

IZABELA ZAJĄC, dr, konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W 2011 
obroniła pracę doktorska Historia zabytkowych albumów do fotografi i. W latach 
1997-2000 konserwator w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwa-
liów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Od 1998 r. asystent 
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafi ki ASP w Warsza-
wie. Brała udział w międzynarodowych projektach i programach badawczych, 
np.: pomoc (1999-2001) bibliotece koptyjskiego klasztoru w der al-Sourian 
w Egipcie, program LASCANA (2005-2007), warsztaty ochrony i identyfi kacji 
fotografi i w Bratysławie (2008-2010). Uczestniczyła w wielu zagranicznych szko-
leniach z zakresu ochrony, zabezpieczania i konserwacji zabytkowych fotografi i.

KAROLINA ZYCH, konserwator dzieł sztuki w specjalności konserwacja-
-restauracja książki, grafi ki i skóry zabytkowej, od 2012 roku asystent w Katedrze 
Konserwacji i Restauracji Książki, Grafi ki i Skóry zabytkowej Wydziału Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawie.
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