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Od Redakcji

Kolejny numer „Notesu Konserwatorskiego” jest ponownym zaprosze-
niem do przyjrzenia się, niekiedy z bardzo bliska, pracy konserwatora
papieru.
Warto przeczytać relacje z prac naszych młodych kolegów z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Mikałaja Kopernika w Toru-
niu, którzy krok po kroku pokazują nam zmaganie się z materią obiektu,
sposób myślenia, wytyczanie celu do jakiego ma zmierzać ich praca.
Każdy obiekt ma wiele aspektów i w porozumieniu z jego właścicielem / opie-
kunem konserwator może poprowadzić konserwację w pożądanym kierun-
ku. Może podkreślić czy przywrócić wartości estetyczne, może postawić
na aspekt historyczny ukazując jego znaczenie dla danej społeczności czy
dla jego twórcy, może mu nadać wartość ekspozycyjną, ale odebrać mu
wartość użytkową.
Nie każdy obiekt poddawany konserwacji jest dziełem sztuki. Nie każdy
jest jednorodny pod względem budowy czy technologii a ocena wartości po-
znawczej poszczególnych warstw historycznych może zmieniać się w czasie.
Możemy przeczytać o tym w bieżącym numerze w kilku relacjach z prac
przy zupełnie różnych obiektach.
Dawniej termin konserwator papieru był synonimem konserwatora książki
i grafiki. Dzisiaj trafiają do niego nietypowe obiekty, gdzie papierowe pod-
łoże użyte zostało w inny, nietypowy sposób.
W poprzednich numerach „Notesu Konserwatorskiego” publikowaliśmy
relacje dotyczące fotografii – w bieżącym numerze fotografia pojawia się
w nowej odsłonie, jako jedna z części trójwymiarowego dzieła.
Bardzo ciekawa jest relacja z prac konserwatorskich przy pomocach dy-
daktycznych przeznaczonych dla osób niewidzących.
Konserwacja zabytków zawsze łączy w sobie wiele nauk – warto zapoznać
się z ciekawymi badaniami przeprowadzonymi ostatnio, zarówno mikrobio-
logicznymi jak i fizyko-chemicznymi. Ich wyniki poszerzą wiedzę zarówno
konserwatorów praktyków, jak i osób zajmujących się ochroną oraz udo-
stępnianiem zbiorów.
Numer zamykają relacje z konferencji naukowych związanych z konser-
wacją i ochroną zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.
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Dorota Jutrzenka-Supryn

Doświadczenia w zakresie konserwacji
zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej.
Rola i zadania pracowni konserwacji
w zintegrowanych działaniach biblioteki

Historia kształtowania się zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej zwią-
zana jest nierozerwalnie z historią miasta i jego mieszkańców, a zaczęła się
od utworzenia w 1601 roku biblioteki przy nowo zbudowanym Gimnazjum
Elbląskim1. Ulokowana na I piętrze gimnazjum sala, jasna, przestronna i jak
na owe czasy nowoczesna była przedmiotem dumy elblążan2. Mieszkańcy mieli
swój udział w trosce o utrzymanie biblioteki w dobrym stanie, a podkreśleniem
jej znaczenia było połączenie zaszczytnej funkcji rektora gimnazjum i bibliote-
karza3. Asumptem do jej powstania był zakup księgozbioru (127 woluminów)
po zmarłym rektorze Gimnazjum Tomaszu Rotusie dokonany dzięki finansom
ofiarowanym przez Radę Miejską4. W kolejnych latach księgozbiór wzbogacał
się o zakupione lub przekazane jako darowizny księgi po zmarłych profesorach
gimnazjum, burmistrzach, pastorach i innych notablach miejskich. Najbar-
dziej znaczące kolekcje to: zbiór Andrzeja Neandra, rajcy miejskiego (około
100 woluminów), Alberta Isendorfa (51 wol.), Zachariasza Barthena (po-
nad 150 dzieł filozoficznych, medycznych i farmaceutycznych). W II połowie
XVII w. księgozbiór, w przeciwieństwie do podobnych zbiorów innych miast
Warmii czy Prus Królewskich, nie został zrabowany podczas kolejnego najaz-
du szwedzkiego, a nawet wzbogacił się o darowiznę rodu Loitzów (400 wol.)
oraz bibliofilską kolekcję burmistrza Samuela Meienreisa (263 wol., każdy
w oprawie z tłoczonym i złoconym superekslibrisem). Kierujący biblioteką w la-
tach 1709-1721 prof. Jakub Woit przyczynił się do włączenia do niej dzieł Mar-
cina Kromera oraz rękopisów i inkunabułów z byłego klasztoru dominikanów

I. Polityka ochrony i konserwacji zbiorów

1 Dzieje Biblioteki Elbląskiej były już tematem opracowań, z których nowsze, najbardziej znaczące
to: J. Lasota, Zarys dziejów Biblioteki Elbląskiej (1601-1945), „Rocznik Elbląski” 1961, t. 1, s. 97-20,
J. Sekulski, Książka w Elblągu do roku 1772, Gdańsk 1990, J. Sekulski, Bibliografia druków elbląskich
1558-1772, Warszawa 1988, J. Sekulski, Elbląg i jego biblioteka, w: Biblioteka Elbląska. Przeszłość
i teraźniejszość, red. P. Derlukiewicz, Elbląg 2005, s. 5-29. Informacje dotyczące historii zasięgnięto
również z: www.bibliotekaelblaska.pl/kalendarium-biblioteki.html [dostęp: 05.07.2012].
2 J. Charytoniuk, Dzieje lokalizacji, w: Biblioteka Elbląska…, s. 32.
3 J. Sekulski, Elbląg i jego biblioteka, w: Biblioteka Elbląska..., s. 11.
4 K. Greczycho, Depozyty zbiorów Biblioteki Miejskiej w Elblągu, w: Biblioteka Elbląska..., s. 39.
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w Elblągu. W zbiorach Biblioteki znalazły się takie znaczące dzieła jak De revo-
lutionibus Kopernika czy De humani corporis fabrica Wesaliusza (Bazylea 1555).
Księgozbiór rozrastał się nawet po 1772 r., kiedy to Elbląg znalazł się w zabo-
rze pruskim. W początkach XIX w. liczba woluminów sięgnęła 6 tys. W roku
1807, po wkroczeniu do Elbląga wojsk francuskich, w siedzibie gimnazjum
utworzono szpital. Księgozbiór został przeniesiony do budynków przy kościele
Najświętszej Maryi Panny, Ratusza Miejskiego i Kuratorium. Podczas tych
działań kilka najcenniejszych ksiąg zostało wywiezionych do Biblioteki Naro-
dowej w Paryżu. Liczebność zbioru jednak nie zmalała a wręcz wzrosła, dzięki
kolejnym zapisom testamentowym obywateli miasta. W 1821 r. połączono
Bibliotekę Gimnazjalną z biblioteką Rady Miejskiej i otwarto dla szerokich
kręgów społeczeństwa. W 1846 r. ostatecznie rozdzielono bibliotekę od upań-
stwowionego gimnazjum i zmieniono jej nazwę na Stadtbibliothek. W 1869 r.
do zbiorów bibliotecznych włączono kolejnym zapisem testamentowym kolek-
cję Ferdynanda Neumanna liczącą około 1000 woluminów. Najcenniejszym
nabytkiem był zaginiony obecnie rękopis z początku XIV w., bezcenne poloni-
cum – kodeks prawa polskiego zwany Księgą elbląską. W latach 1893-1894
wydano katalog opracowany przez Leonarda Neubauera zawierający spis liczący
28 tys. woluminów. W momencie kolejnej przeprowadzki (rok 1915) do nowe-
go budynku przy Grosse Lustgarten 6, liczba woluminów wzrosła do 40 tys.
Podczas II wojny światowej biblioteka nie przerwała swej działalności. Szybka
ofensywa wojsk sowieckich uniemożliwiła Niemcom ewakuację zbiorów li-
czących wtedy 80 tys. woluminów, jednak wiele najcenniejszych rękopisów
i starodruków wywieziono lub zaginęło, w tym Księga elbląska. W trakcie dzia-
łań wojennych ucierpiał znacznie budynek biblioteki, a księgozbiór znajdował
się w takim nieładzie, że „ustalenie ilości dzieł […] było niemożliwe z powo-
du kompletnego chaosu” według raportu Bronisława Rdesińskiego5. Zanim
jeszcze go spisano, w lipcu 1946 r. powstała idea wcielenia ocalałego księgo-
zbioru do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na
prawach depozytu. Umowę dotyczącą depozytu podpisano w roku 1947,
na okres 25 lat. Pomimo wielkiego zaangażowania i starań ówczesnego dyrek-
tora Biblioteki UMK Stefana Burhardta zbiory elbląskie zostały rozproszone.
Przeważająca część księgozbioru znalazła się w Toruniu jednak część (około
8000 woluminów) wywieziono do Instytutu Bałtyckiego w Gdyni. Transport

5 B. Rdesiński, Sprawozdanie z kontroli stanu i pomieszczenia Biblioteki Miejskiej w Elblągu z dnia
3 I 1947 r. do Szefa Delegatury Morskiej Biura Kontroli przy Prez. K.R.N. L.dz. IV a/Ks-11/47,
Biblioteka UMK, Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Rękopisów.
„Biuro Kontroli przy Prezydencie Krajowej Rady Narodowej zarządziło przekazanie elbląskich staro-
druków Bibliotece Narodowej. Dodatkowo decyzją ówczesnego Ministerstwa Ziem Odzyskanych
władzom Elbląga polecono przekazać książki z bibliotek elbląskich do Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu. Zbiory […] zostały rozproszone. [...] W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginę-
ło w 1947 r. 17 skrzyń z najcenniejszymi rękopisami i starodrukami” (zob.: www.bibliotekaelbla-
ska.pl/kalendarium-biblioteki.html [dostęp: 05.07.2012]).



9Doświadczenia w zakresie konserwacji w Bibliotece Elbląskiej...

książek odbywał się w miesiącach zimowych, wagonami towarowymi, co nie-
wątpliwie wpłynęło na obecny stan zachowania książek zaś 18 skrzyń (!)
z najcenniejszymi rękopisami i starodrukami, w niewyjaśnionych dotąd oko-
licznościach, zaginęło.
Pierwsze próby odzyskania części depozytu podjęto już w roku 1957. Starania
miały na celu odzyskanie 15-20% książek związanych z historią miasta i regio-
nu. Ich rewindykacja nastąpiła w latach 1960-1963 i objęła 1442 woluminy.
Kolejne starania podjęto w roku 1970, na 2 lata przed upływem terminu umo-
wy depozytu, kiedy to Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz
25-lecia działalności, podczas którego nadano jej imię Cypriana Norwida. Przed-
łużające się remonty, zmiany organizacyjne i przeprowadzki przyczyniły się
do dalszego opóźnienia. W 1975 r. z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w El-
blągu im. C. K. Norwida utworzono Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która
w 1979 r. otrzymała nową siedzibę – zabytkowy zespół budynków przy
ul. Wigilijnej 5-7 i Zamkowej 1. Ponowne próby rewindykacji podjęto w 1987 r.
Do Biblioteki wróciła część księgozbioru zdeponowanego w Instytucie Bałtyc-
kim. W 1994 r. Biblioteka UMK w Toruniu wystąpiła o przedłużenie umowy
na następne 25 lat, jednak władze Elbląga pozostały nieprzejednane i 27 X
1994 umowa została definitywnie rozwiązana. Początkowo datą powrotu księ-
gozbioru do Elbląga miał być rok 1997. Księgozbiór musiał jednak czekać
kolejne trzy lata ze względu na przedłużającą się odbudowę kamienic. W 1999 r.
WBP została przejęta przez samorząd miasta a Rada Miejska nadała jej statut
i nazwę – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida. Przekazywanie księgo-
zbioru następowało stopniowo i trwało od początku 2000 r. do pierwszego
kwartału roku 20026.
Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej to jeden z najcenniejszych księgozbiorów
wśród bibliotek publicznych w Polsce, o dużej wartości historycznej i nauko-
wej. W jego skład wchodzi 69 inkunabułów, 527 rękopisów, 8938 starych
druków, druki muzyczne, wydawnictwa kartograficzne, ekslibrisy i grafiki.
Do zbiorów zabytkowych należy również zaliczyć ogromny zbiór książek z XIX
i I połowy XX w. liczący 29 751 woluminów oraz 1250 tytułów czasopism
(wydawanych od XVII do XX w.).

***

Zagadnienia związane z ochroną zbiorów w Bibliotece Elbląskiej są tematem
stosunkowo młodym. Przejęcie zabytków stanowiło dla ich opiekunów nowe
wyzwanie i nowe obowiązki. Przez pierwsze dwa lata księgozbiór przechowy-
wany był w magazynach tymczasowych – w piwnicach. W 2004 r. stanowisko
dyrektora BE objął Jacek Nowiński. Jedną z pierwszych jego decyzji było prze-
niesienie zbiorów do magazynów na II piętrze, również nieprzystosowanych do

6 D. Czyżak, Zanim księgozbiór elbląski do Torunia dotarł…, „Rocznik Elbląski” 2002, t. 18, s. 141-148.
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obowiązujących norm i standardów. Zapewnienie właściwych warunków prze-
chowywania stało się pilną potrzebą i przedmiotem szczególnej uwagi7. Wdro-
żenie obowiązujących zasad profilaktyki nie jest zadaniem prostym i wymaga
sporych nakładów finansowych. W 2006 roku zakończony został wielki projekt
inwestycyjny rewitalizacji centrum kulturalnego Starego Miasta oraz rozbudowa
i modernizacja Biblioteki Elbląskiej8. W jego założeniach zaplanowano remont
i modernizację budynku biblioteki (wpisanego do rejestru zabytków) przy ul.
św. Ducha oraz adaptację odkupionego dzięki staraniom władz lokalnych od
ówczesnego właściciela zabytkowego obiektu poprzemysłowego zlokalizo-
wanego w ciągu zabudowy historycznych kamienic, w sąsiedztwie biblioteki.
Biblioteka dysponuje obecnie pomieszczeniami magazynowymi spełniający-
mi najwyższe standardy bezpieczeństwa. Magazyny znajdują się na poziomie
drugiego piętra, co ma szczególne znaczenie wobec bliskiego sąsiedztwa rzeki
Elbląg. W ramach projektu zostały one wyposażone w kompaktowe regały
o układzie półek skorelowanym z formatem książek. Jednym z najistotniejszych
założeń profilaktycznej ochrony jest przetrzymywanie zbiorów zabytkowych we
właściwych warunkach klimatycznych. Z obecnością wilgoci i jej częstymi
zmianami sprzężone są wszystkie procesy destrukcyjne w książkach, a także
ewentualne zagrożenie związane z zakażeniami mikrobiologicznymi. Optymalne
warunki klimatyczne (15-16°C, 45-50% RH) można osiągnąć jedynie przy wy-
posażeniu magazynów w nowoczesne systemy klimatyzacyjne, o co również
w projekcie zadbano. Ograniczono dostęp światła (kompaktowe regały, żaluzje
okienne). Wszystkie te działania wykonano bez udziału konserwatora zabyt-
ków, specjalisty w dziedzinie konserwacji księgozbiorów. Na szczególne uznanie
zasługuje przemyślane oraz właściwe postępowanie i zaangażowanie opieku-
nów zbioru.
W sierpniu 2007 roku z inicjatywy dyrektora Nowińskiego BE zaczęła współ-
pracę z autorką artykułu9. Przygotowane magazyny nie były jeszcze w pełni
wykorzystane, poszczególne części księgozbioru nie znajdowały się w miejscach
docelowych, a przede wszystkim nie znalazła się w nich jeszcze najcenniejsza
część zbioru. W pierwszej kolejności koniecznym było opróżnienie magazynu
docelowo przeznaczonego dla starodruków, a tymczasowo wypełnionego zbio-
rem książek z XIX i XX w. Jeszcze w 2005 roku zakupiona została komora

7 Działania takie definiowane są jako konserwacja zapobiegawcza, por. B. Wojdyła, M. Winiarczyk,
Konserwacja zapobiegawcza – warsztaty toruńskie (Toruń, 25-28 maja 2004 r.), „Notes Konserwatorski”
2005, nr 9, s. 219-224.
8 Finanse na realizację projektu pozyskane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedsię-
wzięcie było elementem kompleksowej rekonstrukcji Starego Miasta, służącej utrzymaniu obiektów
dziedzictwa kulturowego oraz przywróceniu elbląskiej starówce funkcji centrum kulturowego miasta
w latach 2005-2006.
9 Zatrudnienie na pół etatu na stanowisku główny specjalista do spraw konserwacji zbiorów zabyt-
kowych w Dziale Zbiorów Zabytkowych kierowanym przez Elżbietę Lewandowską.
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fumigacyjna10. Po jej instalacji i przeszkoleniu pracownika obsługi, w 2007 r.
rozpoczęto cykl fumigacji zbiorów. Książki, które poddano dezynfekcji są, po
okresie karencji, czyszczone przez przeszkolony personel.
Do czystości zbioru przywiązuje się szczególną wagę. To konieczny warunek
profilaktyki, obecnie powszechnie przestrzegany podczas wprowadzania no-
wych kolekcji do księgozbioru i podczas przeprowadzek do nowych pomiesz-
czeń magazynowych. Księgozbiór, ze względu na burzliwą historię, bezwzględnie
wymaga przeprowadzenia tego zabiegu. Oczyszczenie zbiorów po dezynfekcji
i późniejsze systematyczne utrzymywanie czystości w magazynach jest jednym
z najważniejszych zadań w planowej ochronie zbiorów. W 2008 r. BE zakupi-
ła specjalistyczny odkurzacz z filtrem H (skuteczność filtracji nawet 99,99%),
który z powodzeniem stosowany jest do wstępnego odkurzenia i w przyszłości
używany będzie do systematycznego oczyszczania zbiorów i magazynów. Ze
względu na ogromne zanieczyszczenie, poza powierzchniowym odkurzaniem,
konieczne jest ręczne czyszczenie woluminów gąbkami Wallmaster i Akapad.
Po tych zabiegach książki otrzymują oznaczenie informujące o dacie wyko-
nanych czynności (karteczka z papieru bezkwasowego umocowana małym
fragmentem taśmy Neschen). Część zbiorów – np. luźne karty rękopisów, poje-
dyncze mapy, książki z niestabilnym blokiem lub pozbawione oprawy – po
dezynfekcji i oczyszczeniu musi otrzymać dostosowane do formatu opakowa-
nia, wykonane z bezpiecznych materiałów. Opakowania z tektur i papierów

10 W ramach projektu unijnego ZPORR.

1. Oczyszczanie książek XIX/XX-wiecznych po dezynfekcji, fot. D. Jutrzenka-Supryn
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bezkwasowych, dostosowane do formatu, wykonywane są również przez prze-
szkolonych pracowników biblioteki. Do chwili obecnej opisane prace objęły
ok. 22 000 woluminów.
Równolegle z opisanymi działaniami podjęto decyzję o rozwinięciu planu ochro-
ny zbiorów prowadzącą do utworzenia w ramach biblioteki pracowni konser-
watorskiej. Do zespołu pracowników działu zbiorów zabytkowych dołączył
kolejny konserwator zabytków – Ewa Chlebus11. W celu zrealizowania tych
planów BE pozyskała odpowiednie pomieszczenia i w 2008 roku złożyła pro-
jekt do MKiDN na wyposażenie pracowni konserwatorskiej12, a w 2009 roku
projekt kolejny13, uzupełniający wyposażenie. Po pozytywnym rozpatrze-
niu pierwszego wniosku wykonano prace adaptacyjne w przeznaczonych na
pracownię pomieszczeniach wydzielając w nich działy do prac suchych i prac
wymagających użycia wody. Stopniowo wyposażano je w specjalistyczne na-
rzędzia i urządzenia niezbędne w warsztatowej, pełnej konserwacji tego typu
zbiorów. Wykonany został montaż specjalistycznych filtrów do wody jak rów-
nież urządzeń do klimatyzacji samej pracowni konserwacji jak również pomiesz-
czenia do oczyszczania zbiorów po dezynfekcji. Pracownia otrzymała również
niezbędny do dokumentacji wszelkich prac komputer z dodatkowym dyskiem
zewnętrznym do archiwizowania fotografii i cyfrowy aparat fotograficzny wraz
z oświetleniem do fotografii studyjnej.
Oficjalne otwarcie pracowni konserwacji odbyło się 16 stycznia 2009 w uroczy-
stej atmosferze, gdyż jednocześnie BE świętowała sfinalizowanie wielomiesięcz-
nych starań o wpis księgozbioru na listę Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Równolegle z pracami związanymi z przygotowaniem, organizacją i wypo-
sażaniem pracowni konserwacji w roku 2009 zrealizowano kolejny projekt
pełnej konserwacji kolekcji zielników od XV do XVIII w.14 Prace wykonane
zostały poza organizującą się jeszcze pracownią BE przez konserwatorów z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr Małgorzatę Pronobis-Gajdzis,
dr Jolantę Czuczko i dr Tomasza Kozielca oraz absolwentkę ZKPiS UMK
w Toruniu Agnieszkę Ciesielską.

***

11 Początkowo zatrudniona na pól etatu jeszcze w trakcie studiów, a po ich ukończeniu w 2009 roku
już w pełnym wymiarze godzin.
12 Zakup wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Priorytet:
Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Warszawa 2008.
13 Współfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji Działu Zbiorów Zabytkowych Biblioteki
Elbląskiej. Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Warszawa 2009.
14 Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków botaniki. Współfinansowanie konserwacji zespołu
zielników od XV do XVIII w ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Program Dziedzictwo Kulturowe.
Priorytet 2: Rozwój instytucji muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warsza-
wa 2009.
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W 2010 roku w działającej już w pełni pracowni przygotowano i zrealizowano
kolejny projekt – Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elblą-
skiej15. Była to kontynuacja działań związanych z przenosinami zbiorów do
właściwych magazynów, prowadzonych już w 2008 i 2009 r. z pomocą stu-
dentów odbywających w BE praktyki konserwatorskie.
Założeniami tego projektu były następujące zadania:
1. Ankietowa ocena stanu zachowania wraz z dokumentacją fotograficzną;
2. Ekspertyza mikrobiologiczna pomieszczeń magazynowych i wyłonionych

w ankiecie książek o znamionach ataku mikrobiologicznego;
3. Konserwacja zachowawcza woluminów poddanych ocenie;
4. Wykonanie opakowań ochronnych.
Ponieważ ocenie poddano obszerny pod względem liczebnym zbiór (łącznie 2605
woluminów z czego 2286 woluminów opracowano podczas konserwacji za-
chowawczej w 2010 roku, a 319 podczas praktyk studenckich w latach 2008
i 2009) w metodyce pracy zastosowano ocenę ankietową w formie bazy danych,
która pozwala na opis każdego woluminu w dwóch aspektach: identyfikacja

15 Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Dziedzictwo kulturowe
– Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, War-
szawa 2010. Szczegółowy raport z realizacji projektu został przedstawiony w: D. Jutrzenka-Supryn,
E. Chlebus, J. Sroka, J. Karbowska-Berent, Konserwacja zachowawcza inkunabułów i starych dru-
ków (XV-XVII w.) Biblioteki Elbląskiej. Założenia i realizacja projektu zrealizowanego w 2010 roku,
współfinansowanego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Rocznik Elbląski” 2011,
t. 24, w druku.

2. Konserwacja zachowawcza starodruków (praktyki studenckie), fot. E. Chlebus
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woluminu i szczegółowa ocena stanu zachowania. Projekt układu i zawartości
bazy danych zaproponowany został przez pracownika BE – mgr Ewę Chlebus.
Aspekt identyfikacyjny oraz układ i zawartość części ankiety dotyczącej stanu
zachowania zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez konsultantów – dr hab. Elż-
bietę Jabłońską, prof. UMK i dr Małgorzatę Pronobis-Gajdzis16.
W części zawierającej dane identyfikacyjne poza tytułem, autorem i adresem
wydawniczym ujęte zostały dane dotyczące techniki wykonania (odnotowywano
zarówno materiał jak i formę wraz ze zdobieniami). Wprowadzono wszystkie
informacje, które czynią dany egzemplarz wyjątkowym w kolekcji (informacje
o marginaliach, dedykacjach, ekslibrisach, znakach proweniencyjnych itp.).
Analiza tej części bazy danych znacznie ułatwi w przyszłości prowadzenie ba-
dań nad historią drukarstwa i introligatorstwa, a szczególnie nad historią ko-
lekcji druków elbląskich. W tworzonej równolegle z bazą danych dokumen-
tacją fotograficzną zamieszczono fotografie interesujących i wyjątkowych dla
każdego woluminu detali co znacznie ułatwi przygotowywanie wystaw te-
matycznych, a co za tym idzie przyczyni się do popularyzowania i szerokiego
udostępniania zawartości księgozbioru. Wykonano także katalog wszystkich
pieczęci własnościowych. W ocenie stanu zachowania zawarty został podział
na trzy elementy książki – blok, wyklejki wraz z kartami ochronnymi i opra-
wę. Każdy z tych elementów oceniany był w trzech kategoriach: zniszczenia
mechaniczne, zniszczenia fizyko-chemiczne oraz zniszczenia mikrobiologiczne.
W każdej kategorii przyjęto jednolite kryteria oceny w skali od 0 do 3. Ocena
stanu zachowania to działanie niezmiernie ważne gdyż dzięki niemu możliwe
staje się wyłonienie egzemplarzy wymagających natychmiastowej ingerencji
konserwatorskiej, a także uzyskanie całościowego obrazu stanu zachowania
zbioru umożliwiającego planowanie zakresu prac konserwatorskich w kolej-
nych latach.
W ramach projektu wykonana została ekspertyza mikrobiologiczna17, pod-
czas której dokonano oględzin pomieszczeń magazynowych, zmierzono pa-
rametry klimatyczne, wykonano badania stężenia bioaerozoli a z pobranych
próbek wyizolowano poszczególne szczepy grzybów i dokonano ich identyfika-
cji. Szczegółowe przedstawienie wyników ekspertyzy jest tematem oddzielnego
opracowania18 natomiast podkreślić należy, iż w docelowych dla zabytkowego
zbioru klimatyzowanych magazynach stwierdzono bardzo niskie stężenia bio-
aerozoli do czego z pewnością przyczyniły się właściwe warunki klimatyczne,

16 Specjaliści z dziedziny konserwacji zabytków z papieru i skóry z Instytutu Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
17 Ekspertyzę mikrobiologiczną wykonała dr Joanna Karbowska-Berent specjalista mikrobiolog
z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
18 Zob.: J. Karbowska-Berent, J. Jarmiłko, Jakość mikrobiologiczna powietrza w magazynach i poziom
ATP na obiektach – nowe metody oceny warunków przechowywania zbiorów i stanu ich zachowania, „Notes
Konserwatorski” 2012, nr 15, s. 83-96.
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filtrowanie powietrza oraz przeprowadzona uprzednio dezynfekcja i oczyszcze-
nie zbiorów. Wszystkie zbadane książki, dzięki przechowywaniu w pomiesz-
czeniach o prawidłowych warunkach klimatycznych, wykazywały zawartość
wody mniejszą niż 8%, co oznacza, że mikroorganizmy nie mogą się w nich
rozwijać z powodu zbyt małej dostępności wody19. W podsumowaniu badań
książek z symptomami zakażenia mikrobiologicznego stwierdzono, że wszyst-
kie książki uległy tym zniszczeniom przed wielu laty, przed przekazaniem księ-
gozbioru z depozytu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Z informacji
pracowników biblioteki wynikało, że najbardziej zakażone woluminy były de-
zynfekowane tlenkiem etylenu jednak brak było jakichkolwiek adnotacji o tym
fakcie w poszczególnych woluminach. Zatem zgodnie z zaleceniami zawartymi
we wnioskach z ekspertyzy do dezynfekcji kierowano wszystkie woluminy
z widocznymi oznakami zniszczeń mikrobiologicznych20.
Ocenione i udokumentowane na fotografiach woluminy poddane zostały za-
biegom konserwacji zachowawczej. Ze względu na złożoność i różnorodność
materiałową oraz rangę księgozbioru prace były wykonywane przez wykwalifi-
kowany zespół konserwatorski21.
Postęp prac ze względu na ich planowe następstwo (wprowadzenie danych do
bazy –› dokumentacja fotograficzna –› oczyszczanie i/lub naprawy –› fotogra-
fia –› wykonanie opakowań) w ogromnej mierze zależał od systematycznej i nie-
zawodnej współpracy całego zespołu, a w tym, największy ciężar nadawania
tempa pracy spoczywał na osobie wprowadzającej dane do bazy. Działania
związane z konserwacją zachowawczą polegały na oczyszczaniu woluminów
z powierzchniowych zabrudzeń22. Szczególnie trudnym i żmudnym zabiegiem
było czyszczenie opraw inkunabułów, które pokryte były grubą warstwą mie-
szaniny złożonej z olejku cedrowego, lanoliny, wosku pszczelego i eteru naf-
towego. Mieszaniną tą potraktowano wiele inkunabułów w zbiorach polskich
w latach 60-tych. Prace przy oczyszczaniu i koniecznych naprawach inkuna-
bułów prowadzone były jedynie przez dyplomowanych konserwatorów.

19 Przyjmuje się, że drobnoustroje mogą się rozwijać w papierze, jeśli zawiera on 8-10% wody
w zależności od rodzaju papieru. Zawartość wody w większości zbadanych książek wynosiła ok. 6%
lub poniżej.
20 Dezynfekcja w niskociśnieniowej komorze fumigacyjnej tlenkiem etylenu.
21 Ogrom pracy wymagał dodatkowego zatrudnienia czterech dyplomowanych konserwatorów ze
specjalizacją konserwacja zabytków z papieru i skóry. Ponadto zaangażowani zostali również studenci
tej specjalności – w ramach praktyk oraz na umowę zlecenie. Koordynatorami i wykonawcami
projektu byli także konserwatorzy etatowi zatrudnieni w BE.
22 Stosowano zabiegi oczyszczania mechanicznego z użyciem takich materiałów jak gąbki Wallma-
ster, Akapad, ściereczki z mikrofibry, wkłady do gumki obrotowej Ecobra, różne gumki w bloku,
gumki w ołówku, skalpele, pędzle i sporadycznie drobnoziarniste papierki ścierne. Zabiegi oczyszcza-
nia chemicznego dotyczyły generalnie opraw. Środki stosowane do tych zabiegów to woda dejonizo-
wana (lekko zwilżone waciki), roztwory środków powierzchniowo-czynnych (Leather Cleaner firmy
Leather Master, mydełko Starwax), emulsje (Maroquin, Delicato firmy Coccine) oraz rozpuszczalniki
organiczne (White Spirit).
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Zabiegi oczyszczania większości woluminów obejmowały oprawę, a w bloku
ograniczały się do wyklejek oraz początkowych i końcowych kart. Większy
zakres prac dotyczył wyłonionych w trakcie oceny ankietowej woluminów
z zakażeniami biologicznymi. Początkowo poddawano je dezynfekcji, a po okre-
sie karencji, kolejnym zabiegom oczyszczania, przy czym obejmowano nimi
wszystkie karty w bloku.
Podczas prac związanych z konserwacją zachowawczą prowadzono „karty prac”
wypełniane przez każdego konserwatora-restauratora z odnotowaniem zakresu
prac przy każdym woluminie i użytymi materiałami, a dane z nich wprowa-
dzono również do bazy. Poza zabiegami oczyszczania wykonano również ko-
nieczne naprawy23. Po zakończonych zabiegach konserwacji zachowawczej
ponownie wykonano dokumentację fotograficzną stanu zachowania. Wszystkie
ocenione i poddane konserwacji zachowawczej książki umieszczono w opako-
waniach ochronnych z tektur bezkwasowych. Wszystkie inkunabuły i książki
o wysokim stopniu zniszczeń wymagające szczególnego zabezpieczenia umiesz-
czono w pudłach (34% zbioru), zaś pozostałe – w obwolutach. Zaprojektowa-
ne obwoluty zaopatrzone są w specjalną stopkę umożliwiającą wysuwanie książki
z szeregu bez chwytania jej za grzbiet. Prace introligatorskie, po wcześniejszym
przeszkoleniu, wykonali z wielkim zaangażowaniem i dokładnością przeszkoleni
pracownicy BE. Mimo ogromu prac projekt ukończony został w przewidzianym
terminie a do zespołu pracowników BE dołączył kolejny dyplomowany konser-
wator dzieł sztuki – Joanna Sroka.
W kolejnych latach (2012-2014) planowana jest kontynuacja prac nad opra-
cowaniem stanu zachowania zbioru24. Do bazy wprowadzone zostaną dane
dotyczące starodruków z XVIII w. (ok. 6,5 tys. woluminów), rękopisów i za-
bytków kartograficznych.
Dane uzyskane z informacji zgromadzonych w bazie i uzupełnione dodatko-
wymi studiami własnymi wykorzystane zostaną w opracowaniu naukowym
dotyczącym analizy tegumentologicznej opraw elbląskich inkunabułów i post-
inkunabułów. Podjęta zostanie próba identyfikacji narzędzi i warsztatów in-
troligatorskich. Porównane zostaną oprawy ze zbiorów gdańskiej Biblioteki
PAN i BE. Zagadnienia te będą częścią realizowanej przez Ewę Chlebus pracy
doktorskiej. W trakcie badań odnotowane zostaną szczegóły techniki wyko-
nania opraw oraz określony zakres interwencji konserwatorskich dokonanych
w latach ubiegłych, co pozwoli na ocenę stosowanych w historii konserwacji
metod i ich wpływu na obecny stan zachowania książek.

23 Naprawy objęły następujące zabiegi: podklejenie odspojonych fragmentów obleczenia, uzupeł-
nienia drobnych ubytków w obleczeniach, prostowanie okładzin oraz jaapów, podklejenie luźnych
kart w bloku, podklejenie uszkodzeń w bloku, naprawy okładzin – podklejenia desek lub rozwarstwio-
nych tektur, podklejenie wyklejek, kapitałek, wiązań, odizolowanie elementów będących przyczyną
zniszczeń – zakwaszonych wyklejek i opraw, uszkodzonych okładzin lub elementów metalowych.
24 Do realizacji w 2012 roku przyjęty został kolejny projekt dofinansowany z MKiDN.
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W planach rozwoju pracowni konserwatorskiej znajduje się również organiza-
cja pracowni introligatorskiej z wyposażeniem do rekonstrukcji dawnych tech-
nik wykonania i zdobnictwa opraw (2013-2014). Praktyczne realizacje i do-
świadczenie zdobyte podczas wykonywania opraw będzie doskonałym uzupeł-
nieniem badań i sprawdzeniem założonych tez w studiach oprawoznawczych.

***
W pracowni realizowane są równolegle projekty zakładające pełną konserwację-
-restaurację. Przedmiotem tych realizacji była w 2009 roku kolekcja druków
ulotnych (557 obiektów) związanych z Teatrem Elbląskim i powstałych w la-
tach 1821-1940. W ramach prowadzonych praktyk studenckich w 2009 roku
wykonano pełną konserwację pięciu druków XVI-wiecznych. W kolejnych
latach (2010-2011) pracami w pełnym zakresie objęto 4 stare druki z XVI w.
oraz kolekcję zeszytów uczniów gimnazjum elbląskiego z lat 1710-1734 i ko-
lekcję zeszytów Probeschriften der Schule zu Jamund aus den Jahren 1837-1868.
Trwają prace dotyczące dwóch druków z XVI w. dotkniętych tzw. puszystą
destrukcją.
Planowane jest uzupełnienie wyposażenia działu laboratoryjnego umożliwiają-
cego wykonanie podstawowych analiz koniecznych w identyfikacji materiałów
(2013).
Poza działaniami związanymi z konserwacją pełną i zachowawczą oraz badaniami
inkunabułów, starodruków i rękopisów planowane jest także wykonanie oceny
stanu zachowania również księgozbioru z XIX-XX w. Ocena ta dokonana zosta-
nie stosowaną w wielu instytucjach metodą stanfordzką.

3. Starodruki umieszczone w magazynach po zakończonym projekcie konserwacji zachowaw-
czej w 2010 r., fot. J. Sroka
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Konserwatorzy zbiorów zabytkowych BE współuczestniczą również w projek-
tach realizowanych przez inne działy biblioteki. Bardzo istotnym elementem
ochrony zbiorów jest ich digitalizacja. BE dysponuje własną pracownią digita-
lizacji, wyposażoną w specjalistyczne skanery25. Zakupu najnowszego skanera
dokonano w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – Mecenat 2009 pod nazwą Rozbudowa elektronicznego systemu
informacji Biblioteki Elbląskiej. Utworzenie elektronicznego katalogu prasy regionalnej
od 1800 do 1941 roku. Dzięki tej inwestycji możliwe stało się przeniesienie na
nośniki cyfrowe zagrożonych i niezwykle kruchych egzemplarzy kilku tytułów
prasy elbląskiej, które praktycznie ze względu na stan zachowania nie mogą
być już udostępniane. Konserwatorzy zbiorów zabytkowych brali aktywny udział
w tych działaniach przygotowując obiekty do digitalizacji i zabezpieczając je
po jej wykonaniu.
Doświadczenia z zakresu działań artystycznych i wiedza z zakresu znajomości
dawnych technik wytwarzania i zdobienia papieru wykorzystywane są we
współpracy z Pracownią Plastyczną BE w ramach zajęć warsztatowych dla
młodzieży szkolnej.
Konserwatorzy zbiorów zabytkowych biorą także aktywny udział w promocji
elbląskich zbiorów zabytkowych. Wszystkie działania związane z ochroną zbio-
rów na bieżąco relacjonowane są na stronach internetowych BE. Na zakończenie
wszystkich zrealizowanych projektów zorganizowane zostały wystawy posterów
z relacją z przebiegu prac połączone z konferencją z udziałem przedstawicieli
BE i mediów. Postery (w języku angielskim) były prezentowane również pod-
czas międzynarodowej konferencji New Approaches to Book and Paper Conserva-
tion-Restoration organizowanej przez European Research Centre for Book and
Paper Conservation-Restauration w Horn (Austria) 9-11 maja 2011 roku gdzie
spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Ponieważ historia zabytkowego księgozbioru jest nierozerwalnie związana ze
społecznością elblążan, aby podtrzymać tradycję wspólnej troski i zaintereso-
wania jego losami i treścią, z inicjatywy autorki artykułu, powstał cykl imprez
kulturalnych pod nazwą Spotkanie z Arcydziełem. Począwszy od 2010 roku do
końca 2011 odbyło się 7 spotkań. Za każdym razem asumptem do spotkania
były ukończone prace konserwatorskie. Cztery pierwsze spotkania pod wspól-
nym tytułem Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków botaniki poświę-
cone były kolekcji zabytkowych zielników. Zaproszeni historycy sztuki i bi-
bliofile26 w prezentacjach multimedialnych przedstawili historię kształtowania
25 Zeutschell – Omniscan 14000, najnowszy i zarazem najnowocześniejszy skaner, zapewniający
najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, szybkości skanowania i wiernego z oryginałem zapisu
wersji cyfrowej dokumentu. Skaner przeznaczony jest do archiwizacji starodruków, inkunabułów,
rękopisów, dokumentów zszytych i oprawionych do formatu A1.
26 Alicja Saar-Kozłowska, historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwa-
torstwa UMK w Toruniu oraz Piotr Pawłowski, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
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i funkcjonowania tego typu ksiąg, ze szczególnym uwzględnieniem egzemplarzy
elbląskich a autorzy prac konserwatorskich zrelacjonowali zagadnienia konser-
wacji-restauracji.
Pretekstem do kolejnego spotkania były zakończone prace konserwatorskie doty-
czące kolekcji zeszytów uczniów Gimnazjum Elbląskiego (XVIII w.). O historii
Gimnazjum, panujących w nim zasadach i nauczanych przedmiotach interesu-
jąco opowiedział Piotr Giziński27 a relację z przebiegu prac konserwatorskich
przedstawiła Ewa Chlebus.
Ostatnie ze Spotkanie z Arcydziełem poświęcone było historii książki od XV do
XVII wieku, a w materiale ilustracyjnym dla prelekcji przygotowanej przez
Ewę Chlebus wykorzystane zostały fotografie ksiąg elbląskich wykonane pod-
czas gromadzenia danych w bazie podczas realizacji projektu konserwacji za-
chowawczej w 2010 r.
W ubiegłym roku, w dniach 17 VI-19 VI 2011, podczas XVI Elbląskich Dni
Muzyki Dawnej28 zaprezentowano zabytkowe muzykalia na wystawie Muzyczne
perły w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Wyboru dzieł dokonał i opowiedział o nich
Ryszard Skotnicki – od 16 lat sprawujący funkcję kierownika muzycznego El-
bląskich Dni Muzyki Dawnej. Wystawę można było oglądać w atmosferze
odbywających się warsztatów muzycznych i koncertów.
***
Równoległa realizacja zadań związanych z konserwacją zapobiegawczą, zacho-
wawczą, konserwacją-restauracją w pełnym zakresie oraz zadań związanych
z pracą naukową, promocją i propagowaniem walorów estetycznych i wartości
naukowych zabytkowego księgozbioru wymaga zaangażowania, umiejętności
wykorzystania swej wiedzy, zdolności organizacyjnych i umiejętności zgodnej
pracy w zespole. Moje doświadczenia podczas czteroletniej współpracy upew-
niają mnie, że warunki te są w BE spełnione co pozwala optymistycznie spoj-
rzeć na przyszłe zaplanowane przedsięwzięcia.

Summary

Dorota Jutrzenka-Supryn, Experiences in the Field of Conservation of Heritage
Holdings in the Elbląska Library. The Role and Tasks of the Conservation Department
in the Library’s Integrated Activities

The history of Elbląska Library’s heritage collection is inseparably intertwined
with the history of the town of Elbląg and its inhabitants – it incorporates the

27 Absolwent Uniwersytet Gdańskiego (2010). W materiałach do przygotowania prelekcji wykorzy-
stane zostały informacje z pracy licencjackiej Zeszyty uczniowskie z Gimnazjum Akademickiego w Elblą-
gu, jako źródła do poznania dziejów szkolnictwa w Prusach królewskich w XVIII w., wykonanej pod
kierunkiem dr. Sławomira Kościelaka.
28 XVI Elbląskie Dni Muzyki Dawnej – projekt realizowany przy pomocy finansowej UM w Elblągu
w ramach cyklu Coolturalna Starówka.
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collections bequeathed by many eminent citizens of this town. From the time it
was established in the 17th century until World War II, the resources mainta-
ined by the library, despite several moves, were not lost or dissipated on any
major scale. The serious threat for the collection came only with the destruction
of the library building during the hostilities in WWII. In 1947, in order to
secure the collection and save it from dissipation, the books were moved to Toruń
as a deposit. After 53 years, the collection returned to Elbląg. The return of
these historical resources meant no less than a new challenge and duties for the
keepers. In 2006, the library modernized the stacks and in 2009 it set up
a conservation department. The completion of two projects co-funded by the
Ministry of Culture and National Heritage enabled to equip the conservation
department with the latest devices and instruments, alongside air-conditioning
and a water filtration system. The conservation department employs three con-
servators holding a university diploma in conservation of paper and leather
who are helped in their day-to-day work by trained employees of the Historical
Collection Department. The department’s staff focuses on preventive conserva-
tion and observes highest standards in the field of collection storage, preventive
conservation projects and full conservation-restoration projects.
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Monika Supruniuk, Marzenna Ciechańska

Problematyka sztuki współczesnej w aspekcie konserwacji
dwóch dzieł Zbigniewa Dłubaka – Onona i Desymbolizacje

Sztukę współczesną, także w dziedzinie fotografii, charakteryzuje przenikanie
dyscyplin artystycznych, posługiwanie się nietradycyjnymi materiałami i no-
watorską formą przekraczającą granice plastyki, filmu i muzyki. Przestaje nas
dziwić, gdy na wystawach fotografii, prezentowane są wydruki komputerowe,
projekcje wideo czy instalacje. Nadrabiając zaległości w ich interpretacji, nazy-
wamy fotografią już nie tylko „reprodukowalne, dwuwymiarowe obrazy powstałe
przy pomocy mechanizmów optycznych i procesów chemicznych”1, ale także
obiekty przestrzenne, fotomontaże, kompozycje z negatywów, jak i wirtualne
przetworzenia cyfrowe, które są zazwyczaj prezentowane z projektorów, np.
przy akompaniamencie muzycznym2. Tradycyjna definicja stopniowo rozszerza
się o kolejne obszary twórczości artystycznej. W ten sposób fotografia ostatecznie
uwolniła się od usługowej roli dostarczania kopii rzeczywistości3.
Wobec tak szeroko nakreślonego obrazu na nowo powstała potrzeba aktuali-
zacji dotychczasowych zasad ochrony. Podstawą powszechnie obecnie uznawa-
nej sztuki i nauki konserwacji są założenia koncentrujące się na maksymalnym
poszanowaniu oryginalnej substancji dzieła, minimum interwencji konserwa-
torskiej, odwracalności stosowanych metod i materiałów, a także zachowaniu
dostrzegalności ingerencji restauratorskich4. W odniesieniu do sztuki współ-
czesnej zostają postawione dodatkowe pytania, co do możliwości ochrony wy-
mowy, autentyczności dzieł, ich trwałości / nietrwałości czy reprodukcji5.
Nowe procedury wymagają rozszerzenia roli konserwatora dzieł sztuki, dotyczą
przeprowadzenia całościowego rozpoznania oraz zgłębienia prawideł odbioru,
zindywidualizowania podejścia do przechowywania i transportu obiektu, jak
i zachowania integralności podczas konserwacji i ponownej instalacji dzieła
w sali wystawowej. Do nowości należy również potrzeba powołania nowych
procedur dokumentacji włączających autorów prac zarówno do badań nad
ideą i kontekstem powstania dzieła, jak i znaczenia materii oraz określenia
warunków prezentacji, które zapewnią integralność i autentyczność podczas
wystawiania6.

1 A. Mazur, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Kraków 2009, s. 33.
2 Ibidem.
3 B. Brauchitsch, Mała historia fotografii, Warszawa 2004, s. 257.
4 I. Szmelter, Paradygmat teorii i praktyki konserwatorskiej w odniesieniu do sztuki nowoczesnej, w:
Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, red. B. Szmygin, Warszawa-Lublin 2008, s. 136.
5 I. Szmelter, W. Kowalski, Wystawiennictwo sztuki nowoczesnej a ochrona integralności utworów, „Mu-
zealnictwo” 2008, nr 49, s. 38.
6 I. Szmelter, Paradygmat..., s. 135.
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Projektowanie konserwatorskie7 nastręcza nie lada trudności w obliczu skom-
plikowanej natury dzieł współczesnych, które możemy sprowadzić do paradok-
su opieki nad „autentyczną materią”, niekiedy wymagającą wymiany lub
reprodukowania. Wobec ryzyka naruszenia integralności, wskutek dowolnej
interpretacji, do artysty należy określenie charakteru utworu, wskazując jego
przesłanie8. Stworzony w ramach grupy badawczej Modern Art. Who Cares?9

Plan podejmowania decyzji10 stanowi dogodną pomoc sygnalizującą proble-
my, które wcześniej mogły wydawać się mniej oczywiste. Zagrożenia najczę-
ściej mogą wyniknąć z nieprawidłowego rozpoznania dzieła zarówno w sensie
materialnym, jak i niematerialnym. Model postępowania określa kolejność
wstępnych działań poczynając od gromadzenia danych, określenia znaczenia
dzieła, wskazania rozbieżności między znaczeniem dzieła a jego stanem zacho-
wania, aż po obszerną analizę możliwości konserwatorskich. Przygotowany na
tej postawie zakres opieki znajduje zastosowanie podczas konserwacji prewen-
cyjnej, konserwacji aktywnej oraz restauracji.
Pierwszym etapem prac jest próba dokumentacji intencji artysty, techniki wy-
konania i materiałów, z których wykonano pracę11. Dokumentacja jest zawsze
procesem otwartym, uwzględniającym przyszłe działania wokół obiektu12.
Dodatkowo może przybrać różnorakie formy, od opisu tekstowego, fotografii
analogowej / cyfrowej po dokumentację 3D / multimedialną, dostosowaną do
indywidualnych potrzeb obiektu. Przeprowadzone badania, skupione na współ-
pracy z artystą, powinny również uwzględniać sposoby zachowania integral-
ności dzieła oraz stosunek twórcy do prac konserwatorskich.
Kolejnym etapem jest określenie stanu zachowania obiektu. Poza udokumen-
towaniem uszkodzeń, należy przeprowadzić dokładną analizę składu materia-
łów, ich procesów starzenia oraz wpływu środowiska na oryginalną substancję.
W związku z wielowymiarowym charakterem sztuki współczesnej jednym
z najważniejszych etapów wstępnych badań jest identyfikacja wymowy dzieła.
Ustalenie przesłania powinno zostać przeprowadzone na podstawie wywiadów
z artystą lub jego bliskimi współpracownikami, kontekstu historycznego oraz

7 B. J., Rouba, Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 57-78; www.nid.pl/
UserFiles/File/Publikacje/Ochrona%20Zabytk%C3%B3w/Ochrona%20Zabytk%C3%B3w%202008
1_2008-5.pdf [dostęp: 08.12.2011].
8 I. Szmelter, W. Kowalski, Wystawiennictwo..., s. 38.
9 I. Szmelter, Koncepcja opieki konserwatorsko-kuratoryjnej dla dziedzictwa sztuki najnowszej, w: O opiece

nad kolekcją, red. M. Bogdańska-Krzyżanek, J. Egit-Pużyńska, Warszawa 2008, s. 20. Zob. Modern
Art. Who Cares? An interdysciplinary research project and an international symposium on the conservation of
modern and contemporary art, ed. by Y. Hummelen, D. Sille, Amsterdam 1999.
10 The decision-making model for the conservation and restoration of modern and contemporary art, Amster-
dam 1999, www.sbmk.nl/uploads/decision-making-model.pdf [dostęp: 08.12.2011].
11 Badania materiałów, z których wykonano obiekt powinny zostać rozszerzone o kolekcję próbek
pobranych z pracowni artysty, na których podstawie może zostać stworzone „archiwum prób mate-
riałowych”, zob.: I. Szmelter, Koncepcja…, s. 19.
12 I. Szmelter, Koncepcja..., s. 18.
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zastosowanej techniki wykonania. Decyzje konserwatorskie podjęte w oderwa-
niu od dokładnego rozpoznania utworu, mogą doprowadzić do nieporozumienia
w jego odczytaniu, a nawet przyczynić się do naruszenia integralności dzieła.
Po dokładnej analizie wpływu stanu zachowania obiektu na jego przesłanie
jesteśmy w stanie wskazać rozbieżności, na których opieramy późniejsze działa-
nia konserwatorskie. Rezultatem wyżej wymienionych prac jest wybór metody
ochrony. Planowany zakres działań powinien rozważać wykonanie kopii dzieła,
sposób uzupełnienia ubytków oraz ustalenie dopuszczalności wymiany znisz-
czonych elementów. Wszelkie wytyczne, co do przebiegu prac konserwator-
skich należy oprzeć na indywidualnych potrzebach dzieła.
Próbą zastosowania wyżej analizowanych procedur opartych na Planie podej-
mowania decyzji jest przypadek dwóch obiektów fotograficznych Zbigniewa
Dłubaka13. Działania dotyczące repliki przestrzennego obiektu fotograficznego
Onona z 1992 r. koncentrowały się na zachowaniu oryginalnej substancji dzie-
ła, respektując historyczną technikę wykonania odbitek. Prace odnoszące się
do jednej z plansz fotograficznych cyklu Desymbolizacje z 1971 r. polegały na
wykonaniu pełnej rekonstrukcji dzieła. Oba projekty, odmienne w założeniach
i metodach, łączy – prócz twórcy – zindywidualizowane podejście do dzieła
sztuki, które pozwoliło na wyprowadzenie różnych rozwiązań konserwatorskich.
Próba ustalenia wymowy dzieł została poprzedzona analizą kontekstu ich po-
wstania, opierającą się na badaniach źródłowych oraz wywiadach z bliskimi
i współpracownikami artysty14. Dociekania pomogły ustalić znaczenie obiek-
tów oraz przyczyniły się do zrozumienia twórczości Zbigniewa Dłubaka w kon-
tekście jego życia, świadectwa czasu i roli, jaką odegrał.

Autor

Biografia Zbigniewa Dłubaka15 przypomina losy innych polskich artystów po-
kolenia lat dwudziestych. Urodzony 26 IV 1921 roku w Radomsku, w ostat-
nich latach przed wojną i w czasie okupacji, samodzielnie studiował zagadnie-
nia malarstwa i rysunku. Po powstaniu warszawskim przebywał w obozach
Auschwitz i Mauthausen. W tym ostatnim, wraz z Marianem Boguszem i Zbyn-
kiem Sekalem, zorganizował swoją pierwszą „wystawę” pod zmienionym naz-
wiskiem16. Po zakończeniu wojny realizował prace fotograficzne czerpiąc z przed-
wojennych tradycji. Konsekwentna awangardowa postawa oraz pogląd na istotę

13 M. Supruniuk, Problematyka konserwacji i restauracji dwóch obiektów fotograficznych Zbigniewa Dłu-
baka – „Onona” i „Desymbolizacje”, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Marzenny Ciechańskiej
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie (2011).
14 Rozmowy przeprowadzono z Armelle Dłubak (żoną), prof. Mariuszem Łukawskim (wieloletnim
asystentem Zbigniewa Dłubaka w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi) oraz
Karoliną Lewandowską (kuratorką jednej z obszernych wystaw artysty).
15 Biografię artysty omówiono dość szeroko, ponieważ jej poznanie i określenie jej wpływu na dzieło
jest jednym z elementów rozpoznania dzieła.
16 Zbigniew Dłubak w czasie wojny używał pseudonimu Andrzej Zdanowski.
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sztuki, pojmowanej jako czynnik rozbijający schematy, każą w jego wczesnych
doświadczeniach szukać związków z najlepszymi tradycjami polskiego kon-
struktywizmu, zwłaszcza zaś z działalnością Władysława Strzemińskiego i Hen-
ryka Stażewskiego.
Dłubak w 1948 r. wziął udział w kilku ważnych wystawach: Zbigniew Dłubak
– fotografie, Klub Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie; Nowoczesna
Fotografika Polska, Polskie Towarzystwo Fotograficzne w Warszawie i I Wysta-
wa Sztuki Nowoczesnej, Klub Artystów w Krakowie. Dominującym kierunkiem
w polskiej fotografii był wtedy piktorializm, uzależniony od estetyki tradycyj-
nego malarstwa. Niezależne od głównego nurtu prace Dłubaka pozwoliły na
nieznaną do tej pory kooperację fotografii z sztuką nowoczesną17.
Podczas spotkania w Nieborowie w 1949 r., zorganizowanego przez Minister-
stwo Kultury i Sztuki, Dłubak stanowczo skrytykował doktrynę socrealizmu.
Starał się uzasadnić potrzebę eksperymentu artystycznego – w przekonaniu
twórcy, istotnego elementu w budowie socjalistycznego społeczeństwa. Odmien-
ne stanowisko władz było dramatem tym boleśniejszym, że dotknęło artystę
ufnie spoglądającego na nową rzeczywistość polityczną. Poczucie porażki spo-
wodowało wycofanie Dłubaka z życia artystycznego do połowy lat 50.
W 1953 r. Dłubak objął, począwszy od drugiego numeru, stanowisko redakto-
ra naczelnego pisma „Fotografia”. Miesięcznik na długo stał się najważniejszym
pismem krytycznym dotyczącym fotografii, jak i najnowszych nurtów sztuki
nowoczesnej. Mimo to, artysta po latach stwierdził:

Muszę jednak przyznać, że „Fotografia” nie odegrała roli w moim życiu i rozwoju
artystycznym. Owszem, przez dwadzieścia lat walczyłem z wydawnictwem i cen-
zurą, aż wyrzucono mnie w 1972 roku – wraz z całym zespołem – za publikację
zdjęć Bułhaka dokumentujących wkroczenie Żeligowskiego do Wilna18.

Od końca 1954 r. Dłubak współtworzył Grupę 55, poświęcając uwagę zagad-
nieniom malarskim. Jego ówczesne obrazy charakteryzowały się dużymi płasz-
czyznami czystego koloru, oszczędnością szczegółów i nierealnym nastrojem19.
Dochodząc do coraz większych uproszczeń Dłubak podkreślał potrzebę kontro-
li formy, realizując swoje założenia w sposób praktycznie niespotykany na tle
sztuki polskiej lat 1949-1954.
Po rozpadzie Grupy 55 artysta nadrabiał zaległości w fotografii, czego owocem
był cykl Egzystencje, sprowadzający się do próby świadomego nawiązania do
własnej twórczości lat 40. Artysta dokonał ostrego podziału między formą, cha-
rakteryzującą się trwałym i niezależnym od obserwatora kształtem, a jego
treścią – „sumą procesów psychicznych powstających przy odbiorze dzieła”20.

17 E. Janicka, Egzystencje, Warszawa 2005, s. 5.
18 E. Janicka, O sztuce i nie tylko. Rozmowy ze Zbigniewem Dłubakiem, maszynopis, (zbiory Fundacji
Archeologia Fotografii).
19 Do najsłynniejszych cykli malarskich należą Macierzyństwo i Wojna.
20 Z. Dłubak, Drogi poszukiwań, „Fotografia” 1956, nr 12, s. 2-3.
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W konsekwencji na zawsze odrzucił pojęcie formy jako znaku konstruowanego
dla przedmiotu, proponując, aby to same przedmioty narzuciły kształt swojej
obecności21. Ponadto artysta pracował nad stworzeniem fotoenvironmentu
Ikonosfera I (1967). Instalacja traktowała o „naszych banalnych doświadcze-
niach z rzeczywistością”22. Składała się z luźno zawieszonych, nakładających się
na siebie wielkoformatowych fotografii, przedstawiających fragmenty kobiecego
ciała. Podczas ekspozycji z 1992 roku Zbigniew Dłubak. Prace z lat 1965-1991
artysta na nowo zaprezentował Ikonosferę I, bardzo entuzjastycznie podchodząc
do możliwości ponownego wykonania dzieła:

Ja z zainteresowaniem robiłem tę rekonstrukcję, bo chciałem zobaczyć na świeżo, jak
to wygląda23.

W 1970 roku rozpoczął kolejny cykl fotograficzny pt. Gestykulacje, w którym
zestawiał przedstawienia układów dłoni. Zmienne systemy miały sugero-
wać zmienność znaczeń, wprowadzając w odbiór dzieła pojęcia semantyczne.
W 1971 roku artysta uczestniczył w jednej z najbardziej przełomowych wy-
staw w historii fotografii polskiej – Fotografowie poszukujący – w ramach której
pokazał obiekt Onona. Ekspozycja miała ogromny wpływ na powstanie i umoc-
nienie nowoczesnych koncepcji artystycznych w fotografii polskiej.
Pomimo, iż artysta był w pełni zaangażowany w nurt konceptualizmu to od-
nosił się sceptycznie do możliwości przeniesienia zagadnień twórczych w świat
samych idei. Podczas stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjed-
noczonych, w 1973 roku, zrealizował cykl Ocean, przy okazji którego powstał
„manifest-zwierzenie”:

– unicestwić odruch wartościowania,
– przyjąć banał w najzwyklejszy sposób, bez akcentowania egzotyki codzienności,
– utożsamiać się ze światem zewnętrznym, by pozbyć się fałszywego odczucia wyższości

w stosunku do otoczenia,
– odrzucić przekonanie o składaniu z siebie ofiary na rzecz sztuki,
– porzucić myśl o doskonałości wyzbycia się wszystkiego,
– być 24.

Kolejne podróże do Japonii i RFN przyniosły rozgłos i uznanie. W 1974 roku
Dłubak rozpoczął cykl malarski Systemy, komplementarny do cyklu fotogra-
ficznego Gestykulacje. Od 1976 organizował Seminaria Warszawskie wraz
z absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych25. W opozycji

21 Ibidem.
22 J. Wójcik, Doświadczenia z rzeczywistością. Rozmowy ze Zbigniewem Dłubakiem z lat 1992-1993,
www.fototapeta.art.pl/2001/dlb.php [dostęp: 08.12.2011].
23 Ibidem.
24 J. Olak, Zmienne systemy Dłubaka, „Plastyka” 1981, nr 15, s. 45.
25 Teorię społecznej roli sztuki Dłubak przejął po Władysławie Strzemińskim, który uważał, że na
pierwszym etapie odbiorcami sztuki są artyści, technicy, politycy, którzy zmieniają sztukę w bardziej
użytkową formę, z jakimi dopiero stykają się zwykli ludzie.
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do „czystego” konceptualizmu, brał udział w sformułowaniu podstaw nurtu
kontekstualnego26.
W 1978 roku Dłubak rozpoczął cykl Desymbolizacje, z którego pochodzi jedna
z prac będących przedmiotem niniejszego opracowania. Postulując niemożność
przeniesienia sztuki w obszar samych idei, a jednocześnie chcąc uniknąć powiąza-
nia jej z przedmiotem, wprowadził pojęcie znaku pustego27, narzucając konieczność
odebrania sztuce ustalonych przez wieki zasad.
Od 1980 roku jego zainteresowania zmierzały w kierunku różnic istniejących
w rzeczywistości, czemu dawał wyraz cykl Podobieństwa-Różnice oraz Asymetrie,
nad którym pracował do końca życia. Zbigniew Dłubak zmarł 21 sierpnia
2005 roku w Warszawie.

Wymowa

Demitologizacja i desymbolizacja są kluczowymi pojęciami, które wypełniały twór-
czość artysty. Ich odzwierciedlenie możemy odnaleźć również w dwóch obiektach
Dłubaka będących przedmiotem niniejszego artykułu – Onona i Desymbolizacje.

Pierwszy z nich jest repliką przestrzennego
obiektu fotograficznego pt. Onona. Pierwot-
na wersja pracy została pokazana na wy-
stawie Fotografowie poszukujący w 1971 roku.
W krótkim czasie po tym wydarzeniu
obiekt uległ zniszczeniu28. Przedmiotem
konserwacji i restauracji jest jego replika
powstała w 1992 roku przy okazji wysta-
wy Zbigniew Dłubak. Prace z lat 1961-1991,
która odbyła się w Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski w 1992 roku.
Replika składa się z dwóch równoważ-
nych pod względem konstrukcji i wy-
mowy części. Pierwszą jest czarna niere-
gularna forma przypominająca sylwetkę
stojącego mężczyzny ukazaną z profilu
i wykonaną z płyty wiórowej.

26 Kontekstualizm był bezpośrednią reakcją na konceptualizm. Aksjomatem wspólnym dla obu
teorii było założenie, iż podstawą do zrozumienia wypowiedzi artystycznej jest jej lingwistyczny a nie
estetyczny charakter. Sztuka według kontekstualistów była procesem, a jej kontekst nigdy nie
był ostateczny, podlegał nieustannym zmianom. Kontekstualizm został sformułowany w wyniku
konfrontacji teorii Jana Świdzińskiego i Dłubaka oraz przedstawicieli Galerii Remont – Henryka
Gajewskiego i Andrzeja Jórczaka.
27 Znak pusty to taki, który jeszcze nie oznacza sztuki. Powstaje w określonym kontekście kulturo-
wym i historycznym.
28 J. Wójcik, Doświadczenia....

1. Replika obiektu Onona przed konser-
wacją i po konserwacji, fot. R. Stasiuk
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Drugim elementem jest czarno-biała fotografia w technice żelatynowo-srebro-
wej. Fotografia multiplikuje zdeformowany kobiecy akt, pozbawiony rąk, stóp
i głowy. W wyniku różnicy w czasie naświetlania negatywu, na jasnych partiach
obrazu, powstały poziome zaciemnienia, co artysta tłumaczył następująco:

Samą fotografię wykonałem w dość nietypowy sposób – bez podziału taśmy światłoczułej
na klatki. Jedną ręką przesuwałem korbą film w aparacie, drugą – przemieszczałem
aparat wzdłuż ciała modelki: od stóp do ramion i z powrotem. Migawka była cały czas
otwarta. Przesłona – otwarta również. (...) W miejscu migawki zamontowałem
płytkę z wąską, poprzeczną szczeliną, przez którą światło docierało do światłoczułego
podłoża. Całość zmieściła się na jednym negatywie – normalnie dwunastoklatkowym
– szerokości sześciu centymetrów. Czas ekspozycji, czyli prędkość przemieszczania apa-
ratu ustalałem na bieżąco, na oko. Wykonałem tę pracę sowieckim aparatem marki
Kijew. Film przesuwał się – jak to w Kijewach – z oporami, ekspozycja nie była we
wszystkich miejscach identyczna. W związku z tym na negatywie zarejestrowały się
poprzeczne ciemniejsze smugi w stosunkowo regularnych odstępach29.

29 E. Janicka, O sztuce....
30 J. Wójcik, Doświadczenia….

2. Replika obiektu przed konserwacją, po kon-
serwacji, fot. R. Stasiuk

3. Replika obiektu przed konserwacją, po
konserwacji, fot. R. Stasiuk

Dłubak wykorzystywał tematy o symbolicznym znaczeniu kulturowym. Ar-
tystę interesowała pewna ruchliwość znaczeń w stosunku do przedmiotu30. Kobieta
Dłubaka jest połączona całym ciałem z mężczyzną, czego dodatkowym wy-
razem jest tytuł pracy pisany łącznie. Co dodatkowo może przywoływać
symboliczną opowieść Arystofanesa o ludziach zbudowanych z dwóch po-
łówek. Dłubak przyznawał:
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Interesowała mnie umowność obu przedstawień i kontrast formalny między nimi.
Sylwetka męska – realistyczna, a zarazem bezcielesna. Ciało kobiece – unaocznione
w swej dosłowności, ale w sposób daleki od realizmu. Onona – on i ona: jedność,
a jednocześnie zderzenie, konfrontacja31.

Podczas analizy porównawczej32 dzieła z 1971 r. i jego repliki z 1992 r. do-
strzegamy różnice świadczące o sposobie pracy i podejściu artysty do formy.
Artysta odtwarzając koncept, nie wykonał mechanicznego powtórzenia wcze-

śniejszej pracy. Zmiany w formie repliki nie są na tyle
istotne, aby rozpatrywać prace osobno, stanowią je-
dynie o otwartym podejściu do formy utworu arty-
stycznego.
Drugim obiektem wymagającym powzięcia działań
konserwatorskich była plansza z cyklu Desymboliza-
cje. Praca podsumowywała wieloletnie doświadczenia
Dłubaka skupione na poddaniu w wątpliwość prze-
konania, że artystyczne wartości są zawarte jedynie
w fizycznym obiekcie sztuki.
Pięć czarno-białych fotografii ukazujących sekwencje
ruchu dłoni są częścią cyklu z 1978 roku. Dzięki ba-
daniom nad znaczeniem i przesłaniem dzieła można
było odnaleźć ścisłą relację między planszą a pozostałą
częścią Desymbolizacji. Wyrwanie fotografii z kontek-
stu przez naruszenie relacji poszczególnych elementów
może spowodować zatracenie czytelności dzieła.
Desymbolizacje były działaniem na tkance sztuki. Dłu-
bak prezentował fotograficzne reprodukcje religijnych
przedmiotów i obrazów znanych polskich mistrzów
– Jacka Malczewskiego, Jankiela Adlera, Jana Ma-
tejki, Józefa Mehoffera – czyniąc je punktem wyjścia
własnych działań. Desymbolizacje polegały na próbie
zmiany pierwotnych znaczeń narosłych wokół detali

bogatych w symbolikę przedstawień. Detali wymownych przez swój układ
i relację z innymi elementami. Artysta pragnął udowodnić istnienie tylko rzeczy
„neutralnych”, którym dopiero my nadajemy znaczenia, także symboliczne33:

31 Ibidem.
32 Próbę porównania obu obiektów przeprowadzano na podstawie reprodukcji zdjęć dokumentują-
cych wystawę Fotografowie poszukujący z 1971 roku, wywiadu z artystą przeprowadzonego przez
Elżbietę Janicką i oglądu rzeczywistego zachowanej repliki z 1992 roku. Reprodukcje fotografii
ukazujących wystawę zostały zamieszczone w: „Fotografia” 1971, nr 7, s. 146-155.
33 Jerzy Olak w koncepcji Dłubaka dopatruje się związku z reizmem Kotarbińskiego oraz filozofią
heraklitejską, przejawiającym się w założeniu, iż z jednej strony samodzielnie mogą istnieć tylko
rzeczy, z drugiej rzeczywistość nie jest stanem stałym, ale zmiennym, w którym wszystko ulega
przeobrażeniu (J. Olak, Zmienne..., s. 16).

4. Desymbolizacje przed konserwa-
cją, rekonstrukcja, fot. R. Stasiuk
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Przekonanie o ruchomości znaczeń destruuje funkcjonujący dotychczas w sztuce stereo-
typ trwałego wiązania znaku (obrazu, rzeźby itp.) ze sposobem jego działania, tak
jakby to było immanentnie w tym znaku zawarte. Odrzucone zostają więc absolutne
wartości sztuki34.

Dłubak przy pomocy obiektywizmu aparatu fotograficznego próbował odjąć
od wybranych dzieł symbol kulturowy udowadniając, iż sztuka ma charak-
ter efemeryczny i przejściowy. Zabieg został dokonany nie tylko na dziełach
sztuki, ale również na przedmiotach kultu takich jak wizerunki macew przed-
stawiających dłonie w znaku błogosławiącym35. Symboliczne i religijne od-
niesienie zostało unieważnione poprzez powtórzenie – ukazanie ruchu dłoni
wykonane przed i po znaku błogosławieństwa. Zmienność układów spowodo-
wała zmianę znaczeń.
Desymbolizacja poszukiwała przedmiotu, który pozbawiony kulturowej otoczki
na nowo może znaczyć „nic”, czyli jak określił to autor, stać się znakiem pustym.
W takim przypadku zabieg polegał na wyrwaniu, drogą fotograficznej repro-
dukcji, z kontekstu i umieszczeniu we wzajemnej relacji, w której poszczególne
elementy działają na siebie oczyszczająco, lecz zarazem nabierają nowych zna-
czeń – czy poprzez stylistykę multiplikacji, czy przez sąsiedztwo fotograficz-
nych detali obrazów.
Artysta odmawiał sztuce autonomii, wtapiając ją w różne struktury społecz-
ne, przy tym nie uwzględniając zmian, jakie zachodzą w jej ewolucji histo-
rycznej. Powstałe nowe znaczenia, podobnie jak stare, domagały się powtórnej
negacji.
Cykl Desymbolizacje nie posiadał stałego układu. Na wystawie w Muzeum
Sztuki w Łodzi (1978), prócz znaku błogosławieństwa, widocznego na fotogra-
fiach macew, desymbolizacji poddano obraz Jankiela Adlera Moi Rodzice z 1921
roku. Tymczasem na ekspozycji w Małej Galerii PSP-ZPAF (1978) oczysz-
czanie przeprowadzono jedynie na symbolu kultu, wizerunku żydowskiej
macewy36.
Desymbolizacje traktowały fotografię instrumentalnie i przedmiotowo, jedynie
jako nośnik idei czy obiektywną reprodukcję. Artysta wykorzystał medium
do rejestrowania rzeczywistości. Był daleki od nakładania na zdjęcia własnej
estetyki czy stylizacji. Desymbolizacje są wyraźnym odzwierciedleniem teorii
Dłubaka dotyczącej roli artysty. Twórca zmuszał odbiorcę do rezygnacji z przy-
zwyczajeń poprzez które obrazy i przedmioty kultu były przez lata percypo-
wane. Desymbolizacje jako znak pusty miały na nowo stymulować wyobraźnię
prowokując do indywidualnego tworzenia nowych dzieł.

34 Z. Dłubak, Drogi..., s. 14.
35 Dłonie ułożone w geście błogosławieństwa spotykane są na macewach mężczyzn pochodzących
z rodu Kapłanów (ha-Kohen), czyli potomków brata Mojżesza – arcykapłana Aarona.
36 Ekspozycja prac w stanie odbiegających od założeń twórcy może być poniekąd naruszeniem jego
praw autorskich.
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Konserwacja

Wskazanie dysonansu między aktualnym stanem zachowania a intencją artysty
jest warunkiem przeprowadzenia ewentualnych modyfikacji konserwatorskich.
Rozbieżności w przypadku obiektów fotograficznych Zbigniewa Dłubaka zos-
tały określone poprzez analizę wszystkich elementów – zarówno tych material-
nych, jak i konceptualnych. Projekt konserwatorski miał charakter otwarty.
Jego dopracowanie następowało w trakcie prac, w miarę zyskania pełnej wiedzy.
Ze względu na to, iż nie można było zasięgnąć opinii twórcy na temat ewen-
tualnej wymiany elementów dzieł, rozważono wszystkie możliwości ochrony
oryginalnej materii.
Celem konserwacji, poza zabezpieczeniem przed dalszą destrukcją, było przy-
wrócenie obydwu dziełom wartości ekspozycyjnych. Do realizacji celu wybrano
zupełnie różne metody. Odmienność metod była spowodowana różnym cha-
rakterem i zakresem zniszczeń oraz różnym charakterem samych obiektów.
Replika przestrzennego obiektu fotograficznego Onona była przechowywana
z magazynie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie od
czasu powstania. Dzieło uległo zniszczeniu w „warunkach muzealnych”. Na stan
zachowania obiektu wpłynęły czynniki zewnętrzne oraz naturalne procesy sta-
rzenia materiałów. Obiekt był wystawiony na wieloletnią ekspozycję świetlną.
Nieodpowiednie zabezpieczenie – brak pudła ochronnego – naraziło replikę na
uszkodzenia mechaniczne: zabrudzenie, zalanie, ale przede wszystkim rozległe
rozdarcia odbitek fotograficznych. Brak należytej uwagi podczas manipulacji

spowodował powstanie więk-
szości zniszczeń, których efektem
było zatracenie wszelkich walo-
rów ekspozycyjnych. Wychodzą-
ce na pierwszy plan uszkodze-
nia spowodowały przekierowanie
uwagi odbiorcy na nowy obszar
ekspresji, konkurujący z intencją
autora.
Istotnym problemem konserwa-
torskim była bardzo delikatna
konstrukcja obiektu. Fotografia
została naklejona bezpośrednio
na „profil-stelaż” jedynie środ-

kową częścią, szerokości zaledwie 2,8 cm. Pozostałe fragmenty odbitki były
narażone na działanie nawet najmniejszych sił zewnętrznych. Starano się za
hamować postępujące zniszczenia podklejając przedarcia akrylową taśmą
dwustronnie klejącą. Naprawy, wykonane niestarannie, zakłóciły jednolitą płasz-
czyznę podłoża, powodując obniżenie walorów ekspozycyjnych dzieła. Próby

5. Replika obiektu Onona, lico, rozdarcia fotografii, fot. R. Stasiuk
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zahamowania rozległych przedarć przy pomocy taśmy samoprzylepnej były
niefortunne ze względu na wybór użytego materiału, ale z drugiej strony te
prowizoryczne działania uratowały obiekt przed dalszymi zniszczeniami.
Podczas gromadzenia informacji o dziele natrafiono na negatyw, z którego wy-
konano fotografie wykorzystane w Onona. Nie zdecydowano jednak na odtwo-
rzenie odbitek z dwóch powodów. Pierwszym z nich były problemy związane
z dostępem do odpowiedniego powiększalnika oraz papieru fotograficznego
wykazującego właściwości zbliżone do oryginału. Drugi dotyczył faktu, iż repli-
ka jest jedyną zachowaną autorską wersją dzieła Onona, dlatego podjęto próbę
konserwacji obiektu składającego się z oryginalnych elementów, wskazujących
na jego autentyczność. Cyfryzacja negatywu37, wykonana w wysokiej rozdziel-
czości sprawia, iż rekonstrukcja fotografii jest nadal zagadnieniem otwartym.
Za jeden z głównych celów przeprowadzanej konserwacji uznano zatrzymanie
zachodzących procesów destrukcji, jednocześnie przywracając dziełu walory
ekspozycyjne. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy, zarówno od strony tech-
nologicznej, jak i stylistycznej, podjęto decyzję o rozłączeniu fotografii i profilu-
-stelaża. Głównym argumentem przemawiającym za odklejeniem odbitek był
fakt, iż bez rozdzielenia obiektu nie uda się przeprowadzić pełnej konserwacji,
a tym samym przywrócenie wartości ekspozycyjnych nie zostanie zrealizowane.
Z tego powodu należało opracować metodę pozwalającą na usunięcie kleju.
Do sklejenia fotografii i płyty wiórowej wykorzystano klej na bazie polioctanu
winylu38. W celu rozdzielenia elementów posłużono się metalową szpachel-
kę, wcześniej odpowiednio wyprofilowaną. Rozgrzane narzędzie wprowadzano
między fotografię a płytę wiórową. Cienka warstewka kleju, wykazując właści-
wości termoplastyczne, umożliwiła delikatne odspojenie fotografii od stelaża.
Proces wymagał ogromnej precyzji i wyczucia w stosowaniu podwyższo-
nej temperatury. Po rozdzieleniu, klej i czarna farba pozostawała zarówno na
powierzchni papierowego podłoża, jak i płyty wiórowej. Wykonano szereg prób
usuwania kleju. Najskuteczniejszą okazała się metoda z użyciem preparatu
biologiczno-enzymatycznego Weicon®. Preparat wykazał bardzo dobre właś-
ciwości rozpuszczające klej na bazie polioctanu winylu. Ponieważ nie był
znany wpływ tego preparatu na emulsję fotograficzną39 wykonano stosowne

37 Negatyw fotografii wraz z jego cyfrową wersją jest przechowywany w archiwum Fundacji Ar-
cheologia Fotografii.
38 Badanie widma w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) wykonała dr Joanna Kurkowska
w Katedrze Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych, Wydział Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. W badanej próbce została wskazana obecność polioctanu winylu.
39 Preparat ten został zastosowany do usuwania plam farby z rękopiśmiennych i drukowanych
planów. Przed jego zastosowaniem zostały wykonane testy, które pozwoliły ocenić jego wpływ na
papier, zob. I. Zając, W. Sobucki, Use of Weicon Sealant & Adhesive Remover in the conservation process
of Lindley’s Plans, w: New approaches to book and paper conservation-restoration, ed. by P. Engel, J. Schirò,
R. Larsen, E. Moussakova, I. Kecskeméti, Wien 2011, s. 651-665; idem, Zastosowanie środka firmy
Weicon Sealant & Adhesive Remover podczas konserwacji i restauracji Planów Lindleya, „Notes Konserwa-
torski” 2012, nr 15, s. 65-73.



I. Polityka ochrony i konserwacji zbiorów32

40 Badanie zostało wykonane pod kierunkiem prof. Władysława Sobuckiego i dr hab. Marzenny Cie-
chańskiej w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Wydział Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Więcej o badaniach zob. M. Supruniuk, Konserwacja…, s. 75-77.

7. Replika obiektu Onona, odwrocie, usuwanie pozosta-
łości kleju i czarnej farby z podłoża fotografii, preparat
biologiczno-enzymatyczny Weicon®, fot. M. Supruniuk

badania i testy starzeniowe, które nie
wykazały negatywnego oddziaływa-
nia preparatu40 .
Po podklejeniu przedarć i uzupełnie-
niu ubytków został wykonany dublaż
fotografii na bawełniany papier z ate-
stem PAT (Photographic Activity Test).
Działanie zostało podjęte przez wzgląd
na formę dzieła. Odwrocie, z racji kon-
strukcji obiektu, jest równie widoczne
jak lico fotografii. Dublaż poza wzmoc-
nieniem struktury, wyrównał płaszczy-
znę podłoża i przysłonił naprawy, pod-
nosząc walor ekspozycyjny pracy. Po
zdublowaniu fotografie suszono pod
obciążeniem, zabezpieczając warstwę
emulsji jednostronnie silikonowaną
poliestrową folią, co pozwoliło zacho-
wać charakterystyczną pół-błyszczącą
powierzchnię lica odbitki.
Profil-stelaż uległ przekrzywieniu i stra-
cił stabilność nośną. Najprawdopodo-
bniej w wyniku sił zewnętrznych nie-
regularna forma, schematycznej sylwet-
ki mężczyzny, została przekrzywiona.
Oryginalny montaż dwóch elementów
wykonanych z płyty wiórowej z trudem
wytrzymał urazy spowodowane siłami

6. Replika obiektu Onona, odwrocie, naprawy rozdarć wykonane akrylową taśmą dwustron-
nie klejącą do której przyklejono pasy papieru, fot. M. Supruniuk

8. Replika obiektu Onona, dublowanie fotografii na ba-
wełniany papier z atestem PAT, fot. A. Tomaszuk
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zewnętrznymi oraz ciężar pionowego profilu-stelaża. Zdecydowano ustabilizo-
wać konstrukcję za pomocą dodatkowych drewnianych kołków, zamontowa-
nych od dołu podstawy, co wzmocniło strukturę obiektu bez wpływu na jego
ekspresję41.
Onona Zbigniewa Dłubaka ze względu na swój rozmiar42 i technikę wykonania
przysparza trudności nie tylko podczas transportu, ale także przechowywania.
Problemy związane z manipulacją są związane ze złożoną i bardzo delikatną
konstrukcją. Z uwagi na przyczy-
ny zniszczeń dzieła postanowio-
no zaprojektować pudło ochron-
ne. Opakowanie, z obojętnych
komponentów, wykonała firma
BESKID PLUS Sp. J. Tyrna, Cy-
buch43. Replice została nadana
kategoria obiektu „niemobilne-
go”44, wymagająca sporządzenia
planu, jak i którędy dzieło będzie
przenoszone w obrębie muzeum.
Transport poza muzeum powi-
nien być rozpatrywany tylko w wy-
jątkowych sytuacjach.
Kolejny obiekt, pięć fotografii
pochodzących z cyklu Desymbo-
lizacje, był przechowywany w magazynie Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Odbitki zostały narażone na drastyczne zmiany termiczno-wilgotnościowe.
Plansza była składowana w pozycji wertykalnej. Podczas zalania, gdy poziom
wody utrzymywał się na stałej wysokości, doszło do prawie całkowitego znisz-
czenia czwartej i piątej fotografii, w następstwie czego powstało zakażenie
mikrobiologiczne. Materiałem szczególnie podatnym na biodeteriorację była
emulsja fotograficzna, której jednym z podstawowych składników jest żelaty-
na. Przechowywanie obiektu bez zabezpieczenia naraziło fotografie na długo-
trwałą ekspozycję świetlną, która spowodowała spadek właściwości wytrzyma-
łościowych podłoża oraz zmiany w zabarwieniu. Papier osłabiony działaniem
promieni UV był podatniejszy na rozkład mikrobiologiczny45. Dodatkowo na
kondycję obiektu miał wpływ proces starzenia kleju – polioctanu winylu –

41 I. Szmelter, W. Kowalski, Wystawiennictwo..., s. 37.
42 Wysokość profilu mężczyzny (płyta wiórowa) – 168 cm, szerokość (najszerszy odcinek) – 25 cm,
krawędź podstawy (płyta wiórowa) – 60 cm; wysokość fotografii – 402 cm, szerokość – 51 cm.
43 Beskid Plus Sp. J. Tyrna, Cybuch, 43-400 Cieszyn, ul. Towarowa 3, www.beskidplus.com.pl.
44 A. Wielocha, Opieka nad sztuką współczesną – zagadnienia związane z przewożeniem obiektów nietypo-
wych, w: O opiece nad kolekcją, red. M. Bogdańska-Krzyżanek, J. Egit-Pużyńska, Warszawa 2008, s. 107.
45 J. Szostak-Kot, Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów muzealnych i bibliotecznych, www.chemia.uj.edu.pl/
chemia_konserwatorska/materialy/mikrobiologia.pdf [dostęp: 08.04.2011].

9. Replika obiektu Onona, przygotowanie zdublowanej fotografii
do prostowania pod obciążeniem, fot. A. Tomaszuk
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użytego do naklejenia fotografii na płótno. Najprawdopodobniej spoina do-
prowadziła do zakwaszenia papieru. Ważnym czynnikiem przyspieszającym
wzrost i rozwój grzybów była kwasowość środowiska46 – nadmierna powoduje
chemiczną hydrolizę celulozy47, a zatem wpływa ujemnie zarówno na własno-
ści fizykochemiczne papierowego podłoża, jak i odporność biologiczną emulsji
fotograficznej.
Największemu zniszczeniu uległa piąta fotografia. Na licu widoczny jest jedy-
nie szczątkowy zarys dłoni. Prócz charakterystycznych śladów wykwitów grzybni,
wzdłuż górnej krawędzi odbitki znajdują się plamy spowodowane zaciekiem.
Papier fotograficzny był bibulasty i łatwo się rozwarstwiał. W wyniku dra-
stycznych zmian klimatycznych dolna odbitka uległa skurczeniu, jej szerokość
jest mniejsza o 2 mm w porównaniu z pozostałymi. Zarówno na licu jak
i odwrociu widoczne są pozostałości brunatno-zielonej grzybni.

46 Ibidem.
47 A. B. Strzelczyk, J. Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie,
Toruń 2004.

10. Plansza z cyklu Desymbolizacje, lico, piąta
fotografia, zniszczenia spowodowane zakaże-
niem mikrobiologicznym, fot. R. Stasiuk

11. Plansza z cyklu Desymbolizacje, odwrocie,
piąta fotografia, wykwity grzybni, fot. R. Sta-
siuk

Degradacji uległa również czwarta fotografia. Granica zniszczenia pozwala
stwierdzić, do jakiej wysokości obiekt został zalany. Dolna połowa odbitki jest
zmatowiona i zdeformowana. W środkowej części znajdują się bardzo liczne
ubytki warstwy emulsji, odsłaniające papier, który podobnie jak w przypadku
dolnej fotografii był rozwarstwiony.
Pozostałe odbitki fotograficzne są zachowane w dobrym stanie. Fotografie
uległy delikatnemu odkształceniu, w wyniku którego ich poziome krawędzie
zostały narażone na otarcia i powstanie drobnych ubytków w warstwie emulsji.
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W wyniku degradacji pięć czarno-
-białych fotografii zatraciło wymowę
znaku pustego. Ze względu na wartość
historyczną oryginału ważne było,
aby fotografie zostały zachowane
w obecnej formie – jako świadectwo
czasu, techniki wykonania i warsz-
tatu artysty. Po przeprowadzeniu de-
zynfekcji, która zapobiegła rozprze-
strzenieniu się mikroorganizmów
oraz prewencyjnej konserwacji,
służącej powstrzymaniu uszkodzeń
mechanicznych, oryginał został
umieszczony w obwolucie ochronnej
wykonanej z bezpiecznych materia-
łów. Dodatkowo została przeprowa-
dzona digitalizacja fotografii, która
umożliwi szybki dostęp i spełni rolę
zabezpieczającą, umożliwiając przetrwanie zapisu obrazu w obecnym stanie
zachowania, gdyż nie wykluczone, iż ze względu na technikę wykonania pro-
ces starzenia materiałów będzie postępował.
Zniszczenia obiektu zakłócały konsekwentną formę opierającą się na sekwen-
cji ruchu dłoni. Zaburzenie ciągu mogło wywołać niezamierzone przez artystę
uczucia niepokoju, niekiedy świadomie wykorzystywane w dziełach sztuki
współczesnej, przy użyciu środków wyrazu, takich jak destrukcja i celowe znisz-
czenie materii. Tym samym praca w wyniku uszkodzenia mogła nabrać no-
wych treści, odbiegających od pierwotnych.
Głównym celem konserwacji i restauracji dzieła była ochrona wartości koncep-
tualnych oraz przywrócenie pracy obiegowi wystawienniczemu. Projektowanie
przebiegu działań było uzależnione od skali nieodwracalnych zniszczeń. Próba
ich zniwelowania, np. przez wykonanie retuszu naśladowczego bezpośrednio
na zniszczonej materii, mogła budzić kontrowersje ze względu na nieuniknione,
w tym przypadku, naruszenie neutralności medium fotograficznego. W wypad-
ku Desymbolizacji medium fotograficzne pełni rolę podrzędną, zatem wymiana
tego nośnika idei, celem zachowania przesłania dzieła, wydawała się być uspra-
wiedliwiona. Ze względu na konceptualny charakter pracy nie zastąpiono dwóch
zniszczonych fotografii nowymi.
Obawiano się, iż nowo uzyskane odbitki w połączeniu ze starymi, mogą wpro-
wadzić zakłócenie pewnego wzoru – sekwencji ruchu dłoni. Włączenie do
oryginalnej planszy współczesnego elementu odwróciłoby uwagę odbiorcy
od podjętego przez artystę tematu. W związku z tym postanowiono wykonać
rekonstrukcję całości.

12. Plansza z cyklu Desymbolizacje, lico, czwarta
fotografia, zniszczenia spowodowane zakaże-
niem mikrobiologicznym, fot. R. Stasiuk
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Podstawą rekonstrukcji dzieł, wykonanych w tzw. technikach mechanicznych
jak fotografia, są inne odbitki, negatywy lub reprodukcje obiektu. W tym przy-
padku pełną rekonstrukcję planszy z cyklu Desymbolizacje wykonano na podsta-
wie cyfrowej wersji odbitek, naświetlonych z tego samego negatywu48, co znisz-
czone fotografie. Analogię stwierdzono na podstawie przekopiowanych drob-
nych rys i pyłków – uszkodzeń negatywu – charakterystycznych dla obu cykli
zdjęć. Do porównania i przeprowadzenia restauracji cyfrowej obrazu został
wykorzystany program Adobe Photoshop CS3, który dzięki oferowanym na-
rzędziom doskonale nadawał się do kompilacji obrazu oraz usunięcia jego drob-
nych defektów. Pliki przed i po rekonstrukcji zapisano w formacie TIF (bez-
stratna kompresja danych) w rozdzielczości 5261×5364 pikseli, w przestrzeni
barwnej RGB.
W przypadku fotografii, podobnie jak w innych formach wizualnej ekspresji,
wielkość, barwa i faktura mają ogromne znaczenia. Odbitki pozytywowe róż-
nych rozmiarów mogą być otrzymane drogą powiększenia z negatywów celu-
loidowych lub obecnie z wersji cyfrowej. Wybór źródła reprodukcji rekonstrukcji
nie zawsze jest prosty. Podczas powielania wielkość fotografii może ulec zmia-
nie49. W rezultacie dokładny rozmiar oryginalnego negatywu przestaje mieć
znaczenie estetyczne50. Podczas obróbki w ciemni niejednokrotnie podlega róż-
nym manipulacjom. Fotograficzne odbitki dają się też z łatwością kadrować,
stąd np. mogą przedstawiać tylko część oryginalnego negatywu. Dlatego pod-
czas wyboru źródła rekonstrukcji należy bardzo dokładnie porównać negatyw
z powstałą na jego podstawie odbitką. Niewykluczone, iż istnieją między nimi
istotne różnice formalne. W takim przypadku pewniejszym rozwiązaniem wy-
daje się skorzystanie z odbitek, które odzwierciedlają finalny zamysł artysty.
Powyższa propozycja działania ma zastosowanie w tzw. idealnej sytuacji, gdy
mamy nieograniczony dostęp do negatywu, jak i jego końcowej wersji pozyty-
wowej w postaci odbitki.
W przypadku rekonstrukcji fotografii z cyklu Desymbolizacje negatyw jak dotąd
nie został odnaleziony. Stąd wybór uległ zawężeniu do szczęśliwie ocalałych
fotografii analogowych.
Bardzo ważnym problemem podczas rekonstruowania fotografii jest także ich
kolor. Prawie wszystkie zdjęcia monochromatyczne posiadają odcień. Oprócz
barw, w wyniku stosowania odmiennych procesów i papierów, odbitki różnią
się także fakturą. Ponowne uzyskanie, niekiedy po kilkudziesięciu latach, cha-
rakterystycznej barwy i faktury jest ogromnym wyzwaniem. W związku z tym
podjęto próbę odtworzenia całego procesu w jakim zostały wykonane odbitki.

48 Odnalezione odbitki, obecnie przechowywane jako depozyt w archiwum Fundacji Archeologia
Fotografii, mają większy format niż konserwowane.
49 Co rozpoczęło się w okresie wynalezienia aparatu małoobrazkowego (1914), gdyż zdjęcia wyko-
nane tym aparatem były przeznaczone do oglądania w powiększeniu.
50 N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005, s. 12.
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W tym celu na podstawie cyfrowej wersji odnalezionych fotografii postanowio-
no wykonać negatyw.
Kontrnegatyw powstał w technologii LaserFoto w ProfiLab Laboratorium
Fotografii Profesjonalnej51. Wersja cyfrowa odnalezionych odbitek została prze-
kształcona na obraz negatywowy i naświetlona na poliestrową błonę światło-
czułą, umożliwiając tym samym wykonanie na jej podstawie nowych odbitek
fotograficznych. Uzyskanie odpowiedniego zakresu tonalnego i gęstości optycznej
kontrnegatywu wymagało przeprowadzenia bardzo wielu prób. Było to o tyle
uciążliwe, iż parametry musiały zostać dopasowane do wytypowanego podłoża
fotografii.
Jednym z głównych problemów związanych z rekonstrukcją fotografii było zdo-
bycie odpowiedniego podłoża papierowego. W trakcie licznych prób prze-
prowadzanych na barytowych papierach fotograficznych firm: Foma Bohemia,

51 ProfiLab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej, ul. Dzika 4, Warszawa.
52 Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne FOTON ogłosiły swoją upadłość 5 II 2002. Niemniej jednak
na rynku nadal jest dostępny asortyment firmy. W przypadku papierów fotograficznych wykorzysta-
nych do prób ich data produkcji oscylowała w przedziale 1983-1992.

Ilford, FOTON Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne52, nie uzyskano zadowa-
lających wyników. Najbliżej oryginałowi były odbitki wykonane na papie-
rach FOTON, jednak ze względu na bardzo ograniczony dostęp do podłoży,
których data przydatności i tak była przekroczona, nie udało się odnaleźć pa-
pieru o właściwościach zbliżonych do oryginału. Po przeprowadzonych próbach
okazało się, iż najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie
wykonanie wydruku komputerowego.

13. Plansza z cyklu Desymbolizacje, lico, piąta
fotografia, zniszczenia spowodowane zakaże-
niem mikrobiologicznym, fot. R. Stasiuk

14. Rekonstrukcja fotografii z cyklu Desymbo-
lizacje, lico, piąta fotografia, fot. Monika Su-
pruniuk



I. Polityka ochrony i konserwacji zbiorów38

Najprawdopodobniej pierwotna barwa fotografii (odcienie szarości) uległa zmianie
w wyniku procesów starzenia. Podczas przygotowywania wydruków podjęto
decyzję o konwersji obrazów RGB do skali szarości w celu uzyskania neutralnej
kolorystyki dzieła.
Wydruki artystyczne53 (Fine Art Print) wykonano na podłożu HP Premium
Instant-dry Gloss Photo 260g/m2 przeznaczonym do archiwizacji. Obraz po-
wstał dzięki ośmiu kolorowym atramentom pigmentowym HP Vivera, które
przy zachowaniu odpowiednich warunków ekspozycji gwarantują wieloletnią
trwałość. Dzięki zastosowaniu dodatkowych czarnych i szarych atramentów
uzyskano idealnie neutralne odcienie szarości bez efektu metameryzmu. Wy-
druki wykonano na urządzeniu HP Designjet Z 210054. Badania Wilhelm
Imaging Research potwierdzają, iż wydruki wykonane na odpowiednich pod-
łożach przy zastosowaniu specjalnie dla nich przeznaczonych atramentów pig-
mentowych gwarantują trwałość przekraczającą nawet 200 lat55. Testy naj-
nowszych podłoży są przeprowadzane w warunkach przyśpieszonego starzenia,
zakładając, że przeciętna praca eksponowana wewnątrz pomieszczeń narażona
jest na działanie światła o natężeniu około 450 luksów przez 12 godzin na
dobę56.
Rekonstrukcja obiektu została przekazana do zbiorów MN wraz z opakowa-
niem ochronnym, wykonanym z materiałów z atestem PAT. Ze względu na
wrażliwość wydruków komputerowych na środowisko zewnętrzne opracowa-
no szczegółowe zasady przechowywania i ekspozycji rekonstrukcji.
Rekonstrukcja dzieła fotograficznego, której źródłem są odbitki analogowe
wydawałaby się wyjątkowo łatwa. Prace nad Desymbolizacjią wykazały, że wręcz
przeciwnie. Otrzymanie idealnie tej samej barwy oraz rozpiętości tonalnej
jest w zasadzie niemożliwe. Zmiany kolorystyczne będące efektem naturalnych
procesów starzenia, różnice w odcieniach czerni uzyskiwanych w procesie
wywoływania będące efektem stosowania innych materiałów i odczynników,
„mechaniczność” procesu są dodatkowymi czynnikami, które wykonując
rekonstrukcję trzeba uwzględnić.
Łatwość uzyskania zbliżonego do oryginału efektu, ale różniącego się subtel-
nymi szczegółami, które są jednak wyjątkowo istotne dla wiernego odda-
nia ekspresji dzieła rodzi niebezpieczeństwo, że widz będzie oglądał nie
r e k o n s t r u k c j ę  a  r e p r o d u k c j ę.

53 Wydruki artystyczne są wykonane w technologii druku, która pozwala na uzyskanie bardzo
wysokiej trwałości barw. Do druku artystycznego wykorzystywane są najczęściej urządzenia drukują-
ce atramentem pigmentowym w rozdzielczości od 1200 do 2400 dpi.
54 Qprint, ul. Bema 65, Warszawa.
55 O badaniach trwałości wydruków komputerowych zob. M. Ciechańska, F. B. Zerek, Zmiany
kolorystyczne w świetle i ciemności. Porównanie trwałości koloru tuszy, tonerów, farb drukarskich i artystycz-
nych, „Notes Konserwatorski” 2008, nr 12, s. 66-102.
56 Więcej informacji na temat badań trwałości wydruków i odbitek fotograficznych można znaleźć
na stronie www.wilhelm-imaging.com.
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Podsumowanie

Współczesna sztuka wizualna ma szansę przetrwać tylko dzięki zastosowaniu
nowych praktyk dokumentujących całościowy charakter dzieł, nie zaniedbując
przy tym intencji autora, odwołując się do źródeł z pierwszej ręki, poprzez cyto-
wanie twórcy a nie jego interpretatorów57.
Konserwacja i restauracja dzieł Zbigniewa Dłubaka – przestrzennego obiektu
fotograficznego Onona i planszy składającej się z pięciu czarno-białych fotogra-
fii z cyklu Desymbolizacje – była próbą zastosowania powyższej zasady przez
przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych. Rozpoznanie prac zostało opar-
te na wywiadach z bliskimi artysty, analizie formy i treści, określeniu dysonan-
su między aktualnym stanem zachowania a przesłaniem dzieł oraz wnikliwym
zbadaniu znaczenia unikalnej techniki wykonania. Zgłębienie prawideł odbioru
przyczyniło się do podjęcia decyzji konserwatorskich, między innymi wykona-
nia dublażu fotografii obiektu Onona, który wyrównując płaszczyznę odwrocia,
korzystnie wpłynął na podniesienie walorów ekspozycyjnych dzieła.
Nowa sztuka wprowadza nowe zagadnienia, w ślad których powinna podą-
żyć rozwinięta o nieznane dotąd aspekty opieka konserwatorska. Służy temu
rozszerzenie obowiązków chociażby o nowe ujęcie dokumentacji, oddającej
całokształt dzieła, charakterystyczny dla konkretnego medium. Wobec tego
artysta (jego intencja) staje się najważniejszym partnerem w procesie planowa-
nia opieki nad dziełem.

Summary

Monika Supruniuk, Marzenna Ciechańska, Contemporary Art Conservation as
Exemplified by Conservation Treatment of Two Works of Art by Zbigniew Dłubak –
Onona and Desymbolisations

Works of contemporary art need a new care model. In opposition to traditional
art disciplines that can be easily classified, e.g. by form, contemporary art seems
to escape any known rules. The conservation treatment described in this article
was based on a precise and thorough understanding of the object’s nature, in
both the aesthetic and conceptual sense.
Conservation and restoration of Zbigniew Dłubak’s works – a three-dimensional
photographic object Onona (1971) and five black and white photographs from
the Desymbolisations (1978) cycle – required interdisciplinary research. Examina-
tion of the objects involved the following elements: interviews with the artist’s
relatives, analysis of form and content, determination of the dissonance between

57 I. Szmelter, Sztuka totalna czy dychotomia? Klasyczna i nowoczesna sztuka w dokumentacji i opiece ,
„Sztuka i Dokumentacja” 2011, nr 5, s. 16-20; www.doc.art.pl/pdf_archive/sid_vol_05_szmelter.pdf
[dostęp: 08.12.2011].
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the current state of preservation and the work’s original message, as well as
thorough examination of the meaning of the unique technology applied in
both objects.
The large format and untypical construction of the object Onona from the
collections of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle required
new methods and unconventional work organization. To separate the layers of
the object and remove the synthetic adhesive from the surface of the substrate
material, the conservation team used a biological-ensymatic liquid from
Weicon® the usefulness of which was tested during an accelerated aging test
in a climatic chamber.
The objects from the Desymbolisations cycle, held by the National Museum in
Warsaw, underwent preventive conservation which consisted in consolidation
of the photographic emulsion degraded by a microbiological infection. The
immense scale of damage necessitated a decision to attempt reconstruction of
the objects. The actual reconstruction was performed on the basis of a digital
version of analogue copies. Following a round of tests, the conservation team
decided to use HP Premium Instant-Dry Gloss Photo 260 g/m2. The image
was obtained with the use of eight-colour pigment inks HP Vivera.
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Jolanta Czuczko

Ocena stanu zachowania kolekcji dzieł sztuki
wykonanych na podłożach papierowych.
Propozycja doboru kryteriów i ich interpretacja

Przedstawienie problemu

Ocena stanu zachowania zabytku stanowi integralną część badań konserwa-
torskich niezbędnych do procesu projektowania konserwatorskiego i jego efek-
tywnej realizacji1. Forma przedstawienia kondycji obiektu zabytkowego, a także
zakres przeprowadzenia koniecznych analiz, nie został ściśle określony. W du-
żej mierze jego dogłębność zależy od złożoności i stopnia zniszczenia dzieła,
jego znaczenia, a także od metod badawczych, jakimi dysponujemy oraz za-
gadnień i problemów, które chcemy rozstrzygnąć. Najczęściej kluczowym ele-
mentem jest zdiagnozowanie rodzajów i rozmiarów zaistniałych zniszczeń wraz
ze wskazaniem przyczyn ich zaistnienia. W codziennej praktyce konserwatora-
restauratora zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny stanu zachowania dzieł
zarówno w odniesieniu do pojedynczych obiektów, jak i całych kolekcji.
Na podstawie informacji dostępnych w literaturze można zaobserwować, że
w przypadku indywidualnych opracowań, dominuje tradycyjnie forma opiso-
wa wzbogacona dokumentacją fotograficzną. Atutem takiego rozwiązania jest
możliwość szerszego rozwinięcia najistotniejszych w konkretnym przypadku
zagadnień, tak jak ma to miejsce w odniesieniu np. do Kazań świętokrzyskich2.
Podobnie nieszablonowy charakter opisu stanu zachowania przygotowali kon-
serwatorzy wielkoformatowego projektu Hermanna Schapera,  w którym pod-
kreślono znaczenie rozmiarów rysunku dla obecnej kondycji obiektu3.

II. Ocena stanu zachowania polskich zbiorów
w kraju i za granicą

1 B. J. Rouba, Projektowanie konserwatorskie, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1, s. 57-78; M. Stec,
Planowanie i projektowanie w konserwacji dzieł sztuki, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł
Sztuki” 2008, t. 19, nr 1-4, s. 15; J. Czop, Rola muzeum w projektach badawczych Unii Europejskiej
z zakresu konserwacji prewencyjnej. Prezentacja projektów IMPACT i MASTER, w: Konserwacja zapobie-
gawcza w muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM oraz
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007, s. 281.
2 M. Woźniak, Kazania świętokrzyskie – najstarszy zabytek prozy w zbiorach Biblioteki Narodowej,
„Notes Konserwatorski” 2010, nr 13, s. 151-162.
3 M. Ciechańska, I. Zając, Obiekty wielkoformatowe – konserwacja kartonu z rysunkiem projektu polichromii
do kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku, autorstwa Hermanna Schapera, „Notes Konserwa-
torski” 2007, nr 11, s. 113-131.
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Indywidualny kontekst przedstawienia stanu zachowania, można w dużej mierze
zrealizować dla cyklów dzieł artystów. Nie są to już pojedyncze obiekty, ale
często poprzez wiele podobieństw, pozwalają przyjąć pewną metodę przedsta-
wienia stopnia uszkodzenia i procesów degradacji. Jednocześnie elementy odręb-
nego ujęcia mogą zostać utrzymane, jak zaproponowano w cyklu dzieł nowocze-
snych Aleksandra Kobzdeja. Obok opisu zastosowano liczne analizy obrazowe
(schematy rysunkowe, fotografie w kolorowej podczerwieni, reflektografii w ul-
trafiolecie i podczerwieni oraz fluorescencji w ultrafiolecie, skanowanie w 3D),
które w połączeniu z badaniami instrumentalnymi trafnie i precyzyjnie wyka-
zały zakres destrukcji w bardzo złożonej, przestrzennej konstrukcji dzieł4.
Inny tok postępowania wytyczono w kontekście opracowań stanu zachowania
kolekcji obiektów. Przyjęta forma i metoda jest w dużej mierze uwarunkowana
celem badań oraz zróżnicowaniem i wielkością zbioru. Powszechnie do opisu
stanu zachowania, nawet kilkutysięcznej grupy obiektów, stosuje się opis pod-
sumowujący ogólną kondycję z wyliczeniem najistotniejszych rodzajów znisz-
czeń i ich przyczyn, bez podania szczegółów metodyki oceny. Pozwala to jedy-
nie na ogólne zorientowanie się w specyfice zbioru5.
W celu pogłębienia zakresu informacji dotyczących stanu zachowania kolekcji
zabytkowych coraz częściej przyjmuje się modułowy system opisu. Jest on wyko-
nywany dla każdego z obiektów i można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje.
Pierwszy, to opis syntetyczny – według ustalonego wzorca odnosi się do poszcze-
gólnych rodzajów i obszarów zniszczeń. Zazwyczaj stanowi on uzupełnienie
szerszego programu badań, mającego przykładowo na celu pełną identyfikację,
rozpoznanie zabytków6. Inne założenie, a mianowicie monitorowanie zmian
kondycji zabytku podczas ekspozycji, zostało przyjęte dla przygotowanej w wersji
elektronicznej „karty oceny stanu technicznego obiektu” zawierającej fotogra-
fię z zaznaczoną mapą zniszczeń i notatkami określającymi ich typ i rozmiar7.
W drugim przypadku, odnośnikiem jest opracowany modułowy formularz
zawierający wypisane powszechnie występujące zniszczenia. Oceny dokonuje

4 S. A. Kamiński, Remarks on the ways of documentation of the structure and state preservation and on
methods of conservation research of the works of modern art, w: D. Markowski, S. A. Kamiński, M. Wacho-
wiak, Issues of conservation add restoration of modern contemporary art, Toruń 2010, s. 15-32.
5 V. Bachur, Archiwum Ringelbluma – z zagadnień konserwacji zespołu podziemnego archiwum getta
warszawskiego, w: Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwacja. Materiały z konferen-
cji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku,
red. E. Jabłońska, Toruń 2010, s. 91-100; E. Bisaga, N. Jastrzębiowska, M. Maciaszczyk, Konserwacja
dokumentów SS-Hygiene Institut, Oświęcim 2011.
6 System opisu przyjęty i zrealizowany przez A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztor-
nych, Warszawa 2009.
7 Moduły opracowane do zbiorów malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej przez A. Le-
wandowską: D. Ignatowicz-Woźniakowska, Realizacja zasad konserwacji zapobiegawczej w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie, w: Konserwacja zapobiegawcza w muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej
przez Polski Komitet Narodowy ICOM oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współpra-
cy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Narodowym w Warszawie 6-7 listopada
2006, Warszawa 2007, s. 63-66.
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się poprzez zakreślenie stwierdzonych uszkodzeń. Taką formę mają np. opinie
o stanie zachowania przygotowywane w instytucjach w trakcie wypożyczeń
i transportu obiektów8.
Z podobnego założenia wywodzi się system przyjęty do oceny stanu zachowania
kolekcji około 5 tys. drzeworytów japońskich. Jednakże w tym przypadku wy-
znaczono cztery kategorie stanu zachowania (bardzo dobry, dobry, osłabiony,
zły) ze słownym opisem zakresu zniszczeń odpowiadających każdej kategorii.
Co ciekawe, odrębnie oceniano podłoże papierowe, kondycję odbitki, jak i jej
wady wynikające z techniki. Potrzebę i zakres podjęcia zabiegów konserwa-
torskich skonkretyzowano w pięciu grupach: priorytetowe, wysokie, średnie,
niskie i żadne9. Kategoriami posłużono się również w ocenie kondycji obszer-
nych kolekcji archiwum Goethego i Schillera, wprowadzając dodatkowo kla-
syfikację dostępności (w pełni dostępny, ograniczony dostęp i wyłączony z udo-
stępniania) oraz ocenę stopnia ryzyka10. Modułowy opis każdego z obiektów
w opracowywanym zbiorze wymaga bardzo dużych nakładów pracy, czasu
oraz personelu i z tych powodów nie zawsze może być przeprowadzony. Alterna-
tywą jest wytypowanie grupy reprezentatywnej dla kolekcji obejmującej znacznie
zredukowaną liczbę jednostek wyznaczonych do badań. W selekcji znajdują
zastosowanie zarówno metody statystyczne, losowe, jak i mniej obiektywne
oparte na wiedzy i doświadczeniach. Zastosowanie grup reprezentatywnych,
ujednolicenie i kategoryzacja procesu oceny stanu zachowania pozwala na sku-
teczniejsze oraz świadome zarządzanie rozległymi i zróżnicowanymi kolekcjami
muzealnymi11. Łączy się to bezpośrednio z obszarem konserwacji prewencyjnej,
masowym kontekstem ochrony zbiorów, gdzie ocena stanu zachowania kolek-
cji in situ jest częścią całościowej ewaluacji analizowanej instytucji12.
Z powodu ograniczonych środków konieczność identyfikacji i usystematyzowania
potrzeb przyczyniła się w ostatnich czasach do prób zastąpienia idei konserwacji
profilaktycznej ideą oceny zagrożenia13. W takiej sytuacji określenie kondycji

8 Ibidem, s. 83-100.
9 B. Fiske, Metropolitan Museum of Art. Japanese Print Collection. Condition survey, computer cataloging

and exhibition concerns, „The Book and Paper Group Annual” 1993, t. 12, www.cool.conservation-
us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v12/bp12-06.html [dostęp: 29.01.2012].
10 B. Fischer, Goethe- and Schiller-Archive, Weimar. Guidelines for preservation and conservation, „Re-
staurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material” 2009, t. 30,
nr 1-2, s. 89-95.
11 S. Keene, Managing conservation in museums, wyd. 2, Oxford 2002, s. 139-148.
12 E. Szmit-Naud, Przykład działań na rzecz konserwacji zapobiegawczej we Francji, w: Konserwacja
zapobiegawcza w muzeach..., s. 44; C. Laroque, La conservation préventive dans un cabinet d’art graphique,
„Musées et Collections Publiques de France” 1990, nr 186-189, s. 41-55 oraz B. Wojtyła, M. Winiarczyk,
Konserwacja zapobiegawcza – warsztaty toruńskie (Toruń, 25-28 maja 2004 r.), „Notes Konserwatorski”
2005, nr 9, s. 219-224. Wykłady i warsztaty prowadziła Claude Laroque-Kucharek – konserwatorka
i wykładowczyni Université Paris I Panthéon Sorbonne.
13 M. Trojan-Bedyńska, S. Guild, S. Tse, Kanadyjski program ochrony zbiorów rękopiśmiennych zawie-
rających atramenty żelazowo-galusowe, w: Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwa-
cja..., s. 19-20.
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kolekcji ma na celu identyfikację podstawowych zagrożeń i oszacowanie ich
zakresu występowania14. Tego rodzaju analiza zagrożeń może być przeprowa-
dzona również w bardziej sprecyzowanym obszarze problemowym, np. w od-
niesieniu do obiektów zawierających atramenty żelazowo-galusowe. Odpowied-
nio dobrane w formularzu sondażowym kryteria i testy wykazujące stopień
zaawansowania wżerów atramentowych posłużyły do opracowania modelu
ryzyka, kalkulacji poziomu zagrożenia15.
W Polsce na największą skalę ocenę stanu zachowania kolekcji zrealizowano
w ramach rządowego programu Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożo-
nych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. Materiał badawczy obejmował
rozległe, milionowe zbiory XIX- i XX-wieczne. Do przeprowadzenia oceny po-
służono się metodą statystyczną opracowaną na Uniwersytecie w Stanford oraz
jej modyfikacjami16. System stanfordzki opiera się na badaniu grupy reprezenta-
tywnej, wybieranej losowo dla szerokiej kolekcji według ścisłe określonych zasad.
Podobnie jasno określone są kryteria zaszeregowania poszczególnych egzem-
plarzy do trzech kategorii stanu zachowania uwzględniających zarówno papier,
konstrukcję bloku i oprawę. Zakres zniszczeń oceniany jest w skali punktowej
1-3, przy zastosowaniu formularza karty operacyjnej. Metoda charakteryzuje się
dużą przejrzystością oraz wysokim poziomem prawdopodobieństwa, bo aż 95%
w odniesieniu do całości kolekcji. Uzyskane wyniki pozwalają ustalić, jaki pro-
cent księgozbioru nadaje się do udostępniania, jaki jest nieznacznie uszkodzony,
a jaki należy wycofać z obiegu. Badanie przeprowadzone w polskich bibliote-
kach i archiwach rozszerzono o badania wartości pH i składu włóknistego, co
pozwoliło wskazać stopień zakwaszenia papierów, również w zależności od skła-
du włóknistego w dalszej perspektywie ocenić wielkość zasobów przeznaczonych
do procesów odkwaszania17.

14 R. Waller, A risk model for collection preservation, w: 13th Triennial Meeting, Rio de Janeiro 22-27 Sep-
tember 2002. Preprints, ICOM Committee for Conservation, London 2002, t. 1, s. 102-107.
15 S. Tse, R. Waller, Developing a risk assessment model for iron gal link on paper, w: 15th Triennial
Conference, New Delhi, 22-26 September 2008. Preprints, ICOM Committee for Conservation, New Delhi
2008, t. 1, s. 301-309.
16 Przegląd metod stosowanych do oceny stanu zachowania księgozbiorów – E. Potrzebnicka,
Współczesne metody oceny stanu zachowania zbiorów, „Notes Konserwatorski” 2000, nr 3, s. 43-49; W. So-
bucki, B. Drewniewska-Idziak, A. Michaś, K. Panoszewski, Zasady charakteryzowania stanu zachowa-
nia zasobów bibliotecznych i archiwalnych, „Notes Konserwatorski” 2001, nr 5, s. 47-67.
17 Opublikowano wiele artykułów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach
programu Kwaśny papier – m.in.: Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX-
i XX wieku, red. B. Drewniewska-Idziak, Warszawa 2006; W. Sobucki, Wieloletni Program Rządo-
wy „Kwaśny papier”, w: Zachowajmy przeszłość dla przyszłości. Nowoczesne technologie konserwacji zbiorów
bibliotecznych, Warszawa 2007, s. 45-52; E. Jabłońska, Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyń-
skich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konser-
wacji restauracji, Toruń 2005; H. Rosa, Kwasowość papierów w książkach z XIX i pocz. XX wieku, „Notes
Konserwatorski” 2007, nr 11, s. 196-206; M. Winiarczyk, H. Rosa, Ocena stanu zachowania zbioru
gazet i czasopism z lat 1800-1920 zgromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Koper-
nikańskiej w Toruniu, „Notes Konserwatorski” 2007, nr 11, s. 207-228.
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W znacznym stopniu na idei metody stanfordzkiej opiera się ocena stanu za-
chowania przeprowadzona dla zasobów archiwalnych Finlandii. Interesującą
zmianą jest tu m.in. wprowadzenie punktacji również w odniesieniu do udzia-
łu ligniny i składu włóknistego zastosowanego w produkcji papieru18.
Dużo bardziej problematycznym zagadnieniem wydaje się próba dostosowania
metody stanfordzkiej, tak by była ona efektywna w ocenie kondycji zbiorów
graficznych składających się z tysięcy odbitek. Ze względu na duże zróżnicowa-
nie materiałowe, technologiczne, formatowe schemat postępowania wymaga wielu
modyfikacji. W konsekwencji metoda przestaje mieć charakter statystyczny
i pomimo wielu uzyskanych danych, staje się trudna w końcowej interpretacji
wyników w odniesieniu do całości kolekcji19.
W przypadku prac artystycznych, również tych wykonanych na podłożach
papierowych, okazują się zasadne postulaty bardziej indywidualnego rozpatry-
wania ich kondycji i potrzeb20.
Równocześnie, w kontekście kolekcji dzieł, godne uwagi są systemy oceny sta-
nu zachowania analizujące w określony sposób zawężony materiał badawczy
i to zarówno w sferze technicznej, merytorycznej, chronologicznej, czy związanej
z liczebnością obiektów. Taka sytuacja pozwala precyzyjniej wyznaczyć wspólne
istotne kryteria i kategorie oceny, ściśle powiązane z zasadniczym zagadnieniem,
które chcemy rozstrzygnąć w ramach badań. Efekty widoczne są w artykule
porównującym stan zachowania rysunków Jana Matejki i Jana Piotra Norbli-
na21. Innym przykładem mogą być badania kolekcji XIX-wiecznych gwaszy,
których podstawowym celem było zdiagnozowanie stopnia degradacji podłoży
papierowych, a w następstwie wskazania zakresu koniecznych zabiegów kon-
serwatorskich22.

18 I. Kecskeméti, Condition survey of paper collections. Methodology and first results. www.arkisto.fi/
uploads/Ajankohtaista/Kansallisarkisto/Konservointikonferenssi/CONDITION%20SURVEYATNA-
TIONAL%20ARCHIVESOFINLAND.pdf [dostęp: 05.07.2012].
19 G. Musiał, Ocena zniszczeń i opracowanie programu konserwacji zbioru Gabinetu Rycin Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu, praca magisterska, promotor dr H. Rosa, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry
UMK, Toruń 2001; K. Król-Goździk, Ocena stanu zachowania grafik z oddziału zbiorów graficznych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, praca magisterska, promotor dr H. Rosa, Zakład Konserwacji
Papieru i Skóry UMK, Toruń 2005.
20 M. Woźniak, Tradycyjna konserwacja na tle masowych technologii ratowania zbiorów XIX- XX-wiecz-
nych, w: Zachowajmy przeszłość dla przyszłości. Nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych,
Warszawa 2007, s. 17-22; E. Potrzebnicka, op. cit., s. 40-41; M. Ciechańska, Konserwacja zbiorów XIX
i XX-wiecznych – specyficzne aspekty, w: Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji „Przeszłość dla Przy-
szłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów” Kraków, 13-14.10.2008, red. T. Łojewski,
Kraków 2010, s. 247-255.
21 D. Okrągła, Norblin kontra Matejko. Stany zachowania rysunków XVIII i XIX wiecznych, w: Zbiory
biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwacja..., s. 25-33.
22 J. Vodopiviec, M. Èerniè, Non-destructive characterization of paper as a support of a gouache collec-
tion, w: 9th International Conference on ART2008. Non-destructive investigations and microanalysis for
the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Jerusalem, May 25-30, 2008,
Jerusalem 2008.
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Propozycja schematu oceny stanu zachowania

Zebrane powyżej spostrzeżenia, a także własne doświadczenia posłużyły za bazę
w przygotowaniu schematu oceny stanu zachowania kolekcji dzieł wyko-
nanych na podłożu papierowym. Analogicznie, jak w większości zaprezen-
towanych przypadków równolegle przeprowadzono znacznie szersze analizy
obejmujące identyfikację zabytków. Badania wykonano w ramach dysertacji
doktorskiej23.

Materiał badawczy

Przedmiotem badań był zespół dzieł autorstwa Leona Wyczółkowskiego (1852-
-1936) znanego polskiego malarza, rysownika i grafika. Obiekty należą do
bogatej kolekcji ponad sześciuset prac artysty w zbiorach Muzeum Okręgowe-
go w Bydgoszczy. Kolekcja ta jest szczególna. W dużej części została przekaza-
na w akcie darowizny przez samego artystę, który zaznaczył, iż powinna służyć
między innymi studiom i badaniom. Przez lata uzupełniana kolejnymi darowi-
znami Franciszki Wyczółkowskiej – żony, przyjaciół artysty – m.in. rodziny
Szulisławskich oraz wzbogacana zakupami dokonywanymi przez kolejnych
kustoszy, kolekcja zawiera znakomity przekrój twórczości artysty.
Warsztat artystyczny Leona Wyczółkowskiego obejmował szeroki zakres tech-
nik malarskich, rysunkowych i graficznych. Do charakterystycznych cech nale-
żała wysoka biegłość techniczna w zakresie poszczególnych technik, zwłaszcza
w litografii z wieloma jego autorskimi innowacjami. Specyficzne było również
wykorzystywanie efektów, a nawet narzędzi przypisywanych grafice w malar-
stwie, rysunku i na odwrót. Duże znaczenie odgrywała towarzysząca artyście
przez cały okres twórczości potrzeba odkrywania i rozwijania nowych środków
wyrazu i narzędzi oraz niestrudzona odwaga eksperymentowania.
Zamienne jest, iż niemal połowa z badanych dzieł ma złożoną konstrukcję pa-
pierowego podłoża składającą się przynajmniej z dwóch warstw: papieru ory-
ginalnego, na którym bezpośrednio wykonana została praca oraz materiału
dublażowego, zazwyczaj tektury lub kartonu. Rozwiązanie to Wyczółkowski
stosował zarówno w technikach lawowanych, jak akwarela i tusz, ale także
w technikach wrażliwych na deformacje podłoża, jak pastele, węgiel. Chętnie
wykorzystywał również odmianę dublażu zwaną chine collé w technikach gra-
ficznych – litografii.
Asortyment papierów wykorzystywanych przez artystę jest szeroki pod wzglę-
dem proweniencji geograficznych. Spotykamy tu zarówno papiery dale-
kowschodnie, jak i europejskie, w tym ze znanych i ówcześnie cenionych

23 J. Czuczko, Podłoża papierowe stosowane przez Leona Wyczółkowskiego. Zagadnienia typologiczne
i konserwatorskie, promotor dr hab. E. Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wy-
dział Sztuk Pięknych, Toruń 2010.
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papierni: holenderskich, francuskich, czeskich i polskich. W zdecydowanej więk-
szości są to papiery wyprodukowane maszynowo, co jest znamienne dla tego
okresu, jednakże artysta nie rezygnuje z papierów czerpanych ręcznie. Zarów-
no ten element, jak i fakt, że prace finalne były zazwyczaj wykonywane na
papierach artystycznych (rysunkowych, akwarelowych, graficznych), zaś szki-
ce, projekty, notacje pomysłów, mogły być zrealizowane na innych, często przy-
padkowych papierach, potwierdza teorię starannego doboru podłoży papiero-
wych i ich znaczenia w warsztacie twórcy. Do specyficznych papierów rzadziej
stosowanych przez artystę należą również kalki i stare papiery pozyskane z ryn-
ku wtórnego.

Kształtowanie metody – proces doboru kryteriów
i wybór grupy reprezentatywnej

Proponując dobór kryteriów i zakres analiz uwzględniono liczebność i rodzaj
obiektów, specyfikę warsztatu twórczego artysty, wiadomości z zakresu mate-
riałoznawstwa, a także procesów ich degradacji oraz informacje o elementach
wtórnych i nawarstwieniach historycznych związanych z kolekcją. Nie bez zna-
czenia była również dostępność miarodajnych metod badawczych.
Kolejnym istotnym wyznacznikiem były przyjęte cele i założenia. Do podsta-
wowych należało określenie najczęściej spotykanych zniszczeń (w tym stopnia
zakwaszenia papieru), ich zakresu oraz przyczyn powstawania. Zaobserwowa-
nie zależności kondycji elementów składowych dzieła w powiązaniu z techniką
wykonania i rodzajem zastosowanego papieru. Założono realizację badań nie-
niszczących i z pobraniem próbek in situ, w pomieszczeniach muzealnych tak,
by nie narażać obiektów na transport. W związku z tym metody badań i za-
stosowana w tym celu aparatura zostały dobrane lub zmodyfikowane do pracy
w zastanych warunkach. Ze względu na zabytkowy charakter badanych pa-
pierów, stanowiących podłoże prac artystycznych, pobierano jedynie mikro-
próbki, najczęściej z miejsc uszkodzonych, przy krawędziach, na rewersach itp.,
tak, by było to niezauważalne. W przypadkach, gdy nie było takiej możliwo-
ści, rezygnowano z pozyskania materiału do analiz. Podobnie w pojedynczych
wypadkach, ze względu na bezpieczeństwo obiektu rezygnowano z przeprowa-
dzenia niektórych badań.
Uwzględniając liczebność kolekcji i zakres planowanych badań nie zakładano
badań indywidualnych każdego z obiektów. Na podstawie bezpośredniego
przeglądu zbioru wyselekcjonowano grupę 57 prac. Zastosowanie metody „świa-
domej selekcji”, a nie losowego wyboru, było zabiegiem celowym pozwalają-
cym na bardziej indywidualną, bezpośrednią ocenę adekwatną do przyjętej
problematyki badawczej.
Istotnym założeniem było wytypowanie dzieł z różnych okresów artystycznej
działalności twórcy, szczególnie późniejszych okresów, kiedy znacząca większość
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prac powstawała na podłożu papierowym. Obok papierów z oznaczeniami
w formie znaków wodnych i tłoków, starano się wybrać do badań różnorodne
gatunki papierów, w zależności od zastosowanych rozmaitych technik artystycz-
nych. W wyznaczonym zbiorze były zarówno prace finalne, studia, jak i szkice
czy odbitki próbne. Ważnym kryterium doboru był również zakres i specyfika
zniszczeń. Starano się wskazać prace pokazujące najbardziej charakterystyczne
oraz najczęściej występujące w kolekcji uszkodzenia oraz dzieła, gdzie papier
zachował się w stosunkowo dobrej kondycji.
Do grupy 57 dzieł L. Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w Bydgoszczy dołączono dwie interesujące i mało znane prace z kolekcji pry-
watnych. W sumie materiał badawczy obejmował 59 prac artysty.

Schemat oceny stanu zachowania – propozycja kryteriów
i systemu oceny

Do przeprowadzenia oceny stanu zachowania wykorzystano system oparty na
bazie metody stanfordzkiej z wyszczególnieniem kryteriów zniszczeń ocenia-
nych punktami oraz kategorii.
Ocenie stanu zachowania poddano całą grupę wyznaczonych do badań 59 prac
artysty. Określenie stopnia uszkodzenia i zmian przeprowadzono w zakresie
zniszczeń mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych.
W ocenie poszczególnych kategorii przyjęto skalę od 1 do 3 (tab. 1). W ten
sposób przez bezpośrednią obserwację oceniono: zakres zniszczenia podłoża pa-
pierowego (zakurzenie, zaplamienia, zabrudzenia, uszkodzenia powierzchni,
przedarcia, deformacje, odspojenia, ubytki, wytrzymałość, zacieki, ściemnie-
nie, zbrązowienie, zaświetlenie, stopień zakwaszenia, zniszczenia mikrobio-
logiczne, foxing) oraz stopień uszkodzenia warstwy medium artystycznego
(zabrudzenia, przetarcia, zarysowania). Przy czym w przypadku zaplamień,
ściemnienia, zbrązowienia, zaświetlenia, zaplamień mikrobiologicznych, foxin-
gu, sugerowano się wynikami uzyskanymi w badaniach zmian optycznych,
uwzględniając zakres obszaru papieru, którego dotyczą. W odniesieniu do stop-
nia zakwaszenia przyjęto rezultaty uzyskane z badań mikropróbki zamienione
na punkty według schematu: pH > = 7 – 1 pkt, pH 5-6,9 – 2 pkt, pH < 5,0
– 3 pkt.
Oceniając zniszczenia mikrobiologiczne, uwzględniono rezultaty otrzymane
z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych24.

24 Badania właściwości optycznych papieru przeprowadzono za pomocą Dr. Lange Color-Pen LMG
159, dla wartości L*a*b* w systemie CIE Lab; badania stopnia zakwaszenia wykonano metodą
stykową oraz metodą wyciągu na zimno z mikropróbki, zastosowano pHmetr EL2 Mettler Toledo,
elektroda do powierzchni płaskich In-Lab Mettler Toledo oraz mikroelektrodę SenTix MIC (WTW),
testy mikrobiologiczne wykonano wykorzystując bioluminometr HY-LiTE®2 Merck, szczegóły
metodyki badań oraz wyniki w: J. Czuczko, op. cit., s. 172-216.
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11 W.393 1 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 22 1 1 1 1 1 1 1 7 29 2
12 W.131 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 7 27 2
13 W.125 1 2 1 0 2 1 2 2 3 2 3 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 7 28 3
14 W.250 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 20 2 2 1 1 1 1 1 9 29 1
15 W.16 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 21 1 1 1 2 1 1 3 10 31 3
16 W.262 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 1 2 1 1 1 1 1 8 24 1
17 W.421 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 23 1 2 1 1 1 1 1 8 31 2
18 W.438-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 1 2 1 1 1 1 1 8 22 1
19 W.282 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 22 1 2 1 1 1 1 1 8 30 2
20 W.43 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 7 25 2

Tabela 1. Ocena stanu zachowania dzieł na podłożu papierowym
1 – brak, nieznaczne; 2 – ewidentne, wyraźne; 3 – bardzo duży zakres, wysokie nasilenie
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Oceniono każdy obiekt według wyszczególnionych zniszczeń w skali 1-3, a uzys-
kane rezultaty zsumowano. Uzyskana liczba punktów stała się podstawowym
wyznacznikiem do opracowania autorskiej skali zniszczeń w obiekcie. Do po-
szczególnych kategorii zalicza się obiekty spełniające poniższe warunki.
Kategoria 3 – średnia z wszystkich ocen powyżej 2,0 lub, jeżeli wystąpiły dwie
oceny 3 (bardzo duże) w co najmniej dwóch kategoriach określonych jako klu-
czowe dla oceny stanu zachowania (tj. zakres zniszczenia podłoża papierowego:
ubytki, wytrzymałość, zacieki, ściemnienie, zbrązowienie, zaświetlenie, stopień
zakwaszenia, zniszczenia mikrobiologiczne, foxing; w zakresie stopienia uszko-
dzenia warstwy medium artystycznego: ubytki, spękania, wyblaknięcie, roz-
mycia, migracje, zmiany chemiczne, zaplamienia mikrobiologiczne).
Kategoria 2 – średnia z wszystkich ocen powyżej 1,5 lub, jeżeli wystąpiły dwie
oceny 2 (znaczne) w co najmniej dwóch kategoriach określonych jako kluczowe
dla oceny stanu zachowania.
Kategoria 1 – w pozostałych przypadkach.

Podstawowe wyniki i interpretacja

Analiza wyników i ich interpretacja jest niezwykle istotnym etapem realizacji
oceny stanu zachowania podsumowującym całość badań. W przypadku badań
większej grupy obiektów duża ilość uzyskanych rezultatów skłania do posłuże-
nia się narzędziami komputerowymi. Wymierna, liczbowa forma wyników służy
przeprowadzaniu analiz pod różnym kątem: ilościowym, porównawczym, hie-
rarchicznym, czy też stwierdzaniu wzajemnych korelacji25. W dalszym opra-
cowaniu niezwykle pomocna jest metoda interpretacji określana jako genetic
criticism, z założenia uwzględniająca wszystkie możliwe aspekty związane za-
równo z artystą, drukarzem, jego biografią, działalnością twórczą, osobowo-
ścią, upodobaniami, sytuacją finansową, jak i tłem historycznym, środowiskiem
oraz z samym dziełem rozpatrywanym tu pod względem materii, stylistyki jak
i treści26. Oczywiście koniecznym warunkiem jest posiadanie jak największej
liczby informacji z tak szerokiego zakresu.
W kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego 34% obiektów zakwalifikowano do
kategorii 1, czyli znajdujących się w bardzo dobrej i dobrej kondycji. Najwię-
cej, bo aż 49% dzieł przydzielono do kategorii 2, czyli takiej, w która wymaga
głównie podjęcia działań z zakresu konserwacji zabezpieczającej. Sporo, aż 17%,
wyznaczono jako obiekty zachowane w złym stanie wymagające szybkiej inter-
wencji konserwatorskiej (rys. 1).

25 S. Keene, op. cit., s. 153-156.
26 C. Bustarret, Paper evidence and the interpretation of the creative process in modern literary manuscripts,
w: Looking at paper. Evidence & interpretation. Symposium proceedings, Toronto 1999. Held at the Royal
Ontario Museum and Art Gallery of Ontario, May 13-16, 1999, ed. by J. Slavin, L. Sutherland, J. O’Neil,
M. Haupt, J. Cowan, Toronto 2001, s. 88.
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Rys. 1. Ocena stanu zachowania dzieł. Udział poszczególnych kategorii

W celu porównania skali zniszczenia podłoża papierowego ze stopniem de-
strukcji warstw technik artystycznych i ich udziału w całościowym stopniu
zniszczenia obiektu, przeprowadzono odrębną ocenę dla każdego z tych zagad-
nień. W rezultacie jednoznacznie stwierdzono, iż w zdecydowanej większości
odpowiedzialność za złą ocenę ogólnego stanu zachowania ponosi papierowe

Rys. 2. Zestawienie wyników oceny stanu zachowania podłoży papierowych, warstwy medium
oraz całości obiektu
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podłoże. Konkluzja ta nasuwa pewną niepokojącą myśl. Zakładając, że wiele
niekorzystnych zmian i uszkodzeń, jakie występują w papierowych podłożach
może być niewidoczna lub trudna do oceny w oprawionym obiekcie, widząc
stosunkowo dobry stan zachowania warstwy medium artystycznego, łatwo jest
przyjąć błędne założenie o dobrym stanie zachowania obiektu i nadal go ekspo-
nować, nie podejmując działań konserwacji zabezpieczającej (rys. 2).
Wyniki badań pH podłoży papierowych wykazały wysoki stopień zakwasze-
nia. Jest to jedno z głównych zniszczeń dotyczących podłoży papierowych
w omawianej grupie (rys. 3).

Rys. 3. Ocena stanu zachowania dzieł. Zakres występowania zniszczeń

Niemal 90% papierów posiada pH poniżej neutralnego. Pozostałe są to wy-
łącznie papiery dalekowschodnie, głównie chińskie. Średnie pH papierów eu-
ropejskich wynosi tylko 5,5. Jeszcze niższe pH posiadają w większości przypad-
ków elementy papierowe i tektury stanowiące materiał dublażowy oraz inne
elementy oprawy.
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Badana grupa papierów w znacznym zakresie uległa zmianom właściwości
optycznych zarówno w obrębie dużych płaszczyzn arkusza, jak i punktowo
w wyniku różnego rodzaju zanieczyszczeń. Obok zakwaszenia ten rodzaj zniszcze-
nia jest jednym z najistotniejszych w badanej grupie obiektów. Tego rodzaju
uszkodzenia dotyczą aż 60-70% papierów. Badania wykazały również nie-
pokojąco wysoką wartość tych zmian. Ponadto podłoża papierowe charaktery-
zowały się także znacznym osłabieniem właściwości wytrzymałościowych oraz
różnego rodzaju deformacjami i odspojeniami warstw dublażu.
W znacznie większym stopniu osłabieniu ulega podłoże papierowe w miejscach
zaatakowanych przez mikroorganizmy. Liczba 7 prac, w których stwierdzono
aktywność biologiczną spośród grupy 59, wydaje się niewielkim procentem,
niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż w sprzyjających warunkach szybko
dochodzi do wzajemnych zakażeń i dalszych zniszczeń kolekcji na tym tle.
Przeprowadzona w ramach dysertacji klasyfikacja podłoży papierowych27 po-
zwoliła na zaobserwowanie korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami
i odmianami papierów, a ich stanem zachowania. Papiery europejskie ogólnie
oceniono jako gorzej zachowane niż dalekowschodnie. Zasadniczym proble-
mem w stanie zachowania papierów dalekowschodnich jest atak mikrobiolo-
giczny, w tym foxing.
Interesujące jest, iż nie wyróżniono jednoznacznie kształtującej się zależności
stanu zachowania obiektu od czasu jego powstania. Wyznaczona linia trendu
ukazuje ogólną tendencję stałą uzyskanych ocen stanu zachowania.
Szczegółowa analiza charakteru i zakresu występowania poszczególnych znisz-
czeń w podłożach papierowych zbadanej grupy dzieł artysty, w połączeniu
z ustalonymi wiadomościami na temat składu jakościowego papierów, kon-
strukcji podłoży oraz specyfiki elementów dublażowych i passe-partout pozwala
na zdiagnozowanie głównych przyczyn zaistniałych zniszczeń.
Na podstawie uzyskanych wyników wskazano następujące czynniki wewnętrzne
mające wpływ na zły stan zachowania papieru: wykorzystanie do produkcji
papieru słabo roztworzonych mas celulozowych, zastosowania przeklejenia ka-
lafoniowego oraz sporej ilości wypełniacza. O ile oczywisty jest negatywny wpływ
gorszych gatunkowo, często zakwaszonych, słabo roztworzonych mas i podob-
nie destrukcyjny wpływ nieprawidłowo przeprowadzonego procesu zaklejenia
żywicznego papieru, to trudno jest wyjaśnić tak złe oceny uzyskane przez
papiery z większą ilością wypełniacza. Niepokojącym zjawiskiem był również
fakt stwierdzenia obecności w strukturze papierów związków żelaza. Występuje
ono w zmiennej ilości, ale w przeważającej liczbie badanych papierów. Jak
wiadomo związki metali przejściowych jak Fe, Cu, Mn mogą przyczyniać się
do katalizowania procesów destrukcyjnych w papierze.
Poszukując czynników zewnętrznych mających znaczenie dla obecnej kondycji
papierowych podłoży w grupie badanych dzieł, należy uwzględnić indywidualne

27 J. Czuczko, op. cit., t. 2, s. 79-83.
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losy obiektów. Większość w wyselekcjonowanej grupie stanowią dzieła pocho-
dzące z kolekcji autorskiej, które do zbiorów trafiły jako darowizna najwcze-
śniej, bo już w 1937 roku. Przez kolejne lata w postaci pojedynczych zakupów
oraz prywatnych darów w postaci większych kolekcji, do zbioru bydgoskiego
dołączano poszczególne dzieła. Nie prowadzono szczegółowej ewidencji stanu
zachowania pozyskiwanych obiektów, trudno jest więc wskazać, w jakiej kon-
dycji one wówczas się znajdowały. Ważna jest również historia, dzieje całej
kolekcji muzealnej, dla której najbardziej newralgicznym momentem był okres
II wojny światowej. Daleko posunięty zakres zniszczeń w pojedynczych przy-
padkach dzieł wskazuje, iż musiały zaistnieć niekorzystne wypadki losowe
w postaci zalania, zachlapania, zabrudzenia i zaniedbania, co doprowadziło do
jednostkowych rozległych ataków mikrobiologicznych oraz deformacji.
Wśród czynników zewnętrznych na uwagę zasługuje negatywny wpływ ele-
mentów dublażowych i passe-partout. W dużej mierze do obniżenia wartości
pH papierów oryginalnych przyczyniły się słabej jakości tektury dublażowe.
Wpłynęły one znacząco nie tylko na obniżenie wartości pH, ale również na
średnią ocenę stopnia zniszczenia całości dzieła. Dodatkowo w wielu wypad-
kach spowodowały zmiany kolorystyczne, zbrązowienie papierów oryginalnych.
Podobnie zadziałał bezpośredni długotrwały kontakt z gorszymi gatunkowo
elementami papierowymi passe-partout. Niewłaściwy sposób montażu oraz
zastosowane w tym celu nietrwałe materiały również miały swój udział w uszko-
dzeniach mechanicznych, ale też fizyko-chemicznych podłoży papierowych.
Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem przyspieszjącym procesy destrukcyj-
ne był brak skutecznego zabezpieczenia obiektów zarówno podczas ekspozycji
jak i przechowywania w magazynie. Powierzchniowe zakurzenia, zarysowania

1. L. Wyczółkowski, Martwa natura (1921), kamienioryt wykonany na tonowanym autorsko
papierze chińskim, sygn. W. 190. Ocena stanu zachowania kategoria – 1, fot. J. Czuczko
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i deformacje wskazują na brak odpowied-
nich opakowań. Tradycyjnie stosowane
tekturowe teki, zawierające zróżnicowane
formatowo i technicznie prace, nie stano-
wiły dostatecznego zabezpieczenia przed
urazami. Dodatkowo, duże formaty tek
znacznie utrudniały możliwość manipulo-
wania nimi, a ułożone bezpośrednio jedne
na drugich przyczyniały się do powstawa-
nia deformacji i nacisków w oryginałach.
Swojej roli nie spełniały różnego rodzaju pa-
piery i kartony stosowane jako przekładki
i zabezpieczenia lica. Nie posiadały one re-
zerwy alkalicznej i łatwo ulegały zagięciom
i deformacjom, negatywnie wpływając na
sąsiadujące z nimi prace artystyczne.
Ważnym elementem odpowiedzialnym za
zniszczenia w badanych zabytkach był trwa-
jący przynajmniej przez dłuższy okres brak

2. L. Wyczółkowski, Zamek w Lublinie z dzielnicą żydowską (1918-1919), autolitografia na
podłożu chine collé, sygn. W. 175. Ocena stanu zachowania – kategoria 3, fot. J. Czuczko

3. Zbliżenie ukazujące zakres zniszczeń
mikrobiologicznych, fot. J. Czuczko
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stabilnych odpowiednich warunków temperaturowo-wilgotnościowych. W okre-
sie prowadzenia badań w latach 2007-2008 kolekcja dzieł Wyczółkowskiego
była przechowywana w dwóch magazynach w zabytkowym budynku Muzeum
Okręgowym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 3. Pierwszy z nich mieścił się na

poddaszu i służył głównie do przechowywania
dzieł w formie nieoprawionej oraz mieścił zbiór
biograficzny artysty. Drugie, obszerniejsze po-
mieszczenie magazynowe było umiejscowione
na pierwszym piętrze i przeznaczone na większe
gabarytowo dzieła posiadające oprawy. Jak
wykazały przeprowadzone w owym okresie
badania, żadne z omawianych pomieszczeń nie
spełniało wymagań konserwatorskich w za-
kresie konserwacji prewencyjnej. Charakter
budynku, umiejscowienie magazynów, system
grzewczy praktycznie uniemożliwiał zapew-
nienie stabilnych warunków wilgotnościowo-

-temperaturowych. Z przeprowadzonych w pomieszczeniach magazynowych
pomiarach wilgotności względnej oraz temperatury wynikało, iż wahania RH
były znaczne i sięgały nawet kilkudziesięciu procent pomiędzy latem a zimą
z sezonem grzewczym. Podwyższona temperatura oraz wilgotność względna
powietrza, a zwłaszcza jej gwałtowne wahania, przyczyniły się do przyspieszenia
i intensyfikacji procesów starzeniowych w strukturze papierów oryginalnych
i elementów im towarzyszących. Wystąpienia wahań wilgotności potwierdzają
powstałe deformacje i odspojenia w konstrukcji podłoży.
W zniszczeniach obiektów ujawnił się również niezwykle szkodliwy wpływ
nadmiernego promieniowania świetlnego, powodujący m.in. zjawisko zażółce-
nia i zaświetlenia oraz wyblaknięcia kolorów barwnych podłoży papierowych.
W związku z tym, iż oba magazyny były w wystarczającym stopniu zabezpieczo-
ne przed intensywnym światłem słonecznym, do tego rodzaju zmian barwnych
najprawdopodobniej dochodziło podczas licznych w przypadku niektórych
obiektów, ekspozycji. Należy tu dodać, iż dzieła Leona Wyczółkowskiego cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem i często prezentowane są na licznych wy-
stawach, organizowanych nie tylko w ramach własnych wystaw muzeum, ale
również wypożyczane do innych placówek. Działalność wystawiennicza, a także
taki system organizacji i udostępniania dzieł jest wpisany w status jednostek
muzealnych, jednak zbyt długie okresy ekspozycyjne, bez odpowiednich zabez-
pieczeń w postaci np. szyb z filtrami UV i IR przyczyniają się do nieodwracal-
nych zmian w strukturze papieru i wrażliwych warstw malarskich28.

4. L. Wyczółkowski, Motyw z Rabki (1922),
akwarela wykonana na papierze akwarelo-
wym fakturowanym, sygn. W. 43. Ocena sta-
nu zachowania – kategoria 2, fot. J. Czuczko

28 Obecnie, dzięki staraniom opiekunów kolekcji zbiory przeniesiono do nowych klimatyzowanych
magazynów i sal ekspozycyjnych, zaś realizacja projektu ministerialnego zapoczątkowała proces
podniesienia standardów w ramach konserwacji prewencyjnej.
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Wymienione powyżej czynniki zewnętrzne mogły zaistnieć jedynie przez
pewien okres, jednak papiery z omawianego okresu częściej wykazują zna-
cznie mniejszy stopień tolerancji i większą wrażliwość na procesy destrukcyjne.
Niejednokrotnie wymagają one zatem specjalnego traktowania i szczególnej
uwagi, większej nawet niż analogicznych zabytkach z wcześniejszych wieków.

Podsumowanie

Przyjęty autorski system oceny stanu zachowania łączy metody stosowane
w tradycyjnym, indywidualnym opracowaniu w odniesieniu do dzieła sztuki
z elementami charakterystycznymi dla oceny kondycji rozległych kolekcji.
Został on opracowany w oparciu o szeroko wykorzystywaną w ocenie stanu
zachowania księgozbiorów metodę stanfordzką, jednak odmienny charakter
artystycznych dzieł sztuki wymusił modyfikację i znaczące zmiany. Zrezyg-
nowano z losowego wyboru prac, które tu również z technicznych powodów
nie miałoby zastosowania statystycznego. Zachowano trzystopniową skalę,
która pozwoliła uzyskać jasne i w miarę obiektywne zasady oceny. Rozszerze-
nie skali zazwyczaj przyczynia się do większej ilości ocen spornych, odmiennie
ocenionych zależnie od wykonawcy. Wyznaczone kryteria obejmujące po-
szczególne zniszczenia zostały dostosowane do charakteru dzieł oraz kolekcji
i proponuje się je modyfikować zależnie od specyfiki zbioru. Aby podkreślić
szczególne znaczenie niektórych rodzajów zniszczeń oraz konieczność szybkiej
interwencji konserwatorskiej wyróżniono odpowiednie kryteria. Ogólna ocena
– suma punktów jak i wysokie oceny uzyskane w wyróżnionych kryteriach
znalazły odzwierciedlenie w kategoriach. Dzięki zaszeregowaniu obiektów do
1, 2 lub 3 kategorii stanu zachowania łatwo można było wyodrębnić obiekty
zachowane w dobrym stanie oraz te, które wymagają interwencji konserwator-
skiej, przewidzieć jej rodzaj oraz pilność. Wysokość sumy punktów wskazała
zaś na zakres zniszczeń. Uwzględniony podział na odrębną ocenę kondycji pa-
pieru oraz mediów artystycznych pozwolił niezależnie zaobserwować skalę znisz-
czeń poszczególnych elementów składowych. Zastosowanie liczbowej skali oceny
dało możliwość otrzymania wymiernych i bardziej jednoznacznych wniosków,
jak również znacznie ułatwiło grupową ocenę dużej liczby obiektów. Odpo-
wiednie zestawienia uzyskanych rezultatów, procentowe wyliczenia ukazały
tendencje zniszczeń, wzajemne korelacje kryteriów, a co niezwykle istotne umoż-
liwiły diagnozę oraz wskazanie głównych przyczyn zniszczenia zbioru, a na-
stępnie określenie koniecznych rozwiązań konserwatorskich. Jednak było to
możliwe tylko w połączeniu z rzetelnymi badaniami techniki wykonania.
Decydując się na zbadanie i poddanie ocenie dużej grupy obiektów z danej
kolekcji, utworzono swego rodzaju grupę reprezentatywną, a zauważone ten-
dencje zarówno zniszczeń, jak i ich przyczyn zasugerowały procesy zachodzące
w reszcie kolekcji. Nie należy jednak uzyskanych wyników przekładać bezkry-
tycznie na całość zbioru, gdyż nie jest to metoda statystyczna.
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Podziękowania

Serdecznie pragnę podziękować wszystkim współpracownikom i wykonawcom
badań. Szczególnie wdzięczna jestem Ewie Sekule-Tauer, kustosz kolekcji dzieł
Leona Wyczółkowskiego w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, za pomoc
w realizacji badań oraz wytrwałość w dążeniu do poprawy warunków prze-
chowywania i ekspozycji obiektów.

Summary

Jolanta Czuczko, Assessment of the State of Preservation of Art Collections Composed of
Paper. Proposed Selection of Criteria and Their Interpretation

The assessment of the state of preservation of a heritage item is an integral part
of conservation research and an indispensable element of effective national heri-
tage preservation. However, in the case of art collections, no effective, universal
assessment systems are available. The author presents the system she invented
to address this issue. It includes assessment criteria and score rules. It was
successfully used to perform assessment of the state of preservation of Leon Wy-
czółkowski’s group of works. The article presents the obtained results and their
interpretation. It discusses the disadvantages and advantages of the method
which essentially is designed to combine elements used in traditional asses-
sment of an individual work of art with systems used for the assessment of the
condition of vast collections.
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Ewa Potrzebnicka

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires
– potrzeby konserwatorskie

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki należąca do Związku Polaków
w Argentynie jest jedną z najważniejszych polonijnych bibliotek na świecie1.
Została stworzona jako centrum kultury polskiej na kontynencie południo-
woamerykańskim. Udostępnia swoje zbiory emigrantom polskim, Polakom
przebywającym czasowo w Argentynie i wszystkim zainteresowanym lite-
raturą i kulturą polską. Inicjatywa utworzenia Biblioteki Polskiej zrodziła się
w 1960 r. Polacy zamieszkali w Argentynie postanowili uczcić 1000-lecie
Państwa Polskiego ufundowaniem trwałego pomnika nauki i kultury polskiej,
jakim miała być Biblioteka Polska. Założono, że placówka obok funkcji
biblioteki będzie także pełnić rolę Instytutu Polskiego promującego kulturę
polską w Argentynie i całej Ameryce Południowej.
W początkowym okresie działalności biblioteka nie posiadała własnej siedziby
i często była zmuszana do zmiany wynajmowanych lokali. Komplikowało to
systematyzowanie i katalogowanie zbiorów. W 1964 r. postanowiono dobu-
dować pawilon na terenie posesji Związku Polaków w Argentynie, przy ulicy
Serrano 2076 (obecnie Jorge Luis Borges).
Biblioteka otrzymała swoją stałą siedzibę. Był to okres rozwoju i gromadzenia
księgozbioru, zbiory tworzyły głównie dary wpływające z Paryża, Rapperswilu
oraz prywatnych kolekcji.
Nawiązywano kontakty z bibliotekami na całym świecie, ale dopiero po urucho-
mieniu kontaktów z wydawnictwami w Polsce sytuacja znacznie się poprawiła
i umożliwiła systematyczne uzupełnianie nowości.
Równolegle z gromadzeniem i systematyzowaniem zbiorów rozpoczęto działal-
ność kulturalno-naukową, organizując spotkania literackie, odczyty, wieczo-
ry teatralne. Pomimo trudności finansowych udało się zorganizować grupie
entuzjastów największą polską książnicę na kontynencie południowoamery-
kańskim.
Zbiory biblioteki tworzą:
– książki – 22 tys. jednostek inwentarzowych (literatura polska i polonika,

wiele dzieł klasyki polskiej, mapy, słowniki, encyklopedie),
– czasopisma (cenny zbiór roczników pism polonijnych wydawanych w Ar-

gentynie od 1920 r.),

1 O. Giwer, M. Bryszewska, Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, „Biuletyn EBIB”
2006, nr 8 (78), www.nowyebib.info/2006/78/a.php?giwer [dostęp: 03.08.2012].
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– dokumenty życia społecznego Polonii w Argentynie (bogaty zbiór foto-
grafii, negatywów, archiwa stowarzyszeń polskich, listy i inne dokumenty),

– wideoteka (zbiór ok. 300 filmów).
W styczniu 2005 r. na skutek spięcia elektrycznego wybuchł pożar w pomiesz-
czeniach księgarni przylegającej do biblioteki. Spłonęło jedynie pomieszczenie
magazynowo-gospodarcze, w którym trzymano zbędne dublety i kilka nie roz-
pakowanych jeszcze paczek od różnych darczyńców. Z podstawowej kolekcji
biblioteki nie spalił się żaden egzemplarz. Straty, jakie biblioteka poniosła to
głównie zanieczyszczenie księgozbioru dymem i sadzą, zalania na skutek kon-
taktu z wodą użytą do gaszenia pożaru oraz zniszczenie pomieszczeń, które
nadawały się do kapitalnego remontu.
Był to w 45-letniej historii biblioteki najtrudniejszy moment – bez wsparcia
z zewnątrz trudno byłoby odbudowywać ją ze zniszczeń. Dzięki dotacjom ze
Wspólnoty Polskiej, budynek został gruntownie odbudowany a biblioteka zmo-
dernizowana. W niewielkiej przestrzeni udało się wygospodarować miejsce na
planowany Ośrodek Informacji z dostępem do Internetu i malutką czytelnię.
Do akcji ratowania księgozbioru włączyło się wiele osób i organizacji. Fundusze
na odbudowę pomieszczeń pozyskano ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na miesiąc oddelegował do
Buenos Aires 5-osobowy zespół konserwatorski pod kierownictwem dr Haliny
Rosa z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry, który w ramach wakacyjnych
praktyk pomagał w oczyszczeniu i konserwacji najcenniejszych zbiorów. Pobyt
i praca zespołu były możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Związku Polaków
w Argentynie.
Remont siedziby zdecydowanie wpłynął na poprawę warunków przechowy-
wania cennych zbiorów, stanowiących spuściznę emigracji polskiej. Księgo-
zbiór przechowywany jest w dość przestronnym magazynie usytuowanym na
I piętrze. Magazyn wyposażono w odpowiednie oświetlenie, instalację przeciw-
pożarową, metalowe szafy i regały kompaktowe oraz klimatyzatory.
Działania Biblioteki Polskiej w zakresie profilaktyki, ochrony i konserwacji
zbiorów, sprowadzają się obecnie do nadzorowania warunków klimatycznych
w magazynach, utrzymywania czystości w zbiorach oraz zabezpieczania poszcze-
gólnych egzemplarzy odpowiednimi opakowaniami ochronnymi. Świadomość
występowania zniszczeń pochodzenia naturalnego oraz spowodowanych po-
żarem – szczególnie w zasobie czasopism polskich – spowodowała starania
biblioteki o pozyskanie ekspertyzy konserwatorskiej określającej stan zachowa-
nia, potrzeby konserwatorskie dla najcenniejszej części księgozbioru oraz wyce-
nę kosztów.
Zadania Biblioteki są realizowane w ramach zadań zlecanych przez Kancelarię
Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.



61Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires...

Stan zachowania czasopism polskich

Wyjątkowo cenną grupę zbiorów stanowią czasopisma polskie wydawane
w Argentynie od 1920 roku. Zachowane do dzisiaj i przechowywane w bib-
liotece są egzemplarzami o unikatowej wartości dla piśmiennictwa polskiego,
większości tytułów nie rejestruje żadna biblioteka w Polsce2. W bibliotekach
polskich występują wyłącznie niektóre, pojedyncze ich numery. Wszystkie
egzemplarze czasopism, których nie rejestrują biblioteki polskie stanowią Na-
rodowy Zasób Biblioteczny.
W ocenie stanu zachowania czasopism polskich przechowywanych w bibliote-
ce należy podkreślić stosowane – od pierwszych lat jej funkcjonowania – meto-
dy zabezpieczenia zasobu, które miały wpływ na jego stan zachowania w chwi-
li obecnej. Towarzystwo Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki powołane
do życia 4 czerwca 1960 r. systematycznie kompletowało roczniki bieżące, jak
również pozyskiwało z całego świata roczniki czasopism polskich wydane przed
założeniem biblioteki. Egzemplarze łączono w bloki, dla których wykonywano
oprawy introligatorskie z okładzin tekturowych oklejanych płótnem, półskórą,
półpłótnem lub kaliko. Był to podstawowy zabieg ograniczający zniszczenia
mechaniczne oraz dostęp czynników fizykochemicznych wpływających i przy-
spieszających naturalną degradację niskiej jakości papieru maszynowego stoso-
wanego do produkcji gazet.
Z perspektywy 50 lat działalności biblioteki, w której historię wpisały się liczne
przeprowadzki mające duży wpływ na uszkodzenia materiałów na podłożu
papierowym oraz poważny pożar, należy stwierdzić, że nie spowodowały one
widocznych zazwyczaj skutków właśnie dzięki stosowanej metodzie ochrony
zbiorów przez ich oprawianie.
W bibliotece znajduje się niewiele ponad 100 tomów czasopism polskich wyda-
wanych od lat 20-tych XX wieku, z których około 80% przetrwało w całkiem
dobrym stanie zachowania. Najważniejszym problemem widocznym w róż-
nym stopniu we wszystkich rocznikach czasopism jest degradacja właściwości
fizykochemicznych papieru i innych materiałów stosowanych w produkcji ga-
zet i konstrukcji opraw, czyli problemy kwaśnego papieru. Największe znisz-
czenia mechaniczne i fizykochemiczne występują w rocznikach najstarszych
i tych, które były zalane wodą podczas gaszenia pożaru w styczniu 2005 roku.
W niektórych tomach występują istotne, mechaniczne uszkodzenia konstruk-
cji, zniszczenia spowodowane zalaniem wodą – przebarwienia opraw i papieru
we wnętrzu bloku, ślady po zaciekach, zbutwienie papieru, zniszczenia spowo-
dowane żerowaniem owadów. Dzięki stosowaniu opraw dla czasopism (łącze-
nie gazet w bloki było dowolne, głównie są to roczniki) gazetowy papier uległ

2 M. Bobkiewicz, Sprawozdanie z wyjazdu do Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires,
styczeń 2012.
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zmianom chemicznym wyłącznie na brzegach lub tylko krawędziach kart. Po-
nadto mechaniczne uszkodzenia kart występują najczęściej na kartach począt-
kowych i końcowych bloku, co może sugerować powstanie zniszczeń jeszcze
przed oprawieniem bloku.
Podczas tygodniowego przeglądu czasopism (oprócz szczegółowej oceny stanu
zachowania dla każdego tomu) wykonano prace porządkowe dla całego za-
sobu czasopism. Wszystkie tomy powierzchniowo odkurzono i nieznacznie
zmieniono ułożenie tomów. Bloki o mocnej konstrukcji ustawiono pionowo
w stosunku do półek, natomiast bloki o naruszonej lub osłabionej konstrukcji
ułożono w pozycji leżącej.
Nieliczne roczniki, które nie posiadały oprawy opakowano w prowizoryczne
opakowania ochronne wykonane samodzielnie w bibliotece. Pracownicy bi-
blioteki dostarczyli wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów jak karton,
papier i taśma bawełniana.

Propozycja postępowania konserwatorskiego

Celem działań konserwatorskich jest zachowanie unikalnych czasopism, do-
kumentujących polski dorobek intelektualny z XX wieku i stanowiących kul-
turowe dziedzictwo narodowe. Materiały przechowywane przez bibliotekę
powstawały w XX wieku na papierze niskiej jakości, który podlega procesowi
przyspieszonej degradacji. Proponowane prace mają na celu zatrzymanie za-
kwaszania-degradacji papieru oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
wzmacniających papier gazetowy. Rutynowym działaniem inicjującym prace
konserwatorskie materiałów bibliotecznych są badania mikrobiologiczne i wy-
nikająca z nich dezynfekcja.
W zasobie biblioteki 100% czasopism polskich wymaga odkwaszenia. Około
80% zasobu wymaga tylko odkwaszenia, natomiast pozostałe 20%, w związ-
ku z występującymi zniszczeniami konstrukcji bloków i niektórych kart należy
poddać bardziej skomplikowanym zabiegom konserwatorskim: wymiany lub
napraw oprawy i konstrukcji bloku oraz konserwacji wybranych kart. Decyzje
konserwatorskie dotyczące wyboru metod konserwatorskich i zakresu działa-
nia w stosunku do zniszczonych tomów muszą być podejmowane indywidual-
nie dla każdego bloku.
Po zabiegach odkwaszania i konserwacji wszystkie tomy powinny być umiesz-
czone w obwolutach lub pudłach ochronnych wykonanych z bezkwasowej
tektury lub kartonu, które zapewnią im bezpieczne przechowywanie oraz bufor
zasadowy. Materiał biblioteczny o unikatowej wartości, po zabiegach konser-
watorskich, zabezpieczony opakowaniami ochronnymi powinien być przecho-
wywany w pozycji leżącej, nie powodującej szkodliwych naprężeń konstrukcji
i uszkodzeń w grzbietach bloków.
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Proces konserwacji czasopism powinien uwzględniać również ich digitaliza-
cję. Stworzenie kopii cyfrowej dla materiałów bibliotecznych o charakterze
unikatowym jest niezwykle ważne ze względu na możliwość udostępnienia
całego zasobu w postaci cyfrowej czytelnikom na świecie i wyłączenia ory-
ginalnego materiału bibliotecznego z bezpośredniego udostępniania.

1. Magazyn biblioteki, fot. E. Potrzebnicka

Niezwykle ważną kwestią dla unikalnych czasopism polskich przechowywa-
nych w Bibliotece Polskiej w Buenos Aires jest czas. W przypadku kwaśnego
papieru (niezależnie od stopnia zakwaszenia) obowiązuje prosta zasada – im
szybciej przeprowadzimy odkwaszanie, tym szybciej przerwiemy proces destruk-
cji, a wszelkie dodatkowe prace konserwatorskie można wykonywać bez nad-
miernej ingerencji.
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Summary

Ewa Potrzebnicka, The Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires. Conservation
Needs

The Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires was founded in 1960 as
a centre of Polish culture on the South American continent. An exceptionally
precious group of documents are Polish serials published in Argentina since
1920. They represent a unique resource because most of the titles have not been
registered by any library in Poland. The major issue, visible to various degrees
in all yearbooks, is the degradation of physicochemical properties of paper and
other material used for the production of paper and bindings, i. e. the so-called
acid paper issues. The largest mechanical and physicochemical damage affec-
ted the oldest yearbooks and the ones that were flood-stricken during the fire
extinguishment in January 2005. 100% of Polish serials maintained by the
library requires deacidification. Around 20% of the collection should undergo
more complex conservation treatment: exchange or repair of the binding and
book-block construction, as well as conservation of selected leaves. It is equally
important to digitalize these materials to be able to offer online access and
withdraw the original library resource from direct access. This work can
be done only with active support from the Ministry of Culture and National
Heritage and other national institutions.
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III. Fizyka, chemia, mikrobiologia
w ochronie i konserwacji zbiorów

Izabela Zając, Władysław Sobucki

Zastosowanie środka firmy Weicon Sealant & Adhesive
Remover podczas konserwacji i restauracji
Planów Lindleya

Rys historyczny

Grupa 64 arkuszy nazywanych Planami Lindleya stanowi fragment zbioru ar-
chiwalnego numer 1001/IV Wydział Pomiarów Zarządu Budowy Kanalizacji
i Wodociągów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Zespół liczy około
8000 map a jego większość przechowywana jest w zbiorach Archiwum Pań-
stwowym m.st. Warszawy (7414 arkuszy) oraz w zbiorach Biura Geodezji
i Katastru m.st. Warszawy. Pojedyncze egzemplarze wersji drukowanej pla-
nów prawdopodobnie znajdują się w zbiorach bibliotecznych (jeden z pewno-
ścią znajduje się w Bibliotece Politechniki Warszawskiej).
Zbiór występuje pod wspólnym tytułem Plan miasta Warszawy. Pomiar pod
kierunkiem inż. W. H. Lindleya. Został opracowała przez mierniczych pod kie-
runkiem inżyniera Williama Heerleina Lindleya w latach 1883-1915 w związ-
ku z budową warszawskich wodociągów w oparciu o umowę zawartą między
ojcem W. H. Lindleya Williamem a miastem Warszawą reprezentowanym przez
ówczesnego prezydenta Sokratesa Starynkiewicza.
Losy Planów Lindleya łączą się z burzliwą historią naszego kraju. W 1915 roku
w związku z ewakuacją rosyjskich urzędów miejskich zostały przewiezione do
Rostowa by powrócić na ziemie polskie dopiero po 7 latach, w 1922 roku
na mocy traktatu ryskiego. Do 1944 roku przechowywane były w Archiwum
Planów Biura Pomiarów Działu Regulacji i Pomiaru Zarządu Miejskiego
w Warszawie. Z tego okresu pochodzą prostokątne pieczątki na odwrociu na-
stępujących arkuszy: L734R/3; L734R/8; L734R/9; L734R/10; L734R/11;
L734R/12; L734R/13; L734R/14; L734R/15; L734R/16; L734R/18;
L734R/19; L734R/20; L734R/23; L734R/24; L734R/28; L734R/29;
L734P/8; L734P/13. Wskazują one datę 7 maja 1937 roku, jako moment
wpisania map do księgi inwentarzowej Archiwum Działu Regulacji i Pomia-
rów. Po raz kolejny mapy wywieziono z Warszawy w 1944 roku, po Powsta-
niu Warszawskim, w ramach akcji ewakuacji zbiorów Muzeum Narodowego
prowadzonej przez profesora Stanisława Lorentza. W 1951 roku część z nich,
za wyjątkiem rękopiśmiennych arkuszy w skali 1:250, została przekazana przez
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Wydział Pomiarów Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy do Archi-
wum Głównego Akt Dawnych, by stamtąd, 4 lata później, trafić do zbiorów
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i Powiatowego Biura Geodezji
i Katastru m.st. Warszawy1.
Plany Lindleya są dziełem o niespotykanej wartości historycznej, artystycznej
i użytkowej, co stawia je na równi z największymi dziełami światowej karto-
grafii i geodezji. Miejsce to zawdzięczają swojej dokładności i szczegółowości
oraz wysokiej kartometryczności połączonych ze znakomitą formą artystyczną,
będącą kwintesencją najwyższego poziomu sztuki kartograficznej.
Omawiane mapy pochodzą głównie z 1897 roku, kilkanaście arkuszy pows-
tało pomiędzy rokiem 1900 a 1901 oraz jeden w 1905 roku. Składają się
z rękopiśmiennych sekcyjnych sytuacyjnych planów miasta w skali 1:2500,
drukowanych w technice litografii oraz rękopiśmiennych poziomicowych pla-
nów sieci ulic w skali 1:2500.

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Na arkuszach znajdują się ślady wcześniejszych reperacji i konserwacji. Nie
zachowała się żadna dokumentacja opisująca owe zabiegi. Prawdopodobnie
pewnym zabiegom poddawano arkusze 15-20 lat temu w pracowni introliga-
torskiej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
Arkusze map wykonano na kilku rodzajach papieru maszynowego, spośród
których można wyróżnić pięć typów konstrukcyjnych:
1. Mapy czarno-białe drukowane na cienkim papierze.
2. Mapy czarno-białe drukowane na cienkim papierze wtórnie zdublowane na

płótno, z elementami kreślonymi kolorowymi atramentami – czerwonym,
niebieskim, zielonym, czarnym.

3. Mapy rękopiśmienne kreślone różnokolorowymi atramentami z laserunkami
w technice wodnej na papierze naklejone na tekturę grubości ok. 1 mm
z odwrociem w kolorze pomarańczowym.

4. Mapy rękopiśmienne kreślone różnokolorowymi atramentami z laserunkami
w technice wodnej na papierze naklejone na podwójną tekturę grubości ok.
4 mm.

5. Poziomicowe mapy rękopiśmienne na papierze i tekturze (ok. 2 mm) ob-
wiedzione płócienną taśmą (czarną lub zieloną) drukowane wielobarwnie
z laserunkiem w technice wodnej.

1 Zagadnienia historyczne opracowano na podstawie katalogu Hoppe, Lindley, WPG, Kartografia
Warszawska 1641-2009. Wystawa w 150 rocznicę urodzin Josepha Lindleya, Warszawa, Muzeum War-
szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A., marzec 2009, oraz informacji przekazanych przez
Pawła Weszpińskiego (kustosza wystawy, pracownika Archiwum) i dyrektora Archiwum Państwowe-
go m.st. Warszawy Ryszarda Wojtkowskiego.
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Stan zachowania zespołu można określić, jako bardzo zły lub wręcz dramatycz-
ny. Potwierdzają to także wcześniejsze pomiary pH przeprowadzone w 2005
roku na wybranej grupie 14 arkuszy reprezentujących różne typy konstrukcyj-
ne. Ich wyniki wykazały poziom pH oscylujący się między 3,7 a 5,7. Przyczyn
takiego stanu rzeczy należy upatrywać w burzliwej historii zbioru i wynikającym
z niej nieodpowiednimi warunkami przechowywania. Dalsze użytkowanie tak
zniszczonych map spowodowałoby pogłębianie procesu destrukcji i powstawa-
nie nowych uszkodzeń natury fizyko-chemicznej.
Wszystkie mapy były bardzo zabrudzone, pokryte znaczną warstwą brudu
i kurzu, miejscami prawie półmilimetrową, zniekształcającą zarówno kolo-
rystykę jak i czytelność. Miejscami zanieczyszczenia dostały się w strukturę
papieru a w kilkunastu przypadkach zaobserwowano obszary z wtartą ziemią.
Na całej powierzchni arkuszy znajdowały się liczne plamy i niewielkie rozmy-
cia atramentów i farb.
Plamy farby w kolorze pomarańczowym były przyczyną największych znisz-
czeń natury fizyko-chemicznej. W przypadku czternastu arkuszy należących
do grupy rękopiśmiennych sekcyjnych sytuacyjnych planów miasta z 1897 roku
zakrywały one większą część rysunku (L734R/1; L734R/2; L734R/4; L734R/5;
L734R/10; L734R/11A; L734R/17 (il. 1); L734R/20A; L734R/21; L734R/23;
L734R/24; L734R/25; L734R/28; L734R/29 (il. I). Na sześciu arkuszach ilość
farby można uznać za średnią i zakrywającą jedynie fragmenty powierzchni
map (L734R/3; L734R/6; L734R/8; L734R/9; L734R/12; L734R/13).
W pozostałych przypadkach obecność plam można uznać za śladową, gdyż
występowały on w postaci równomiernie rozproszonych bardzo drobnych punk-
tów (L734R/13; L734R/14; L734R/15; L734R/16; L734R/18; L734R/19;
L734R/20).
W jaki sposób doszło do przeniesienia farby na lica arkuszy map nie wiadomo.
Przed 1937 rokiem, w bliżej nieokreślonym momencie i okolicznościach, mapy
od odwrocia zostały pokryte pomarańczową farbą i werniksem. Świadczą
o tym pieczątki własnościowe z 1937 roku stemplowane na tych warstwach.
Prawdopodobnie po tym mapy przechowywano w stosach w nieodpowiednich
warunkach, być może w obecności rozpuszczalników lub innych substancji che-
micznych. Pod ich wpływem doszło do rozmiękczenia warstwy werniksu i far-
by, a w konsekwencji do sklejenia się ze sobą pojedynczych arkuszy leżących
jeden na drugim. Podczas późniejszego ich rozdzielania doszło do niekontrolo-
wanego odrywania się warstw farby i werniksu.
Na licach niektórych map pozostały duże ilości farby z werniksem i czasami
warstwą papieru z odwroci innych arkuszy.
W efekcie powstały ogromne zniszczenia i nawarstwienia widoczne na powierzch-
niach, które zakłócały a miejscami uniemożliwiały odczyt oryginalnej warstwy
treściowej.
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Założenia konserwacji i restauracji

Podstawowym założeniem konserwacji było wykonanie zabiegów mieszczących
się w zakresie minimalnej interwencji w oryginalną materię nazywane konser-
wacją purystyczną. Nadrzędnym wymogiem była dbałość o wartość kartome-
tryczną map a wszelkie zabiegi mogące zmienić parametry liniowe papieru,
zostały wyeliminowane.
Zainicjowano także działania, które częściowo usunęły skutki dotychczasowych
zniszczeń. Podjęto przede wszystkim próbę znalezienia metody usunięcia plam
pomarańczowej farby i werniksu. Ponadto opracowane zostały warunki prze-
chowywania i udostępniania obiektów po konserwacji.
W celu usunięcia plam farby z warstwy licowej arkuszy przeprowadzono testy
z rozpuszczalnikami. Naniesienie rozpuszczalników sprawiało, że rozpuszczona
pomarańczowa farba wnikała w podłoże. Podobnie zachowywały się plamy po
naniesieniu Klucelu G w alkoholu etylowym. Poszukując alternatywnej meto-
dy usunięcia plam natrafiono na preparat firmy Weicon Sealant & Adhesive
Remover2.

Badanie składu chemicznego

Wobec mało wyczerpujących informacji o składzie chemicznym środka, uzna-
liśmy za zasadne podjęcie próby poszerzenia wiedzy na jego temat. W tym celu
przeprowadzono badanie metodą chromatografii gazowej, sprzężonej ze spek-
trometrem masowym (GC-MS).
Analiza wykazała, że w składzie środka dominują wyższe węglowodory alifa-
tyczne oraz dichlorometan. Obecność tego ostatniego składnika przesądziła
o konieczności przeprowadzenia bardziej zaawansowanych badań – testów
starzeniowych.

Testy starzeniowe

Celem testów była ocena wpływu badanego środka na właściwości papieru.
Przeprowadzono badania porównawcze, sprawdzając wpływ, jaki wywiera
dodatek środka Sealant & Adhesive Remover na próbki modelowe w trakcie
przyśpieszonego starzenia w komorze klimatycznej oraz w trakcie naświetlania
światłem lampy ksenonowej.
Jako próbki modelowe zostały użyte:
– współczesny papier czerpany (Anton Glaser, nr kat. 2003)3;
– bibuła chromatograficzna Whatman-1.

2 www.weicon.com [dostęp: 05.03.2011].
3 www.anton-glaser.de/index.html [dostęp: 05.03.2011].
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Przygotowanie próbek modelowych

Przed użyciem badanego środka bibuła chromatograficzna Whatman-1 była
zaklejona Klucelem G (hydroksypropylocelulozą).
Zarówno Klucel w postaci 3% roztworu w alkoholu etylowym (96%) jak
i badany środek nanoszone były na powierzchnię papierów pędzlem. Uzyskano
w ten sposób cztery warianty próbek modelowych:
– bibuła Whatman plus Klucel;
– bibuła Whatman plus Klucel plus Weicon;
– papier;
– papier plus Weicon.

Warunki starzenia

Przeprowadzono dwa rodzaje testów:
– w komorze klimatycznej przez okres 24 dni (576 godz.) w stałych warun-

kach, w temperaturze 80°C i wilgotności względnej powietrza 65%;
– naświetlanie światłem lampy ksenonowej w aparacie Suntest CPS+ przez

okres 2 tygodni (336 godz.). Ekspozycja odbywała się w systemie „słońce za
szybą” z intensywnością 500 W/m2 (dla światła o długości fali λ < 800 nm)
przy maksymalnym naświetleniu 50 kJ/cm2.

Badane właściwości papierów

Do oceny wpływu badanego na próbki modelowe próbek oznaczano według
stosownych norm szereg właściwości, między innymi:
– pH wyciągu wodnego na zimno, według normy PN-84/P-50109, zgodnej

z ISO 6588-1981, z użyciem pH-metru Mettler-Toledo Seven Easy z elek-
trodą InLab 426. Stosowano wodę o elektrycznej przewodności właściwej
poniżej 0,1 mS/m (21°C), a do skalowania wykorzystano wzorce pH o warto-
ści 4,01 i 7,00;

– wytrzymałości na przedarcie, według normy PN-EN 21974 : 2002 (metoda
Elmendorfa) , w warunkach zgodnych z normą PN-EN 20187 : 2000, tzn.
T=23°C ± 1°C, RH=50 ± 2%;

– właściwości optyczne, które wyrażano, między innymi, jako tzw. różnicę ko-
loru (∆E) w układzie barw CIE L*a*b*, określoną zależnością:
∆E=[∆L2 +∆a2+ ∆b2] 1/2.

Pomiary wykonano na spektrofotometrze Elrepho 450 produkcji Datacolor.

Wyniki badań

Średnie wyniki wybranych oznaczeń przedstawiono na poniższych wykresach
(rys. 1-3). Wyniki oznaczenia odporności na zginanie podano jako średnią dla
obydwu kierunków papieru, po wykonaniu po 10 oznaczeń dla każdego z nich.
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Rys. 1. Wpływ środka Weicon na odczyn prób testowych starzonych w komorze klimatycznej

Rys. 2. Wpływ środka Weicon na wytrzymałość na przedarcie prób starzonych w komorze
klimatycznej

Rys. 3. Wpływ środka Weicon na zmianę różnicy kolorów (∆E) w trakcie naświetlania próbek
testowych   - - - - bez Weicon    –––   z Weicon   Wh – bibuła   Whatman-1   P – papier czerpany
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Omówienie wyników

Badania wykazały, iż środek Sealant & Adhesive Remover nieznacznie obni-
ża właściwości papieru. Jednakże wpływ ten jest nieco wyraźniejszy jedynie
w przypadku odczynu papieru czerpanego, w którym spadek pH spowodowa-
ny użyciem badanego środka utrzymał się także po starzeniu.
Natomiast za mało znaczący i zróżnicowany (wzrost w przypadku bibuły
Whatman-1 zaklejonej Klucelem oraz spadek w przypadku papieru czerpane-
go) uznaliśmy wpływ środka na właściwości wytrzymałościowe oraz optyczne,
szczególnie biorąc pod uwagę sposób przygotowania próbek – ręczne nanosze-
nie na powierzchnię papieru – które nie gwarantowało, niestety, równomiernego
nanoszenia substancji.
Warto podkreślić także, że rozbieżność utraty barwy w trakcie naświetlania
w obydwu próbach testowych wyniosła 0,1 i 0,25 i była niższa niż powszech-
nie uważana za dostrzegalną przez oko ludzkie (0,4).
Uznaliśmy, że użycie Sealant & Adhesive Remover w pracach konserwator-
skich jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach wyjątkowych i wówczas, gdy nie-
możliwym staje się zastosowanie innego, znanego i przebadanego preparatu.
Ponadto jego stosowanie w projektach konserwatorsko-restauratorskich wy-
maga w przyszłości przeprowadzenia dalszych badań specjalistycznych.

Przebieg konserwacji i restauracji4

Prace konserwatorskie rozpoczęto od wykonania wstępnej dokumentacji opiso-
wej i dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) wybranych obiektów. Następnie
przystąpiono do oczyszczenia powierzchni map z brudu i kurzu metodą „na
sucho” za pomocą waty, ściereczek Raypath i gąbek Wallmaster. Miejscowo na
marginesach zastosowano gumki elektryczne. Na wniosek obecnego właścicie-
la, podczas zabiegu z części arkuszy usuwano współczesne sygnatury, które
wykonano ołówkiem.
Plamy werniksu i farby usunięto z powierzchni lica preparatem Sealant & Ad-
hesive Remover nanosząc go pędzelkiem typu kałamek wyłącznie na ich po-
wierzchnię. Po tym jak warstwa pomarańczowej farby zmarszczyła się i zmię-
kła usuwano ją za pomocą skalpela lub szpatułki (il. II). Werniks leżący na
recto map pokrytych pomarańczową farbą także został zdjęty w celu umożli-
wienia przeprowadzenia zabiegu odkwaszania od odwrocia. Znając wrażliwość
werniksu na alkohol etylowy jego część zdejmowano za pomocą tamponów

4 Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z badaniami przeprowadzony został w okresie od
grudnia 2008 do lipca 2009 r. w pracowniach Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace zostały przeprowadzone pod kierunkiem dr I. Za-
jąc przez następujący zespół konserwatorów: st. wykł. G. Macander-Majkowska, mgr I. Nowak,
mgr E. Urzykowska i fotografa R. Stasiuka. Badania specjalistyczne wykonali: prof. W. Sobucki,
dr I. Zadrożna, dr I. Zając.
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z waty nasączonej alkoholem a część za pomocą kompresów i kostek introliga-
torskich. Miejsca z pieczątkami pozostawiono bez czyszczenia.
By zbytnio nie ingerować w oryginalną strukturę obiektów większość dawnych
reperacji pozostawiono. Dotyczy to szczególnie map reperowanych z użyciem
acetylocelulozy.
Rozwarstwione narożniki wzmocniono następującymi rodzajami spoiw: żela-
tyną, klajstrem pszennym i ryżowym (z dodatkiem Aseptiny M), klejem akrylo-
wym (Acrylkleber 498 HV) lub z mieszaniną żelatyny z klajstrem. Najlepsze
efekty uzyskiwano stosując aplikację 5% żelatyny za pomocą iniekcji, z uży-
ciem cienkiej igły, pomiędzy rozwarstwione warstwy tektury. Czasami, gdy
rozwarstwienie dotyczyło wyłącznie jednej warstwy efektywniejsze okazywało
się zastosowanie gęstego klajstru.
Mapy wtórnie zdublowane na płótno wymagały przeprowadzenia zabiegu pro-
stowania metodą samonaprężania5, który wykonywano z użyciem Gore-Texu.
Pozostałe mapy prostowano pod obciążeniem między tekturami i deskami po
wstępnym, ale krótkim, wilżeniu z użyciem Gore-Texu. Powyższe zabiegi nie
zmieniały parametrów liniowych arkuszy, co było monitorowane.
Zabieg odkwaszania wykonano dwiema bezwodnymi metodami: 1% roztwo-
rem wodorotlenku baru w metanolu i metodą Bookeeper (tlenek magnezu
w perfluoroheptanie). Środki aplikowano od odwrocia map metodą natrysko-
wą. Bookeeperem odkwaszono następujące arkusze: L734R/7; L734R/11;
L734R/11A; L734R/12; L734R/16; L734P/1; L734P/2; L734P/3; L734P/4;
L734P/5; L734P/12; L734P/14; L734P/15; L734P/16; L734P/17; L734P/18;
L734P/19; L734P/20; L734P/21; L734D/6; L734D/7; L734D/7A; L734D/8;
L734D/10; L734D/11; L734D/12; L734D/13; L734D/14; L734D/15;
L734D/18; L734D/19; L734D/20; L734D/21. Pozostałe arkusze potraktowa-
no 1% roztworem wodorotlenku baru w metanolu.
Po zakończeniu zabiegów wszystkie arkusze map umieszczono w czasowych,
indywidualnych obwolutach z papieru offsetowego (wytwarzanego metodą
bezchlorkową). Zgodnie z zapewnieniami właściciela obiekty będą w nich
pozostawać przez krótki okres, jedynie do czasu zakupienia atestowanych ob-
wolut z rezerwą alkaliczną.

Ochrona i zabezpieczenie zabytku

Arkusze map powinny być przechowywane w osobnych obwolutach z papieru
z rezerwą alkaliczną a następnie po kilka w pudłach archiwalnych (po 5 sztuk
w przypadku arkuszy na tekturach, po 10 w przypadku arkuszy na cienkim
papierze lub dublowanych na płótno). W pomieszczeniu magazynowym

5 G. Macander-Majkowska, Pastel – problematyka konserwatorska w odniesieniu do technologii wykona-
nia, „Notes Konserwatorski” 2011, nr 14, s. 123-129.
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powinna panować stała temperatura (T = 16-18°C) i względna wilgotność
powietrza (RH=45% ± 5%). Mapy powinny być chronione przed bezpośred-
nim działaniem światła słonecznego i rzadko eksponowane. Podczas ewentual-
nej ekspozycji dopuszczalna ilość światła sztucznego przy stałym oświetleniu
nie powinna przekraczać 50 luxów, maksymalne naświetlenie w ciągu roku nie
może przekraczać 12 500 luxogodzin.

Summary

Izabela Zając, Władysław Sobucki, Application of the Weicon Sealant & Adhesive
Remover during Conservation and Restoration Treatment of Lindley’s Plans

Plan of the City of Warsaw. Survey under the Direction of Engineer W. H. Lindley is
a group of ca. 8,000 maps made from 1883 to 1915, held in the State Archives
(7,414 sheets) and the Bureau of Surveying and Cadastre of the City of War-
saw. The conservation project covered a group of 64 sheets from the archival
resource of the Surveying Department of the Sewage and Water Supply System
Construction Authority, maintained by the City of Warsaw State Archives.
The entire resource is in a dramatic condition. This was caused by evacuation
of the collection during World War II and, thereafter, by intensive use of the
damaged sheets. The maps were covered with a layer of dirt and dust which
distorted their colours and legibility, some impurities got deeper into the struc-
ture of the paper. The entire surface of the sheets was covered with numerous
stains and running inks and paints. The stains of a paint in an orange shade
were the cause of the most serious physicochemical damage.
To remove the stains from the face layer of the map sheets, the conservation
team performed tests with solvents which, however, turned out impossible to use.
An alternative method consisted in the application of the Sealant & Adhesive
Remover from Weicon.
In the light of not exactly exhaustive information about the product’s chemical
composition, the liquid was tested by means of the Gas Chromatography- Mass
Spectrometre (GC-MS) method, followed by a row of aging tests to check the
impact of the agent on paper.
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1 Praca finansowana 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. Badania realizowane są na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
w Warszawie.

Władysław Sobucki, Grażyna Macander-Majkowska,
Donata Rams, Danuta Jarmińska

Badania nad odkwaszaniem akwarel

Założenia badawcze

Obiekty wykonane na papierze w malarskich technikach wodnych, których
stan zachowania wymaga interwencji konserwatorskiej, wymagają szczególne-
go traktowania.
Wrażliwość technik malarskich – akwareli a jeszcze bardziej gwaszu, na od-
działywanie środowiska wodnego, w znacznym stopniu ogranicza a czasem
wręcz uniemożliwia wykonanie niezbędnych do poprawienia kondycji papieru
zabiegów. Często niemożliwe jest przeprowadzenie kąpieli, nawet w okrojonej
formie działań miejscowych, co jest równoznaczne z pozostawieniem w struk-
turze papieru niepożądanych substancji. Ograniczenia te dotyczą również
procesu odkwaszania papieru, najważniejszego zabiegu przedłużającego „ży-
wotność” obiektów o podłożu z papieru. Zakładając przeprowadzenie takiego
zabiegu, trzeba rozważyć i uwzględnić nie tylko skutki związane z podnie-
sieniem pH lecz także oddziaływanie samego rozpuszczalnika na pigmenty,
barwniki i spoiwa.
W sytuacji, gdy nie jest możliwe wypłukanie takich obiektów, zasadne wydaje
się choćby podjęcie próby neutralizacji substancji zakwaszających, przyjmując
założenie, że k a ż d e  podwyższenie pH papierowego podłoża jest satysfak-
cjonujące, a „pełne” odkwaszenie, z uzyskaniem rezerwy zasadowej, raczej mało
realne.
Nowe możliwości w zakresie odkwaszania akwarel i innych podobnie wraż-
liwych obiektów – wydaje się – oferuje metoda Bookkeeper, jedna z metod
masowego odkwaszania, w której czynnikiem odkwaszającym jest drobnokry-
staliczny tlenek magnezu (MgO) rozproszony w organicznej cieczy o nazwie
perfluoroheptan (C7F16).
W odróżnieniu od nośników substancji odkwaszających stosowanych w in-
nych metodach i sposobach przeprowadzania tego zabiegu, perfluoroheptan,
będąc bardzo lotną cieczą, wykazuje całkowitą neutralność w stosunku do barw-
ników i innych substancji organicznych. Te właściwości były przesłanką do
podjęcia przedstawionych badań1.
Wychodząc z założenia, że wpływ odkwaszania metodą Bookkeeper na
papierowe podłoże jest dostatecznie poznany, zarówno poprzez badania
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laboratoryjne2, jak i zastosowania praktyczne3, w naszych badaniach skupiamy
się na ocenie wpływu odkwaszania tą metodą na zmiany kolorystyczne farb.
Omawiamy wyniki pierwszego etapu badań, który obejmował testy starzenio-
we przeprowadzone na modelowych próbkach wybarwień akwarelowych4.
W związku z obiecującymi wynikami, w drugim etapie analizowane będą efekty
odkwaszania wybranych akwarel, a także innych, wrażliwych na wodę oraz
inne rozpuszczalniki, obiektów o podłożu z papieru.

Charakterystyka metody Bookkeeper

Nanoszony na obiekty w trakcie odkwaszania tlenek magnezu (MgO) częściowo
wnika w strukturę papieru, częściowo zaś pozostaje na powierzchni kart. W oby-
dwu przypadkach dochodzi do neutralizacji w papierze substancji kwaśnych
według poniższej reakcji (na przykładzie kwasu siarkowego):
MgO + H2SO4 –› MgSO4 + H2O.
Pozostający w papierze po zabiegu nadmiar tlenku magnezu w kontakcie
z dwutlenkiem węgla z powietrza przekształca się w węglan, tworząc rezerwę za-
sadową w postaci węglanu magnezu:
MgO + CO2 –› l MgCO3.
W instalacjach masowego odkwasza-
nia zabieg wykonywany jest w pio-
nowych i w poziomych komorach,
wspomagany przez tzw. spray system,
przeznaczony do traktowania poje-
dynczych kart i arkuszy. To właśnie
ten trzeci, dodatkowy element syste-
mu Bookkeeper doskonale nadaje się
do wykorzystania w pracowniach
konserwatorskich i jego używaliśmy
w przedstawianych badaniach (fot. 1).

2 S. D. Stauderman, I. Brückle, J. J. Bischoff, Observations on the use of Bookkeeper® Deacidification
Spray for the treatment of individual objects, „AIC. The Book and Paper Group Annual” 1996, t. 15;
www.cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v15/bp15-17.html [dostęp: 28.08.2012];
S. Zumbühl, S. Wuelfert, Chemical aspects of the Bookkeeper deacidification of cellulosic materials. The
influence of surfactans, „Studies in Conservation” 2001, t. 46, nr 3, s. 169-180; T. Kozielec, Ocena
wpływu masowego odkwaszania metodami: Bookkeeper, Battelle, Libertec i DAE na wybrane właściwości
papieru, „Notes Konserwatorski” 2007, nr 11, s. 277-300.
3 H. J. Porck, Mass deacidification. An update of possibilities and limitations, Amsterdam 1996;
M. Ïuroviè, H. Paulusová, J. Zelinger, Masowe odkwaszanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, „Notes
Konserwatorski” 2001, nr 5, s. 107-120; A. Barański, J. Burd, J. M. Łagan, T. Łojewski, T. Zacharski,
Bilans tlenku magnezu w instalacji Bookkeeper III do odkwaszania druków, w: Przeszłość dla przyszłości.
Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów, Kraków 2010, s. 128-131.
4 W badaniach uczestniczyły także dr I. Zając, K. Zaleska i K. Królikowska-Pataraja.

1. Aparat Bookkeeper Spray System, fot. W. Sobucki
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Przygotowanie prób

Przedmiotem naszego badania były następujące pigmenty:
– biele: biel cynkowa, biel ołowiowa,
– żółcienie: aurypigment, gumiguta, ugier, żółcień chromowa,
– błękity: azuryt, indygo, ultramaryna naturalna,
– czerwienie: czerwień kadmowa, koszenila, kraplak alizarynowy, puzzola,

umbra palona,
– brązy: umbra naturalna,
– czernie: czerń kostna.
Większość pigmentów pochodziła z firmy Kremer, jedynie dostawcą bieli cyn-
kowej była firma M. Gąsior w Warszawie, a koszenila pochodziła ze źródła
prywatnego5.
Jako papiery testowe wykorzystano dwa papiery akwarelowe:
– Aqua Tist (Papierfabriek Schut b.v., Heelsum, Holandia) o następującej cha-

rakterystyce: skład włóknisty 90% celuloz drzewnych, 10% mas długowłók-
nistych (len, bawełna); grubość 27 mm; pH = 5,16.

– Ingres (Fabriano, Włochy) o następującej charakterystyce: skład włóknisty
100% celuloz drzewnych, grubość 0,14 mm, pH = 6,4.

Na powierzchnię arkusików wyciętych z obydwu papierów, dostosowanych
wymiarami do uchwytów w aparacie Xenotest 150 S (4×13 cm) naniesio-
no w postaci plam o średnicy ok. 10 mm farby sporządzone z czystych pigmen-
tów i spoiwa, którym była guma arabska (Winsor & Newton) połączona
z wodą w równych proporcjach (il. I).
Przygotowano taką ilość prób, by można było przeprowadzić cztery serie na-
świetlania.

Odkwaszanie prób

Część tak przygotowanych prób pozostawiono bez odkwaszania, jako próby
odniesienia, pozostałe zaś podano odkwaszeniu przez dwukrotne potraktowa-
nie równomiernym strumieniem z aparatu Bookkeeper Spray System, połowę
z nich od strony lica, połowę zaś od strony odwrocia. W celu uzyskania maksy-
malnie możliwej równomierności naniesienia substancji odkwaszającej zabieg
wykonywany był zawsze przez tę samą osobę.

5 Próbki pigmentów do badań udostępniła Katedra Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach
Ruchomych ASP w Warszawie, za co serdecznie dziękujemy.
6 Według oznaczeń własnych, skład włóknisty – metodą analizy mikroskopowej z wykorzystaniem
odczynnika Herzberga, pH – metodą kontaktową przy użyciu pH-metru Mettler-Toledo z elektrodą
zespoloną In-Lab. Wzorce skalowania: pH 4,01 i 7,00. Używano wody odjonizowanej o elektrycznej
przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (T 529 om – 88, TAPPI). Pomiarów grubości dokonano
przy użyciu grubościomierza do wytworów papierniczych – DM 100P.
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W wyniku odkwaszenia papiery testowe osiągnęły następujące wartości pH
(średnio):
– Aqua Tist: strona traktowana – 8,7, strona przeciwna – 5,9;
– Ingres: strona traktowana – 9,0 strona przeciwna – 7,7.
Od strony spryskiwanej osiągnięto więc wartości znacznie wyższe niż te, które
– wydaje się – będą uzyskiwane przy traktowaniu oryginalnych obiektów.

Naświetlanie prób

Naświetlanie przeprowadzono w aparacie Xenotest 150S w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie, w którym zamocowane w uchwytach próby umieszczone
są na karuzeli, obracającej się dookoła źródła światła – lampy ksenonowej.
Taki sposób naświetlania zapewnia dokładnie jednakowe naświetlenie prób
w każdej serii (il. II).
Warunki naświetlania:
– system „otwarte słońce” – światło docierające do powierzchni próbek filtro-

wane jest przez zestaw filtrów: sześć IR i jeden UV;
– intensywność promieniowania na powierzchni próbek w zakresie 300-

-830 nm – 1154 W/m2;
– wilgotność powietrza w komorze naświetlania – 50%RH; temperatura wy-

nikowa – około 20°C.

Oznaczenie różnicy kolorów

Zmiany barwy, powstające w trakcie odkwaszania, a także w trakcie naświe-
tlania rejestrowano poprzez pomiar parametrów L*a* b*, które definiują kolor
w przyjętym w 1976 roku modelu barw CIE L*a*b*.
Przestrzeń układu CIE L* a* b* wyznaczają prostopadłe do siebie osie a* i b*
oraz prostopadła do ich płaszczyzny i przechodząca przez punkt ich przecięcia
oś skali szarości L*. Punkty leżące na osi a* odpowiadają barwom czerwonym
(a*>0), lub zielonym (a*<0). Punkty leżące na osi b* odpowiadają barwom
żółtym (b*>0), lub niebieskim (b*<0).
Zmiany wartości L*a* b* można analizować w różny sposób, jednym z nich
jest ustalanie tzw. różnicy barwy (∆E), obliczanej w oparciu o zależność:

∆E = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*2]1/2

w której: ∆L*, ∆a*, ∆b* oznaczają – w naszym badaniu – zmiany wartości
uzyskiwane trakcie odkwaszania bądź naświetlania.
Oznaczanie różnicy barwy przeprowadzono na spektrofotometrze Elrepho SF450
produkcji Datacolor (Szwajcaria), skalowanym na wzorce bieli, czerni i zieleni.
Aparat umożliwia bezpośredni odczyt wartości ∆E.
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Bezpośredni wpływ odkwaszania

Różnice ∆E ustalone dla prób odkwaszonych i nieodkwaszonych przed przystą-
pieniem do testów starzeniowych w większości przypadków była nieznaczna.
Z oczywistych względów była niższa w próbach odkwaszonych od strony od-
wrocie, niż w próbach odkwaszonych od strony lica.
W próbach odkwaszonych od lica w 11 przypadkach na 16 analizowanych ∆E
było niższe o mniej niż 4 jednostki, przyjmowane jako wartość akceptowalna.
W pięciu przypadkach – jak pokazano na wykresie (rys. 1) – przekraczała tę
wartość, najbardziej dla farby przygotowanej z użyciem żółcieni chromowej na
papierze Ingres Fabriano – 6,59.

7 E. Stefanis, C. Panayiotou, Deacidification of documents containing iron-gall ink with dispersions of
Ca(OH)2 and Mg(OH)2 nanoparticles, „Restaurator. International Journal for the Preservation of Library
and Archival Material” 2010, t. 31, nr 1, s. 19-40.

Rys. 1. Różnice ∆E prób odkwaszonych od strony lica i nieodkwaszonych

Wydaje się iż uzyskane zmiany kolorystyczne można zaakceptować. Warto
także nadmienić, iż w niedawno opublikowanych badaniach dotyczących od-
kwaszania rękopisów akceptowano znacznie wyższe wartości ∆E , zarówno po
odkwaszeniu jak i po naświetlaniu UV7.

Wpływ naświetlania na odkwaszone próby

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany różnicy barwy dla poszcze-
gólnych wybarwień odkwaszonych od lica lub od odwrocia, średnio dla oby-
dwu papierów akwarelowych i porównano z różnicą barwy prób nieodkwaszo-
nych. Dla każdego z papierów wykonano cztery serie pomiarowe.
Ponadto na wykresie (rys. 18) przedstawiono zmiany różnicy barwy w czystych pa-
pierach testowych oraz w papierach z naniesionym spoiwem. Analiza wykresów
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prowadzi do wniosku, że odkwaszenie, w szczególności odkwaszenie od strony
odwrocia, ale także od lica, nie wywiera w trakcie naświetlania nadmiernego
wpływu na zmianę barwy w przypadku wszystkich omawianych tu pigmentów.
Dla niektórych z nich w trakcie całego cyklu naświetlania (14 dni) różnice barwy
nieznacznie wzrosły, maksymalnie dla prób odkwaszonych od lica – do 0,95 jed-
nostki (biel ołowiowa) i dla prób odkwaszonych od odwrocie – 0,45 (puzzola). Dla
innych zmalały, w największym stopniu dla umbry naturalnej i gumiguty, w przy-
padku odkwaszania od lica – odpowiednio o 2,12 i o 2,43 jednostki, a w przypad-
ku odkwaszania od odwrocia o 0,96 i 1,44 jednostki.
Trzeba też zauważyć, że zasygnalizowane wcześniej większe zmiany różnicy
barwy poszczególnych prób zmierzone bezpośrednio po odkwaszeniu, nie mia-
ły istotnego wpływu dla ich zachowania się podczas naświetlania, w trakcie
którego ich barwa zmieniała się po prostu wolniej.
W przypadku pięciu pigmentów, dla których zaobserwowano bezpośrednio
po odkwaszeniu od strony lica większą zmianę ∆E , po całym cyklu naświetlania
(14 dni), jedynie w przypadku kraplaku alizarynowego i żółcieni chromowej
odnotowano nadal minimalnie większą utratę barwy w stosunku do prób nie-
odkwaszonych ( odpowiednio o 0,61 i 0,75 jednostki). Natomiast puzzola (0,50),
czerwień kadmowa (0,78) i gumiguta (2,43) wykazały po całym cyklu naświe-
tlania utratę barwy mniejszą w porównaniu z próbami nieodkwaszonymi.

Rys. 2. Biel cynkowa Rys. 3. Czerń kostna

Rys. 4. Aurypigment Rys. 5. Czerwień kadmowa



III. Fizyka, chemia, mikrobiologia w ochronie i konserwacji zbiorów80

Rys. 7. KoszenilaRys. 6. Indygo

Rys. 8. Ultramaryna naturalna

Rys. 12. Kraplak alizarynowy

Rys. 10. Azuryt

Rys. 9. Umbra palona

Rys. 11. Biel ołowiowa

Rys. 13. Puzzola
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Rys. 15. Umbra naturalna

Rys. 17. Gumiguta

Rys. 18. Papier i guma arabska

Rys. 16. Żółcień chromowa

Rys. 14. Ugier

Warto też zwrócić uwagę na różną odporność badanych pigmentów na światło.
Najbardziej odporna okazała się biel cynkowa, a różnica barwy farby akware-
lowej z jej udziałem w trakcie 14 dniowego naświetlania zmieniła się zaledwie
o 1,48 jednostki. Najbardziej wrażliwym na światło okazała się gumiguta –
zmiana wyniosła aż 26,78 jednostki.

Podsumowanie

Stwierdzony w trakcie omawianych badań tylko niewielki wpływ odkwa-
szania metodą Bookkeeper na kolor testowych wymalowań akwarelowych,
nawet wtedy, gdy środek odkwaszający nanoszony był od strony lica, uzasadnia
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przejście do drugiego etapu zaplanowanych badań – prób odkwaszania orygi-
nalnych prac wykonanych w technikach wrażliwych na wodę i inne rozpusz-
czalniki.
Po rozpoznaniu zarówno podłoża (skład włóknisty, grubość, chłonność) jak i war-
stwy malarskiej (pigmenty, spoiwo) wybrane akwarele, gwasze i ewentualnie
inne prace, poddane zostaną rozważnemu odkwaszaniu, w trakcie którego pre-
ferowane będzie wykonywanie zabiegu od strony odwrocia. Jego celem jest
przecież odkwaszenie papierowego podłoża, a nie warstwy malarskiej.
Dopiero pozytywne wyniki tego etapu badań, którymi będzie brak istotnych
zmian kolorystycznych odkwaszanych obiektów, pozwoli uznać metodę Book-
keeper za bezpieczną dla tego typu prac.

Summary

Władysław Sobucki, Grażyna Macander-Majkowska, Donata Rams, Danuta
Warmińska, Deacidification of Watercolours. A Research Report

The article is a research report covering the first stage of a research project
called The Application of the Bookkeeper Method in Conservation of Watercolours,
Pastels and Other Water-Sensitive Heritage Items on Paper. The report contains
a summary of aging tests performed on model samples of watercolours on paper.
The following pigments were used: white (zinc white, white lead); yellow (King’s
yellow, gambodge, ochre and chrome yellow); blue (azurite, indigo and natural
ultramarine); red (cadmium red, cochineal, alizarin red lake, puzzola and burnt
umber) and natural umber (brown) and ivory black. Two watercolour papers
used for testing were from: Acqua Tist (Papierfabrik Schut b.v., Heelsum,
Holland) and Ingres (Fabriano, Italy).
Deacidification treatment was performed in the Bookkeeper Spray System ap-
paratus and the aging process consisted in a 14-day exposure of model samples
in the Xenotest 150S apparatus.
Only a minor impact of the Bookkeeper deacidification method was discovered
on the shade of watercolours on paper. Hence, the Bookeeper method qualified
for the second stage of research, namely deacidification tests performed on ori-
ginal works of art executed in techniques sensitive to water and other solvents,
mainly watercolours, but also gouaches and manuscripts.
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Joanna Karbowska-Berent, Joanna Jarmiłko

Jakość mikrobiologiczna powietrza w magazynach
i poziom ATP na obiektach – nowe metody oceny
warunków przechowywania zbiorów i stanu ich zachowania

Wstęp

W celu oceny warunków przechowywania oraz stanu zachowania zbiorów
bibliotecznych, archiwalnych bądź muzealnych pod kątem zniszczeń mi-
krobiologicznych zazwyczaj przeprowadza się oględziny stanu technicznego
budynku, pomiary temperatury i RH w magazynie, obserwacje mikroskopowe
próbek i hodowle drobnoustrojów pobranych ze zniszczonych obiektów. Obec-
nie dostępna jest na polskim rynku aparatura, stosowana w codziennej prak-
tyce np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, której zastosowanie
w badaniach magazynów i zbiorów bibliotecznych może znacząco wzbogacić
wyniki uzyskiwane dotychczas stosowanymi metodami.
W pracy dokonano oceny warunków przechowywania i stanu zachowania zbio-
rów pod kątem zniszczeń mikrobiologicznych w dziewięciu magazynach
bibliotecznych, znajdujących się w Bibliotece Elbląskiej, Bibliotece Głównej
UMK i Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) w Pelplinie.
Zbadane magazyny cechowało duże zróżnicowanie pod względem wyposaże-
nia pomieszczeń, mikroklimatu, stopnia zakurzenia, zniszczenia zbiorów przez
mikroorganizmy oraz jakości mikrobiologicznej powietrza. W Bibliotece WSD
w Pelplinie badania dotyczyły nieużywanych obecnie magazynów, w których
nie zainstalowano ogrzewania a istniejąca wentylacja była dalece niewystar-
czająca. W pozostałych dwóch bibliotekach do badań wybrano magazyny
o bardzo różnorodnych warunkach przechowywania – zarówno magazyny wy-
remontowane, o mikroklimacie bardzo zbliżonym do zalecanego jak i magazy-
ny, gdzie ściany nosiły ślady zalania, zbiory były zakurzone lub w czasie badań
przeprowadzano remont.
W magazynach wykonano, obok wspomnianych wyżej metod stosowanych od
dawna, nowe badanie jakości mikrobiologicznej powietrza i pomiary ATP na
powierzchniach obiektów.
Rygorystyczne wymagania pod względem czystości mikrobiologicznej powietrza
obowiązują głównie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i w przemyśle
spożywczym. Do badań jakości mikrobiologicznej powietrza służą próbniki, które
pobierają żądaną objętość powietrza, a wszystkie mikroorganizmy znajdujące
się w próbce osadzają się na powierzchni pożywki hodowlanej (metoda zderze-
niowa) lub na filtrze żelatynowym, który następnie wykłada się na pożyw-
kę (metoda filtracji). Pożywki z mikroorganizmami inkubuje się przez 2 dni,
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jeśli bada się liczebność bakterii lub przez 7 dni, jeśli bada się liczebność
grzybów. Po zakończeniu inkubacji liczy się kolonie wyrosłe na pożywkach,
a wynik podaje się jako ilość jednostek tworzących kolonie w m3 powietrza
(jtk/m3)1. W przeszłości podobne badania przeprowadzano metodą sedymen-
tacyjną Kocha i Omeliańskiego, jednak wyniki były mało porównywalne,
ponieważ nie można było precyzyjnie ustalić objętości powietrza, z której drob-
noustroje pochodziły (Krzysztofik 1992, Gutarowska 2002). Badania jakości
mikrobiologicznej powietrza przeprowadzano już w niektórych bibliotekach
w Polsce i na świecie (Gambale et al. 1993, Cieplik 1997, Piotrowska et
al. 2006, Karbowska-Berent et al. 2011, Skóra et al. 2011). Większość autorów
przyjmuje, że stężenie aerozolu grzybowego w magazynach bibliotecznych nie
powinno przekraczać 200 jtk/m3 (Górny 2004, Piotrowska et al. 2006, Kar-
bowska-Berent et al. 2011). Względnie 100-120 jtk/m3 (Flieder, Capderou
1999) lub 150 jtk/m3 pod warunkiem, że stężenie żadnego gatunku nie prze-
kracza 50 jtk/m3 (Cieplik 1997).
Druga ze wspomnianych nowych metod – pomiar ATP – jest stosowana głów-
nie w zakładach przemysłu spożywczego m.in. w celu zbadania powierzchni
produkcyjnych pod kątem ich czystości mikrobiologicznej (Żakowska, Stobiń-
ska 2000), a także w przetwórstwie i dystrybucji paliw, aby uniknąć zatykania
się dystrybutorów na stacjach benzynowych. Cząsteczki ATP, czyli adenozy-
no-5-trifosforanu, występują we wszystkich żywych komórkach roślinnych, zwie-
rzęcych i w mikroorganizmach, gdzie magazynują energię i dostarczają ją
do większości procesów życiowych zachodzących w organizmach. ATP po śmier-
ci komórki szybko ulega autolizie. Poziom ATP mierzy się bioluminometrem,
w którym energia zgromadzona w ATP przemienia się w wyniku reakcji wprost
proporcjonalnie w fotony światła, które mierzy aparat. Wysokość wyniku, uzy-
skanego w jednostkach względnych RLU (Relative Light Unit), świadczy
o żywotności i pośrednio o ilości drobnoustrojów w zbadanej próbce. Metoda ta
została zastosowana do oceny stopnia zanieczyszczenia zabytków przez żywe
mikroorganizmy zabytków we Francji (Rakotonirainy et al. 2003), a w Polsce
przez Karbowską-Berent i Kotalę (2006).
Celem przedstawionej pracy jest ocena, na ile obie metody mogą rzucić nowe
światło na problematykę danego magazynu względnie uzupełnić lub potwier-
dzić wyniki uzyskiwane dotychczas stosowanymi metodami.

Materiały i metody

Badania przeprowadzono w dziewięciu magazynach należących do trzech róż-
nych bibliotek.
1 Jednostki tworzące kolonie (colony-forming units) – jtk / cfu – tzn. zarodniki, fragmenty strzępek
grzybni, przetrwalniki bakterii itp., z których podczas hodowli powstały pojedyncze, dające się poli-
czyć kolonie.
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Badania warunków przechowywania

W wymienionych magazynach dokonano oględzin pomieszczeń magazynowych
pod względem obecności zacieków lub śladów zalań na ścianach. Przeprowa-
dzono wywiady z personelem bibliotek w celu ustalenia ewentualnych zalań
w przeszłości, widocznych objawów zniszczeń spowodowanych przez mikroor-
ganizmy, dawnych dezynfekcji lub innych problemów.
W Bibliotece Elbląskiej i Bibliotece Głównej UMK parametry klimatyczne, tj.
temperaturę i wilgotność względną powietrza, zmierzono w dniu oględzin termo-
higrometrem Lab-El, natomiast w Bibliotece WSD w Pelplinie monitoring tych
parametrów był prowadzony stale w latach 2003-2007. Pomiarów dokonywano
co ok. 1-3 dni za wyjątkiem sierpnia, kiedy biblioteka była nieczynna. Wilgot-
ność masową ścian mierzono wilgotnościomierzem Protimeter Surveymaster.
Badania stężenia aerozoli grzybowych, czyli liczebności grzybów w powietrzu,
przeprowadzono próbnikiem mikrobiologicznym MD 8 (Sartorius) w 1-6 miej-
scach w zależności od kubatury magazynu. Każdorazowo pobierano po 100 li-
trów powietrza z prędkością 30 l/min. Filtry o średnicy porów 3,0 µm z pobra-
nymi drobnoustrojami wyłożono na pożywkę dla grzybów z brzeczką i agar
odżywczy dla bakterii (obie z BTL, sp. z o.o., Zakład Enzymów i Peptonów,
Łódź). Drobnoustroje hodowano przez 2-7 dni w temperaturze pokojowej, po
czym policzono wyrosłe kolonie mikroorganizmów, a wyniki uśredniono dla
każdego z magazynów i podano w przeliczeniu na 1 m3. Następnie wyizolowa-
no poszczególne szczepy grzybów i dokonano ich identyfikacji (Domsch et al.
1980, De Hong, Guarro 1995).

Tabela 1. Magazyny biblioteczne wybrane do badań

Biblioteka dwa magazyny z księgozbiorami 2007-2009
Wyższego z XIX i XX wieku mieszczące się
Seminarium na parterze i na I piętrze w dawnym,
Duchownego obecnie już nieużywanym budynku;
w Pelplinie łącznie 100 tys. woluminów

Biblioteka dwa magazyny przy ul. św. Ducha 25 (301, 2010
Elbląska 306) i dwa magazyny przy ul. św. Ducha 3-7

(310a, 311a); łącznie ok. 9 tys. starodruków
(w tym 69 inkunabułów), ok. 36 tys. książek
XIX- i XX-wiecznych oraz zbiory
kartograficzne, rękopisy i gazety

Biblioteka magazyn starodruków (40 tys. starodruków) 2011
Główna magazyn dubletów 2007
UMK magazyn zbiorów XIX-wiecznych 2007

Biblioteka Zbadane magazyny
Czas wykonywania

badań
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Badania mikrobiologiczne książek

W trakcie oględzin wybrano do badań książki z wyraźnymi objawami rozwoju
grzybów oraz zwrócono uwagę na stopień zakurzenia zbiorów. W Bibliotece
WSD w Pelplinie wybrano 23 książki, których oprawy były w różnym stopniu
pokryte jasnymi nalotami, w Bibliotece Elbląskiej wybrano 29 książek znisz-
czonych w różnym stopniu przez grzyby lub owady. W książkach zmierzono
wilgotnościomierzem Aquaboy zawartość wody w papierze w bloku, a w książ-
kach z Biblioteki WSD w Pelplinie także na oprawie i na wyklejce. W miej-
scach pokrytych nalotami lub zaplamieniami wskazującymi na obecność mi-
kroorganizmów zmierzono zawartość ATP metodą bioluminescencyjną (biolu-
minometr Merck). Próbki nalotu zbierano sterylną i chemicznie czystą wyma-
zówką z powierzchni 3×3 cm. Badanie dla porównania wykonywano także
w miejscach nie zdradzających oznak zniszczeń mikrobiologicznych (tzw. tło).
Próbki nalotów pobierano ponadto na taśmę klejącą do obserwacji pod mikro-
skopem oraz do badania grzybów metodą hodowlaną, używając płytek kon-
taktowych lub wysiewu punktowego na pożywkę z brzeczką. Drobnoustroje
hodowano przez 5-7 dni w temperaturze pokojowej, po czym wyizolowano
poszczególne szczepy i dokonano ich identyfikacji gatunkowej (j.w.).

Wyniki

Mikroklimat

W większości zbadanych magazynów nie stwierdzono w dniu oględzin czyn-
nych zacieków, śladów zalania na ścianach ani przenikania do wnętrza wód
gruntowych lub opadowych. Zacieki po zalaniach wykryto jedynie w trzech

magazynach Biblioteki Elbląskiej, przy czym największy, roz-
ciągający się na całej wysokości ściany, był zaciek w narożni-
ku przy oknie w magazynie 311a (fot. 1). Ściana w obrębie
zacieku była pokryta wysoleniami, a jej wilgotność masowa
w dniu oględzin wynosiła 3-5%, czyli była lekko wilgotna
(jako granicę, powyżej której ścianę uważa się za zawilgo-
coną, przyjmuje się 4%). Mimo śladów zalań w dniu prze-
prowadzania oględzin w Bibliotece Elbląskiej parametry kli-
matyczne w zbadanych magazynach były prawidłowe lub
zbliżone do prawidłowych. Pewne zastrzeżenia budziła nieco
zbyt niska wilgotność względna powietrza we wszystkich ma-
gazynach, mieszcząca się w przedziale 40-50%, oraz nieco

zbyt wysoka, przekraczająca 18°C temperatura w magazynach 310a i 311a.
Podobne, aczkolwiek trochę większe odstępstwa w tym zakresie stwierdzono
w magazynie starodruków Biblioteki Głównej UMK, gdzie temperatura wyno-
siła prawie 23°C a wilgotność względna powietrza spadła poniżej 40% (tab. 2).
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Biblio-
teka

Wilgot-
ność

względna
powietrza

[%]

Stężenia
aerozolu
grzybo-
wego

[jtk/m3]

Magazyn
Tempe-
ratura
[OC]

Stężenia
aerozolu
bakteryj-

nego
[jtk/m3]

Biblio- 301 16,4 47,9 15 – Magazyn po remoncie,
teka klimatyzacja, centralne
Elbląska ogrzewanie, regały kompak-

towe, zbiory po oczyszczeniu
i w miarę potrzeby
po dezynfekcji w ETO

306 16,7 49,9 61 – Magazyn po remoncie,
klimatyzacja, centralne
ogrzewanie, regały
kompaktowe, zbiory
przed oczyszczaniem

310a 18,6 46,1 106 – Brak klimatyzacji, regały
odkryte, zbiory nieoczyszczone

311a 19,2 43,2 121 – Brak klimatyzacji, regały
odkryte, w narożniku przy
oknie duży zaciek – ślad po
zalaniu, zbiory nieoczyszczone,
widoczne zakurzenie zbiorów

 UMK Magazyn 22,7 38,8 380 55,3 Zbiory po oczyszczaniu,
staro- ale ponownie silnie zakurzone
druków wskutek długotrwałego

remontu, regały odkryte

Magazyn – – 30 6 Magazyn po remoncie,
dubletów usunięte przyczyny dawnych

zalań od strony patio,
klimatyzacja, regały odkryte

Magazyn – – 27 10 Magazyn po remoncie, usunięte
zbiorów przyczyny dawnych zalań m.in.
XIX- od strony podziemnego łączni-
-wiecznych ka, klimatyzacja, regały odkryte

Biblio- Magazyn   0,6-22,2 61-89 429 16,6 Budynek wzniesiony w latach
teka na parterze 80., brak ogrzewania, brak
WSD Magazyn      0-24,3 67-80 217 27 klimatyzacji, wentylacja gra-

na I piętrze witacyjna, regały odkryte,
widoczny wzrost grzybów
pleśniowych na oprawach
licznych książek, w magazynie
na parterze dodatkowo
intensywny stęchły zapach,
wskazujący na rozwój
grzybów

Uwagi
po oględzinach
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Zupełnie odmienny mikroklimat panował w dawnym budynku Biblioteki WSD
w Pelplinie. W latach 2003-2007 przeprowadzania pomiarów w obu magazy-
nach bibliotecznych wilgotność względna powietrza była bardzo wysoka – ponad
60%. Najniższa odnotowana w tym czasie wilgotność względna powietrza
wynosiła 61%, a najwyższa 89%. Najniższe temperatury zanotowano w stycz-
niu, lutym i marcu (min. 0°C), najwyższe od czerwca do połowy września (maks.
24,3°C). Roczne amplitudy temperatury przekraczały 20°C (tab. 2, rys. 1).

Rys. 1. Przykładowy wykres zmian parametrów klimatycznych powietrza w magazynie książek na
parterze w Bibliotece WSD w Pelplinie w okresie od 15.07.2006 do 29.03.20072. Zakres temperatur
3,3-22,2°C, zakres RH 64-78%

Bioaerozole

Najniższe stężenia aerozoli grzybowych, wynoszące mniej niż 100 jtk/m3, za-
notowano w czterech magazynach – dwóch w Bibliotece Elbląskiej i dwóch
w Bibliotece Głównej UMK. Najwyższe stężenia aerozoli grzybowych, niekiedy
znacznie przekraczające 200 jtk/m3, stwierdzono w obu magazynach w daw-
nym budynku WSD w Pelplinie oraz w magazynie starodruków Biblioteki
Głównej UMK. (tab. 2). Stężenia aerozoli bakteryjnych były niskie i mieściły

2 W sierpniu nie przeprowadzano pomiarów.
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się w zakresie 101-102 jtk/m3. Skład gatunkowy aerozoli grzybowych we wszyst-
kich bibliotekach był podobny. W powietrzu dominowały grzyby z rodzajów
Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Zanotowano obecność gatunków choro-
botwórczych Aspergillus fumigatus i A. flavus (tab. 3).

Mikroorganizmy na książkach

Spośród wybranych do badań 29 książek z Biblioteki Elbląskiej zniszczenia
wywołane przez grzyby pleśniowe wykryto w 19 książkach, rozwój grzybów
domowych w czterech a żerowiska owadów w dziesięciu. Do najczęściej obser-
wowanych objawów zniszczeń należały zaplamienia – w postaci przebarwień
papieru w kolorze szaroczarnym, różowym, oliwkowożółtym, brązowym lub
fioletowym, względnie w postaci nalotów na i w papierze – kremowych, czar-
nych, rdzawych lub brązowych. W niektórych książkach grzyby pleśniowe
dokonały poważnych zniszczeń, które objawiały się ścienieniem, kruchością
i zanikiem papieru.

Biblioteka Grzyby najliczniej występujące w powietrzu magazynów

Biblioteka WSD Penicillium spp.
w Pelplinie Cladosporium herbarium

Aspergillus fumigatus
Alternaria alternata
Grzybnia biała niezarodnikująca

Biblioteka Elbląska Penicillium commune Thom
Cladosporium herbarum
Cladosporium cladosporioides
Cladosporium macrocarpum
Aspergillus ustus
Aspergillus sp.
Aspergillus flavus
Alternaria alternata
Grzybnia biała niezarodnikująca

Biblioteka Główna Penicillium solitum
UMK Penicillium corylophilum

Penicillum sp.
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Eurotium herbariorum
Eurotium chevalieri
Botrytis sp.
Aspergillus sp.
Grzybnia niezarodnikująca – biała, beżowa lub czarna

Tabela 3. Skład gatunkowy aerozoli grzybowych. Kolejność grzybów wg
częstotliwości ich występowania w magazynach
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W nalotach i zaplamieniach na kartach wybranych książek z Biblioteki Elblą-
skiej wykryto różnorodne grzyby, np. za czarne naloty odpowiedzialne były
m.in. Apiospora montagnei oraz Myxotrichum chartarum, za kruchość i zbrązowie-
nie papieru prawdopodobnie podstawczaki (il. I-II). Ilości ATP były w tych
książkach zróżnicowane. W dziesięciu książkach na trzynaście zbadanych me-
todą bioluminescencyjną stwierdzono wysokie poziomy ATP, mieszczące się
w zakresie 1000-10 000 RLU. Większość tych wartości odczytano w miejscach
pokrytych przebarwieniami typowymi dla grzybów pleśniowych, jednak w trzech
przypadkach wysokie wyniki pochodziły z miejsc ocenionych nieuzbrojonym
okiem jako wolne od zniszczeń mikrobiologicznych (tło). W czterech książkach
poziomy ATP były stosunkowo niskie (<200 RLU) i zbliżone w miejscach znisz-
czonych i w „tle” (tab. 4).
Papier we wszystkich książkach zbadanych w Bibliotece Elbląskiej zawierał
mniej niż 8% wody. W wyniku inkubacji próbek pobranych z barwnych nalo-
tów lub zaplamień i przeszczepionych na pożywki hodowlane w żadnym przy-
padku nie uzyskano wzrostu grzybów odpowiedzialnych za te zniszczenia.

Z kolei w jasnych nalotach występujących na książkach wybranych do badań
z Biblioteki WSD w Pelplinie pod mikroskopem widoczne były przeważ-
nie bardzo liczne strzępki, zarodniki i aparaty konidialne grzyba z rodza-
ju Scopulariopsis, najprawdopodobniej Scopulariopsis brevicaulis (il. V-VI). Me-
todą bioluminescencyjną wykryto w nalotach ogromne ilości ATP – najniższy

7,5 Ubytek i różowe zaplamienia na wyklejce 9 500 270
przedniej, różowe zaplamienia na ok. 50
początkowych kartach

<6 Białe i różowe zaplamienia na wyklejce 1 600 2 600
przedniej

<6 W dolnych partiach kart puszysta destrukcja 600 440 21
oraz liczne zaplamienia i naloty grzybowe
(czarne, różowe, brązowe, żółte) w obrębie
zacieków

<6 Ciemne drobne zaplamienia na wyklejce tylnej 50 48

<6 Zaplamienia fioletowe, czarne, różowe i żółte 1 100 3 500
oraz duży ubytek w górnej partii wyklejki
przedniej

Poziom ATP [RLU]Zawartość
wody

w papierze
[%]

Zniszczenia mikrobiologiczne książki miejsce
zniszczone tło

Tabela 4. Przykładowe wyniki badań mikrobiologicznych książek zaatako-
wanych przez mikroorganizmy (Biblioteka Elbląska)
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wynik wynosił 30 000 RLU, najwyższe przekraczały możliwości pomiarowe
aparatu. Widocznych objawów wzrostu grzybów pleśniowych nie wykryto na
kartach wewnątrz książek ani na wyklejkach i również poziom ATP był tam
wielokrotnie niższy (101-102 RLU) (tab. 5).

* pierwszy pomiar ATP (bezpośrednio po zmieszaniu odczynników) dał wynik wyższy niż możliwości pomia-
rowe aparatu (za dużo światła powstało w wyniku reakcji), obok podano wynik drugiego pomiaru dokonanego po
ok. 10-15 min., kiedy natężenie wytwarzanego światła spadło (wynik ten należy traktować jako orientacyjny)

Tabela 5. Przykładowe wyniki badań mikrobiologicznych książek zaatakowanych przez
mikroorganizmy (Biblioteka WSD w Pelplinie)

Zawartość
wody [%]

Poziom ATP
[RLU]

Wyhodowane
drobnoustroje

Zniszczenia
mikrobiolo-

giczne książki

Obraz
mikroskopowy

zniszczeń

Oprawa 11,0 delikatny, Strzępki, Oprawa */92 000 Penicillium commune,
Wyklejka 22,0 jasny nalot na pojedyncze Wyklejka 220 Penicillium variabile,
Blok 8,0 powierzchni zarodniki Aspergillus ustus,

oprawy i aparaty Aspergillus versicolor,
konidialne Cladosporium
Scopulariopsis sp. cladosporioides,

Aspergillus flavus

Oprawa 8,5 białe kolonie Liczne strzępki Oprawa 88 000 Penicillium commune,
Wyklejka 13,0 na całej grzybni Wyklejka 74 Aspergillus versicolor,
Blok 6,7 czerwonej, i zarodniki Cladosporium

tłoczonej Scopulariopsis sp. macrocarpum,
oprawie grzybnia beżowa

niezarodnikująca

Oprawa 7,9 białoszary Liczne strzępki, Oprawa */40 000 Cladosporium
Wyklejka 9,0 nalot na całej zarodniki Wyklejka 260 macrocarpum,
Blok 7,5 powierzchni i aparaty Cladosporium herbarum,

górnej i dolnej konidialne Penicillium commune,
okładziny Scopulariopsis sp. Aspergillus versicolor,

Acremonium blochii

Oprawa 8,9 białe, puszyste B. liczne bak- Oprawa 42 000 Penicillium commune,
Wyklejka 8,9 naloty na terie i strzępki Wyklejka 20 Penicillium sp.,
Blok 8,4 skórzanym grzybni, nie- Cladosporium

grzbiecie, które z chlamy- macrocarpum,
białoszary nalot dosporami, bakterie cieliste
na papierze nieliczne zaro-

dniki grzybów

Oprawa 9,9 z przodu czer- B. liczne strzę- Oprawa */53 000 Penicillium commune,
Wyklejka 10,2 wonej oprawy pki, zarodniki Wyklejka 1 800 Aspergillus versicolor,
Blok 9,3 jasne, puszyste w łańcuszkach Cladosporium

kolonie na i aparaty cladosporioides,
całej pow., tył konidialne Stachybotrys chartarum,
oprawy prawie Scopulariopsis sp., grzybnia żółtozielona
czysty bakterie niezarodnikująca,

bakterie
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Zawartość wody zarówno w oprawach jak i w papierze wewnątrz książek była
tu wyższa niż 8%. Najwyższa zmierzona zawartość wody w oprawie wynosiła
17%, na wyklejce 22%, a w bloku książki 11,9%. Średnio zawartość wody
w oprawach wynosiła 11,49% (w magazynie na parterze) i 8,71% (na pierw-
szym piętrze). Średnia zawartość wody w wyklejkach była podobna i wynosiła
11,56% w książkach z parteru i 9,03% w książkach z pierwszego piętra, nato-
miast średnia zawartość wody w papierowych blokach książek była niższa
i wynosiła ok. 8% w książkach z obu magazynów.
Na pożywkach hodowlanych, które zaszczepiono drobnoustrojami z nalo-
tów pobranych z opraw książek z Biblioteki WSD w Pelplinie, pojawiły się
liczne kolonie drobnoustrojów, najczęściej tych samych grzybów, które wykryto
w powietrzu magazynów (tab. 5).

Dyskusja

Zastosowane metody badawcze – badanie jakości mikrobiologicznej powietrza
przy pomocy próbnika oraz bioluminescencyjne pomiary ATP – w sposób istotny
wzbogaciły obraz zbadanych magazynów i zgromadzonych w nim zbiorów.
W naszych badaniach wysokie, przekraczające 200 jkt/m3 stężenia aerozoli grzy-
bowych, stwierdzono przede wszystkim w obu magazynach w dawnym bu-
dynku Biblioteki WSD w Pelplinie, gdzie wilgotność względna przez cały rok
nie spadała poniżej 60%, wahania roczne temperatury przekraczały 20°C
a wentylacja była dalece niewystarczająca. Stężenie aerozolu grzybowego
w magazynie na parterze Biblioteki WSD w Pelplinie było wyższe niż na pię-
trze, co również było potwierdzeniem wyników oględzin obu magazynów. Dru-
gim miejscem o wysokim stężeniu aerozolu grzybowego w powietrzu był ma-
gazyn starodruków w Bibliotece Głównej UMK, w którym badanie wykony-
wano w trakcie długotrwałego, kapitalnego remontu połączonego z wymianą
starych, trzydziestoletnich kanałów wentylacyjnych, co najprawdopodobniej
spowodowało tak duży wzrost ilości grzybów w powietrzu i zakurzenie zbio-
rów. Za taką przyczyną zakurzenia przemawiają też wyniki uzyskane przez
Kalwasińską et al. (2012), które przeprowadzały podobne badania kilka mie-
sięcy wcześniej i uzyskały w tym samym magazynie ok. dziesięciokrotnie niższe
stężenie aerozolu grzybowego – 31 jtk/m3.
Najniższe stężenie aerozolu grzybowego (15 jtk/m3) stwierdzono w bardzo
zadbanym, wyremontowanym, czystym i klimatyzowanym magazynie 301
w Bibliotece Elbląskiej, gdzie w kompaktowych regałach przechowywano zbiory
po dezynfekcji i oczyszczeniu. W sąsiednim magazynie, gdzie warunki były
podobne, ale w regałach znajdowały się książki jeszcze nieoczyszczone, niektóre
wymagające dezynfekcji a na ścianie zaobserwowano niewielki zaciek, grzybów
w powietrzu było więcej (61 jtk/m3). Podobne wyniki uzyskano w wyremon-
towanych i oczyszczonych magazynach dubletów i zbiorów z XIX i XX wieku
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w Bibliotece Głównej UMK, mimo że jeszcze w roku 2003 stwierdzano w nich
z zawilgocenie i zagrzybienie ścian, co wówczas skutkowało wysokim, wyno-
szącym 513 jtk/m3, stężeniem aerozolu grzybowego (Strzelczyk, Zykubek 2007,
Karbowska-Berent et al. 2011).
W pozostałych magazynach, tj. 310a i 311a w Bibliotece Elbląskiej, w któ-
rych zbiory były nieoczyszczone, przechowywane w odkrytych regałach a mi-
kroklimat z powodu braku klimatyzacji cechowała duża zmienność tempera-
tury (Jutrzenka-Supryn et. al., w druku), stężenia aerozolu grzybowego były
wyraźnie wyższe niż w magazynach 301 i 306, ale nie przekraczały granicz-
nej wartości 200 jtk/m3. Nieco wyższe stężenie zanotowano w magazynie 311a niż
w magazynie 310a, prawdopodobnie ze względu na duży zaciek w narożniku,
świadczący o okresowych zalaniach.
Wśród grzybów pleśniowych w powietrzu magazynów najczęściej wykrywano
wszędobylskie i typowe dla panującego w Polsce klimatu umiarkowanego ga-
tunki z rodzajów Penicillium, Cladosporium oraz nieco rzadziej Aspergillus i Alter-
naria. Uwagę zwraca obecność chorobotwórczych grzybów Aspergillus flavus
i A. fumigatus, które nie powinny wcale występować w powietrzu magazynów.
Analiza przedstawionych wyników badań jakości mikrobiologicznej powietrza
w zbadanych magazynach pokazuje więc, że stężenia aerozoli grzybowych dość
dokładnie odzwierciedlają warunki przechowywania zbiorów, mimo że mogło-
by się wydawać, iż jest to parametr niestabilny, na który zbyt duży wpływ
mają przechodzące osoby, otwieranie drzwi, wnoszenie aparatury pomiarowej
itp. Dlatego uważamy, że zbadanie tego parametru jest niezbędne przy ocenie
warunków i stanu zachowania zbiorów w magazynach bibliotecznych, a także
archiwalnych i muzealnych. Przy pobieraniu prób powietrza należy jednak za-
chować pewną ostrożność, polegającą na zminimalizowaniu wprowadzania do
magazynu powietrza z zewnątrz oraz zewnętrznych źródeł drobnoustrojów.
W przedstawionych badaniach stężenia aerozolu bakteryjnego w magazynach
były niskie, co jest zrozumiałe, ponieważ bakterie są związane głównie z ilością
osób i długością czasu ich przebywania w pomieszczeniach, a w mniejszym
stopniu z mikroklimatem pomieszczenia i stanem zachowania zbiorów.
Jeszcze bardziej zróżnicowane niż stężenia aerozoli grzybowych były wyniki po-
ziomu ATP otrzymane w przedstawionych badaniach. Największe ilości ATP
znajdowały się w próbkach jasnego nalotu na powierzchniach opraw licznych
książek przechowywanych w obu magazynach Biblioteki WSD w Pelplinie. Ilo-
ści ATP były na nich tak duże, że niekiedy powstała w trakcie reakcji w biolumi-
nometrze ilość światła była zbyt duża, aby aparat mógł ją odczytać. Odczyt wy-
niku liczbowego, który wynosił zazwyczaj kilkadziesiąt tysięcy RLU, był możli-
wy po kilku, a nawet kilkunastu minutach, kiedy intensywność powstającego
światła powoli spadała. W badaniu mikroskopowym stwierdzono, że tak wyso-
kie wyniki są spowodowane aktywnym rozwojem licznych kolonii Scopulariopsis
brevicaulis. Mimo masowego występowania na oprawach książek, grzyb ten nie
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pojawił się ani w hodowlach pożywkowych drobnoustrojów pobranych z książek
ani w hodowlach drobnoustrojów z powietrza, bowiem dominowały w nich po-
spolite gatunki z rodzajów Penicillium, Cladosporium, Aspergillus i Alternaria.
Mimo, że wyklejki książek podobnie jak oprawy zawierały wodę w ilościach
czasami znacznie przekraczających 8%3, były one wolne od widocznych nieuzbro-
jonym okiem kolonii grzybów i ilości ATP były niskie, za wyjątkiem jednej książki,
w której na wyklejce stwierdzono 1800 RLU. Można to wytłumaczyć prawdo-
podobnie tym, że kolonie grzybów jeszcze nie zdążyły się na wyklejkach rozwinąć
i tylko oprawy, jako najbardziej zewnętrzne i narażone na czynniki środowi-
skowe części książek, stały się przedmiotem ataku grzybów. Obecnie zbiory ze
zbadanych magazynów są wydezynfekowane w tlenku etylenu i przeniesione
do czystych pomieszczeń w nowym budynku Biblioteki WSD w Pelplinie.
W niektórych książkach z Biblioteki Elbląskiej w zaatakowanych przez drob-
noustroje miejscach poziomy ATP były też wysokie, chociaż nie przekraczały
10 000 RLU. Niekiedy ilości ATP w miejscach zaatakowanych były zbliżone
lub nawet niższe w porównaniu z ilościami ATP w miejscach bez widocznych
nieuzbrojonym okiem objawów rozwoju mikroorganizmów. Świadczy to niskiej
aktywności mikroorganizmów w miejscu zniszczenia, które prawdopodobnie
powstało przed laty, tym bardziej, że drobnoustrojów odpowiedzialnych za te
zniszczenia nie udało się wyhodować. Jednocześnie jednak świadczy o obecności
żywych, choć niewidocznych mikroorganizmów w miejscu „zdrowym”. Wy-
soki poziom ATP w miejscu na pozór „zdrowym” przypomina o fakcie, że strzępki
grzybni, zarodniki niektórych grzybów i bakterie są hialinowe, czyli nie posia-
dają barwników, i przez to mogą pozostawać dla nas niewidoczne, przynaj-
mniej do czasu pojawienia się np. widocznych zniszczeń papieru.
W innych książkach badania ATP potwierdziły, że miejsca uznane za czyste
i „zdrowe” rzeczywiście takie były, bowiem poziom ATP wynosił tam kilka lub
kilkanaście RLU. Z naszych obserwacji wynika, że poziom ATP na „zdrowym”
i czystym papierze, nawet kilkusetletnim, nie przekracza 30-50 RLU.
Na poziom ATP odczytany z bioluminometru może mieć wpływ także rodzaj
powierzchni i rodzaj zaplamienia, z którego pobiera się próbkę. Większe ilości
drobnoustrojów i ATP przy porównywalnym stopniu zanieczyszczenia drobno-
ustrojami można pobrać wymazówką z gładkiego papieru niż np. z szorstkiego
płótna w oprawie. Podobnie większe ilości drobnoustrojów pobiera się w przy-
padku powierzchniowego nalotu złożonego głównie z zarodników, a mniejsze
z zaplamienia, które sięga w głąb papieru, a powstało np. wskutek wydziela-
nia barwników do papieru lub wzrostu barwnych strzępek. Dlatego nie można
się ograniczyć do tej metody, badając zniszczenia mikrobiologiczne zbiorów,
ale stanowi ona cenne uzupełnienie innych wyników, szczególnie przy podej-
mowaniu decyzji o dezynfekcji.
3 Przyjmuje się, że drobnoustroje mogą się rozwijać w papierze, jeśli zawiera on 8-10% wody
w zależności od rodzaju papieru (Nyuksha [Niuksza] 1979).
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Summary

Joanna Karbowska-Berent, Joanna Jarmiłko, Microbiological Air Quality in the
Stacks and ATP Levels on Objects. New Methods in Collection Storage and Preservation
Assessment

The authors compared storage conditions and the threat of microorganisms’
growth in library holdings in nine repositories in three libraries: the Elbląska
Library, the Nicholaus Copernicus University Main Library and the Library of
the Higher Seminary in Pelplin. The conditions in the audited stacks varied
greatly in terms of temperature and air humidity, residual dust or microbially-
induced holdings’ deterioration, and microbiological air quality. Collection
storage issues were found in all the stacks which was clearly reflected in the
fungal aerosol concentration which went much beyond the recommended
level of 200 cfu/m3. In the stacks with proper storage conditions – in terms of
climatic and purity parametres – the fungal aerosol concentrations were below
100 cfu/m3. Bearing in mind the evident connection between storage condi-
tions and the microbiological air quality, we hold an opinion that measure-
ment of this parameter is indispensable for the assessment of collection prese-
rvation in library, as well as archival and museum stacks. On the other hand,
the bioluminometric measurement of the ATP level on the surface of the object
attacked by microorganisms provides information about the degree of their
liveliness and offers a valuable complementary method to culture methods and
microscopic observation.
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I. Mapa L734-R/17 (70,4 × 94,2 cm); stan przed konserwacjà, fot. R. Stasiuk

II. Mapa L734-R/17, próba usuni´cia wtórnej warstwy pomaraƒczowej farby za pomocà 
Sealant & Adhesive Remover, fot. R. Stasiuk
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III. Mapa L734-R/17, w lewym dolnym 
naro˝niku próba usuni´cia wtórnej 
warstwy pomaraƒczowej farby za pomocà 
Sealant & Adhesive Remover, fot. R. Stasiuk
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Badania nad odkwaszaniem akwarel

I. Przygotowanie prób, 
fot. G. Macander-Majkowska

II. Umieszczanie prób w aparacie Xenotest 150S, fot. W. Sobucki
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I. Zaawansowany stopieƒ 
zniszczenia inkunabułu 
przez grzyby pleÊniowe, 
fot. J. Karbowska-Berent

II. Wachlarzowato rozrastajàca si´, kremowa grzybnia prawdopodobnie grzyba podstawkowego 
na powierzchni papieru przebarwionego na bràzowo, fot. J. Karbowska-Berent
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III. Zarodniki workowe Myxotrichum 
chartarum z czarnego nalotu na papierze, 
fot. J. Karbowska-Berent

IV. Strz´pki grzybni, aparaty konidialne 
i zarodniki Scopulariopsis brevicaulis z jasnych 
nalotów na oprawie ksià˝ki, skala 400 : 1, 
fot. J. Karbowska-Berent

V. Jasny nalot na oprawie ksià˝ki. 
Podobne naloty pokrywały wiele 
opraw ksià˝ek w obu magazynach,
 fot. J. Karbowska-Berent

VI. Wzrost grzybów na kraw´dziach 
kart ksià˝ki, fot. J. Karbowska-Berent
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I. Atlas przed konserwacjà, 
fot. A. Skowroƒski

II. Atlas po konserwacji, rzut ogólny, 
fot. A. Skowroƒski

III. Mapa Ksi´stwa Brzeskiego 
przed konserwacjà, fot. A. Skowroƒski

IV. Mapa Ksi´stwa Brzeskiego 
po konserwacji, fot. A. Skowroƒski
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czego dla Dzieci Niewidomych w Owiàskach – prace badawcze i konserwatorskie

I. Planiglob – Ameryka Północna i Połu-
dniowa (1918) – stan przed konserwacjà, 
fot. J. Kokoç

II. Planiglob – Ameryka Południowa – uzupełnienie ubytku, fot. J. Czuczko
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III. Mapa Êcienna Afryki (lata 50. XX w.) – stan przed konserwacjà, fot. J. Kokoç

IV. Model mapy Afryki 
z kompletu do pró˝niowego 
tłoczenia mapy, fot. J. Kokoç
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V. Mapa Afryki 
z tworzywa 
sztucznego, 
fot. J. Kokoç

VI. Metalowa matryca – fragment – widoczne produkty korozji, fot. J. Kokoç
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VII. Mapa Êcienna Polski – fragment – zacieki werniksu, fot. J. Kokoç

VIII. Mapa Êcienna Polski – stan po konserwacji, fot. M. Pronobis-Gajdzis

wkladka.indd   12 13-01-24   14:09



Anna Zawisza 
Kompaturki – propozycja nowego podejÊcia do problemu

I. Rozklejona kompaturka, 
w formie luênych fragmen-
tów kart, wyj´ta z okładki 
starego druku G. Weis 
Gloria Universitatis Carolo-
-Ferdinandae Pragensis…, 
1672, sygn. XVII.3.7781, 
ze zbiorów BN, fot. R. Stasiuk

II. Rozklejona cz´Êciowo 
kompaturka, zidentyfi-
kowana jako fragmenty 
J. de Voragine Legenda aurea, 
II poł . XV wieku, bez syg-
natury, ze zbiorów BN, 
fot. R. Stasiuk

III. Kompaturka w okładce 
starego druku, widoczny 
cz´Êciowo rozklejony brzeg 
Ph. Honorii Thesaurus 
politicus…, 1617, sygn. 
XVII.3.8720, ze zbiorów BN, 
fot. A. Zawisza
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IV. Stary druk, jw., kompa-
turka le˝àca na bloku ksià˝ki 
po cz´Êciowym uwolnieniu 
z oprawy, fot. A. Zawisza

V. Kompaturka w okładce 
starego druku widoczna 
po odchyleniu odklejonej 
wyklejki z przodu ksià˝ki, 
F. Ruiz de Montoya Regulae 
intelligendi scripturas…, 1547, 
sygn. XVI.0.2082, ze zbiorów 
BN, fot. R. Stasiuk

VI. Kompaturka wyj´ta 
z okładki starego druku, 
tył ksià˝ki, widoczna 
pusta obwoluta pergami-
nowa, stary druk, j.w., 
fot. R. Stasiuk
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Oprawy skórzane – pułapki i niespodzianki

I. Psalterium feriatum, ok. 1377-1400 
(23 × 15,5 cm), Biblioteka PAN, Gdaƒsk
– stan przed konserwacjà, for. R. Stasiuk

II. Biblia sacra, XVI w. (11,8 × 7,5 × 4 cm), 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
– stan przed konserwacjà, fot. R. Stasiuk

III. Biblia sacra – stan przed konserwacjà, 
fot. R. Stasiuk
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V. Biblia sacra – stan po konserwacji, 
fot. R. Stasiuk

IV. Biblia sacra – stan po konserwacji, 
fot. R. Stasiuk

VI. Rekonstrukcja historycznych technik fotografi cznych – M. Supruniuk pod kierunkiem I. Zajàc; 
od lewej: papier solny na pergaminie (fotogram); cyjanotypia na skórze (fotogram); planotypia na perga-
minie (fotogram); planotypia na pergaminie, fot. I. Zajàc
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Tomasz Łojewski, Roman Gołąb, Jacob L. Thomas

Mikrofedometria – sposób na wyznaczanie światłotrwałości
oryginałów

Dwa podstawowe cele muzeów, archiwów i bibliotek to udostępnianie i ochro-
na kolekcji. W jednoczesnej ich realizacji tkwi antynomia – światło, niezbędne
dla kontaktu widza z dziełem, jest jednocześnie czynnikiem, który powoduje
jego degradację1. Kompromis, jaki stosują muzea, oparty na obserwacjach
i wynikach badań, polega na zastosowaniu najmniejszych możliwych dawek
światła, jakie uważa się, że dla danej kategorii obiektu nie będą powodowały
jego degradacji.
Dla obiektów uznawanych za najbardziej wrażliwe oznacza to konieczność
zmniejszenia mocy promieniowania źródeł światła do możliwie najniższego
poziomu oraz skrócenie sumarycznego czasu oświetlenia (na przykład poprzez
okresowe wyłączanie z ekspozycji lub zainstalowanie zbliżeniowego włącznika
światła). Oba te środki ograniczają kontakt widza z dziełem – dla większości
osób możliwość rozpoznawania barw i szczegółów rysunku przy oświetle-
niu, na rekomendowanym w takich przypadkach poziomie 50 luksów jest
już istotnie ograniczona (w szczególności dla obiektów ciemnych i o małym
kontraście).
Do kategorii arcydzieł najbardziej wrażliwych na działanie światła zalicza
się m.in. prace na podłożu papierowym, a więc klasę bardzo szeroką, tak pod
względem rodzaju stosowanego podłoża (od papieru drzewnego, barwionego
barwnikami organicznymi po wysokogatunkowy papier klasy archiwalnej) jak
i zastosowanych środków malarskich czy nośników pisma (od najtrwalszych
jak ołówek czy węgiel po barwne prace w technice akwareli czy współczesne
wydruki z drukarek atramentowych).
Rozwiązaniem, które pozwalałoby na indywidualne dostosowanie mocy oświe-
tlenia do danego obiektu, mogłoby być przeprowadzenie badań starzeniowych
z użyciem światła. Wykorzystanie do tego celu typowych metod, stosowanych
w laboratoryjnych badaniach światłotrwałości materiałów nie jest możliwe
– test w komorach typu Suntest czy Xenotest prowadzi do nieodwracalnego
zniszczenia próbki, a w przypadku dzieł sztuki i zabytków w grę wchodzą
jedynie metody nieniszczące lub mikroniszczące.
W artykule opisano konstrukcję urządzenia, które pozwala na prowadze-
nie takich badań, pokazano przykładowe wyniki pomiarów oraz omówiono
perspektywy, jakie otwiera wykorzystanie takiego urządzenia w praktyce wy-
stawienniczej muzeum.

1 Tą sprzeczność interesów widza i opiekuna kolekcji nazwano niedawno „konserwatorskim para-
grafem 22”, www.ucl.ac.uk/conservation-c-22 [dostęp: 08.08.2012].
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W 1999 roku Paul Whitmore opublikował pracę2, w której opisał urządzenie,
pozwalające na prowadzenie testów starzeniowych na obszarze o średnicy poni-
żej 0,5 mm, a więc praktycznie nie widocznym gołym okiem. Od ponad dzie-
sięciu lat w szeregu ośrodków trwają prace nad udoskonaleniem i wdrożeniem
do praktyki mikrofedometru3 pomysłu Whitmore’a. W prace te włączyły się
jednostki badawcze w Polsce. Urządzenie do prowadzenia takich pomiarów
oferowane jest obecnie przez Newport Oriel Corporation (USA), niestety kupu-
jący nie otrzymuje aparatu gotowego do pracy, lecz zestaw elementów, których
montaż i adjustację musi wykonać samodzielnie.

2 P. M. Whitmore, X. Pan, C. Bailie, Predicting the fading of objects: identification of fugitive colorants
through direct nondestructive lightfastness measurements, „Journal of the American Institute for Conserva-
tion” 1999, t. 38, nr 3, s. 395-409.
3 Angielski termin micro-fading tester lub microfadeometer w tłumaczeniu na język polski mógłby
brzmieć mikroblaknościomierz, proponujemy jednak spolszczenie nazwy i termin mikrofedometr,
jako krótszy i lepiej brzmiący.

Rys. 1. Schemat budowy mikrofedometru

Schemat budowy mikrofedometru przedstawiono na rysunku 1, pokazano na
nim również fotografię wycinka badanego barwionego papieru testowego,
na którym widoczne są ślady (o średnicy 0,55 mm) po przeprowadzonych te-
stach starzeniowych. Główne elementy składowe mikrofedometru to:
1. źródło światła – najczęściej wykorzystuje się stabilizowaną lampę ksenonową,

jej światło ma rozkład spektralny najbliższy światłu słonecznemu, jest to typ
lampy stosowany w standardowych komorach do starzenia światłem;
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2. głowica optyczna, która ogniskuje światło z lampy na badanej próbce oraz
zbiera światło odbite;

3. spektrofotometr, połączony z głowicą optyczną światłowodem;
4. komputerowy układ sterowania i kontroli, który może być wyposażony

w kamerę wideo, ułatwiającą wybór punktu pomiarowego na obiekcie
oraz w oprogramowanie w trakcie testu starzeniowego przeliczanie rejestro-
wanego widma na parametry barwy (np. CIE Lab) i wyliczanie sumarycznej
zmiany barwy starzonego punktu (∆E).

W celu wyeliminowania promieniowania ultrafioletowego oraz podczerwone-
go w lampie lub głowicy optycznej montuje się odpowiednie filtry. Duża moc
wiązki światła (zależnie od konfiguracji aparatu od kilku do kilkunastu milio-
nów luksów) pozwala na przeprowadzenie testu starzeniowego w czasie zaled-
wie kilku-kilkunastu minut. Dzięki temu, że jednocześnie prowadzone jest sta-
rzenie światłem i pomiar barwy, eksperymentator ma możliwość zatrzymania
testu w momencie, gdy zmiana barwy osiągnie zadaną wartość. Może to być
zmiana bardzo niewielka – przy różnicy barwy wyrażonej parametrem ∆E = 1
oko ludzkie nie dostrzega różnicy barw i taki test można uznać wtedy za cał-
kowicie nieniszczący. Prowadząc starzenie do momentu osiągnięcia zmiany
barwy naświetlanego punktu o wartość ∆E = 5 lub więcej, doprowadzamy do
mikrouszkodzenia badanego obiektu, ale obszar tego uszkodzenia ma wielkość
śladu ukłucia cienką igłą i na powierzchniach niegładkich (jak papier, tektura,
tkaniny) nie jest dostrzegalny nieuzbrojonym okiem.
Wynikiem pomiaru mikrofedometrem jest krzywa zmian barwy dla badanego
punktu, przedstawiona jako całościowa zmiana barwy (∆E), lub jako zmiana
pojedynczych parametrów opisujących barwę (∆L, ∆a, ∆b). Ponieważ pomiar
jest punktowy, ocena podatności na degradujące działanie światła wymaga
zwykle zbadania kilku miejsc na obiekcie.
Na rysunku 2 zestawiono serię krzywych, zarejestrowanych mikrofedomet-
rem, dla wzorców niebieskiej wełny (Blue Wool Standards, BWS), które wy-
korzystywane są w porównawczych badaniach światłotrwałości obiektów. Po-
kazane wyniki ilustrują typowy przebieg krzywych blaknięcia, ich wzajemne
ułożenie potwierdza różną świa-
tłotrwałość barwników wyko-
rzystywanych do ich produkcji
– ∆E (BWS 1) >∆E (BWS 2)
> ∆E (BWS 3). Przedstawione
pomiary prowadzone były przez
godzinę każdy, w większości przy-
padków dla określenia światło-
trwałości badanej próbki wy-
starcza pomiar trwający jedynie
10 minut. Rys. 2. Krzywe blaknięcia wzorców niebieskiej wełny
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Z wykorzystaniem mikrofedometru własnej konstrukcji w Pracowni Badań nad
Trwałością i Degradacją Papieru Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego wykonano badania odporności na działanie światła barwionych pa-
pierów artystycznych współczesnych (produkcji Fabriano) i historycznych4.
Część pomiarów wykonano w atmosferze beztlenowej – test służący ocenie, czy
ekspozycja prac wrażliwych na fotodegradację w warunkach beztlenowych
pozwoli na spowolnienie ich blaknięcia i ekspozycję w lepszym oświetleniu.
Uzyskane wyniki pokazały, że wbrew deklaracjom producenta, niektóre z kar-
tonów artystycznych z przebadanych serii są w dużym stopniu nieodporne na
działanie światła. Wymienione dalej kartony zmieniły barwę o wartość ∆E>20
(dokładne wartości podano w nawiasach), po naświetleniu dawką światła równą
192,6 MJ/m2, co orientacyjnie odpowiada 32 latom ekspozycji przy dawce 1000

luksów dziennie (10 h po 100 luk-
sów): seria Tiziano – limone (29),
prato (28), rosso fuoco (23); seria
Ingres – giallo (24); seria Murillo
– rosso fuoco (23); seria Colore –
arancio (38), aragosta (22), rosso
(46), ciliegia (25), viola (28), fucsia
(47). We wszystkich przebada-
nych przypadkach przeprowadze-
nie starzenia w atmosferze bez-
tlenowej (mikrofedometr umiesz-
czono w komorze rękawicowej,
przez którą przepuszczano czysty
azot z dodatkiem pary wodnej,

dla utrzymania stałego poziomu wilgotności) spowalniało szybkość blaknięcia
badanych próbek. Dla części barwionych kartonów spowolnienie tempa foto-
degradacji było bardzo znaczące, w przypadku kartonu Fabriano Colore Viola
tempo zmiany barwy w warunkach beztlenowych spadło blisko trzykrotnie
(rys. 3).
W dostępnej literaturze naukowej doniesienia dotyczące wykorzystania opisy-
wanej techniki starzenia światłem oryginałów nie są liczne, choć w wielu zna-
czących instytucjach prowadzone są takie badania5. W Smithsonian Institu-
tion w Waszyngtonie wykorzystano mikrofedometrię do obiektów z kolekcji

4 T. Łojewski, J. Thomas, R. Gołąb, J. Kawałko, J. Łojewska, Light ageing with simultaneous colori-
metry via fibre optics reflection spectrometry, „Review of Scientific Instruments” 2011, t. 82, nr 7, s. 102-
-105.
5 Są wśród nich: Getty Conservation Institute, Carnegie Mellon University, Library of Con-
gress, National Gallery of Art w Waszyngtonie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku,
Canadian Conservation Institute w Ottawie, Centre de recherche sur la conservation des collections
w Paryżu.

Rys. 3. Krzywe blaknięcia dla barwionego kartonu arty-
stycznego Tiziano Colore Viola produkcji Fabriano
w standardowej atmosferze i w atmosferze beztlenowej
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etnograficznej6. W Tate Modern w Londynie od
kilku lat realizowany jest projekt badawczy, któ-
rego celem jest opracowanie rozwiązań służących
ekspozycji prac na podłożu papierowym w at-
mosferze beztlenowej, chroniącej m.in. barwniki
przed utlenianiem i blaknięciem. Podstawowym
narzędziem wykorzystywanym w tych badaniach
jest właśnie mikrofedometr, którego konstrukcję
badacze z Tate zmodernizowali7. We wrześniu
2011 roku w Tate Modern zorganizowano dwu-
dniową konferencję podsumowującą kolejną fazę
prac – zapis wideo wystąpień konferencyjnych
(21 części) dostępny jest w Internecie i jest to obec-
nie najbardziej aktualne i jednocześnie najszer-
sze źródło informacji na omawiany temat8.

6 J. M. del Hoyo-Meléndez, M. F. Mecklenburg, A survey on the light-fastness properties of organic-based
Alaska Native artifacts, „Journal of Cultural Heritage” 2010, t. 11, nr 4, s. 493-499. Julio M. del Hoyo-
-Meléndez jest obecnie pracownikiem Laboratorium Analiz Nieniszczących i Badań Obiektów
Zabytkowych w Muzeum Narodowym, Oddział Kraków, gdzie kontynuuje prace nad mikrofedometrią.
7 A. Lerwill, J. H. Townsend, H. Liang, J. Thomas, S. Hackney, A portable micro-fading spectrometer
for versatile lightfastness testing, „e-PRESERVATIONScience” 2008, t. 5, s. 17-28: www.morana-rtd.com/
e-preservationscience/2008/Lerwill-22-01-2008.pdf [dostęp: 08.08.2012]. Jacob L. Thomas, współ-
autor pracy, jest obecnie zatrudniony w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru UJ.
8 Zob.: www.tate.org.uk/context-comment/video/anoxia-and-microfading-impact-on-collection-
care-part-1 [dostęp: 08.08.2012].

1. Pomiar mikrofedometrem światło-
trwałości próbek barwionych papie-
rów artystycznych, fot. T. Łojewski

2. Pomiar mikrofedometrem światłotrwałości manuskryptów muzycznych ze zbiorów Biblio-
teki Jagiellońskiej, fot. T. Łojewski
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Mikrofedometria nie jest jeszcze dojrzałą techniką pomiarową, w szczególności,
na rynku nie są dostępne urządzenia dopracowane pod kątem potrzeb i moż-
liwości technicznych pracowni konserwatorskich działających w instytucjach
kultury i nie mających zaplecza badawczego. W Pracowni Badań nad Trwało-
ścią i Degradacją Papieru trwają prace nad konstrukcją urządzenia przyjazne-
go w obsłudze i dostosowanego do skromnych możliwości finansowych polskich
instytucji. Aparat ten pozwoli na stosowanie różnych źródeł światła, w tym tak-
że światła halogenowego, które jest obecnie często wykorzystywane w muzeach
do oświetlania ekspozycji. Uważamy, że możliwość bezpośredniego określania
światłotrwałości obiektów zabytkowych będzie ważnym narzędziem w rękach
opiekunów kolekcji i pozwoli na podejmowanie decyzji optymalnych, z jednej
strony, dla właściwej ochrony eksponowanych dzieł, a z drugiej, dla widzów,
pragnących podziwiać zbiory w ich pełnym blasku.

Summary

Tomasz Łojewski, Roman Gołąb, Jacob L. Thomas, Microfedometry – A New
Technique for Testing Light Stability of Art Objects

Microfedometry is a relatively young technique for testing colour changes in
objects. The tested area is less than 0.5 mm in diameter. Due to the small size
of the luminous spot on the object and the possibility of stopping the aging test
upon reaching a small value of a complete change of colour (CIE Lab ∆E),
the technique may be considered non-destructive and may be applied to test
light-fastness of art and heritage objects. The article describes a proprietary
microfadeometer design and results of colour changes obtained for Blue Wool
Standards and samples of tinted artistic papers. In the latter case, essential
colour changes were discovered (∆E > 20) for a range of papers from the Fa-
biano company, with a total light dose corresponding to 32 years of exposure
in typical museum conditions (100 lx). The device was also used to assess
the possibility of using oxygen-free atmosphere for storage and display of
light-sensitive objects.
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Roman Gołąb, Tomasz Łojewski

Czy skanowanie jest realnym zagrożeniem
dla zbiorów archiwalnych?

Wprowadzenie

Obiekty zabytkowe, jako nieocenione dobro kulturowe, podlegają specjalne-
mu traktowaniu. Ma to na celu jak najdłuższe ich zachowanie w formie pier-
wotnej, tak aby mogły być podziwiane przez kolejne pokolenia. Jednak samo
prezentowanie dzieł sztuki naraża je na niebezpieczeństwo uszkodzenia, bądź
to pod wpływem czynników środowiskowych, bądź zaniedbań osób odpowie-
dzialnych za utrzymanie dobrego stanu zachowania powierzonych im zbiorów.
Aby zapobiec uszkodzeniom obiektów podejmowanych jest szereg działań zmie-
rzających do zapewnienia jak najwyższych standardów ich przechowywania
i ekspozycji.
Jak powszechnie wiadomo, dzieła sztuki są permanentnie narażone na działa-
nie czynników degradujących. Rezultatem tego może być pogorszenie walorów
ekspozycyjnych i użytkowych, a w skrajnych przypadkach, doprowadzenie do
całkowitej utraty wartości kulturowej. Do takich czynników zaliczają się przede
wszystkim wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne pochodzące ze śro-
dowiska zewnętrznego oraz te pochodzące z degradacji materiału, z jakiego
wytworzony jest dany obiekt. Przykłady najczęściej wspominanych w literaturze
związków pochodzenia zewnętrznego to dwutlenek siarki (SO2), tlenosiarczek
węgla (COS), tlenki azotu (NOx), ozon (O3) czy też lotne związki organiczne
(LZO); natomiast pochodzące z degradacji samych zbiorów to kwas octowy
(CH3COOH), aldehydy czy też chlorowane węglowodory1. Zmiany wilgotności
i temperatury powietrza mają również bardzo duży wpływ na postęp degradacji,
dlatego utrzymywanie tych parametrów na odpowiednim poziomie jest bardzo
ważne. Istnieją zagrożenia mikrobiologiczne oraz wynikające z oddziaływania
światła z materią. O ile te pierwsze przy spełnieniu odpowiednich parametrów
nie powinny być problematyczne, to zagrożenia pochodzące od interakcji świa-
tła z materią są bardzo istotne i odgrywają dużą rolę w kreowaniu polityki
wystawienniczej. Światło może oddziaływać z danym materiałem powodując
jego degradację, która może objawiać się poprzez zmianę kolorów, płowienie
czy żółknięcie.
Jednym z pomysłów, jaki pojawił się wraz z rozwojem optoelektroniki było
przeprowadzenie szeroko zakrojonej digitalizacji zbiorów muzealnych, bibliotecz-
nych i archiwalnych, co umożliwiłoby szerszy dostęp do danego dzieła i pozwo-
liłoby na stworzenie wirtualnej kolekcji zasobów kulturowych. Digitalizacja

1 P. B. Hatchfield, Pollutants in the museum environment, London 2005, s. 5-42.
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poprzez skanowanie wiąże się z poddaniem danego obiektu działaniu zwięk-
szonej dawki promieniowania świetlnego. Obserwacja urządzeń skanujących
(zwłaszcza wielkoformatowych) może powodować subiektywne odczucie, że
przedmiot skanowany otrzymuje bardzo dużą dawkę promieniowania, a co
za tym idzie, skanowanie może spowodować uszkodzenia dzieła. W ten spo-
sób dochodzimy do pytania, czy skanowanie szkodzi obiektom zabytkowym?
A jeżeli tak, to w jakim stopniu i czy korzyści wynikające z digitalizacji zbioru
nie są większe niż straty? Wśród osób zajmujących się konserwacją dzieł sztuki
i opiekunów kolekcji panuje dość powszechny pogląd, że używanie optoelek-
tronicznych urządzeń cyfryzujących może powodować przyspieszoną degra-
dację. Przeświadczenie takie mogą potęgować artykuły pojawiające się w lite-
raturze, traktujące o szkodliwym wpływie skanowania na kondycję obiektów
na podłożu papierowym2. Próbę odpowiedzi na pytanie czy dawka i rodzaj
promieniowania przekazywanego w trakcie skanowania może przynieść realne
zagrożenie podjęto w toku badań przeprowadzonych w Pracowni Badań nad
Trwałością i Degradacją Papieru Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz w Bibliotece Jagiellońskiej (BJ).

Część doświadczalna

Badania wykonano dla szeregu urządzeń skanujących, począwszy od prostych
urządzeń wykorzystywanych w biurach i domach po profesjonalne skanery
wielkoformatowe, wykorzystywane do masowej digitalizacji zbiorów (tab. 1).
Pomiary były przeprowadzone za pomocą sond fotometrycznych (wyskalo-
wanych odpowiednio w luksach i W/m2), w celu określenia całkowitej dawki
promieniowania pochłanianej przez próbkę oraz spektrometru (Avaspec-3648

2 O. Perminowa, T. Stepanowa, I. Burcewa, N. Manturowska, W. Popunowa, A. Szarikcowa,
Wpływ skanowania na dokumenty, „Notes Konserwatorski” 2008, nr 12, s. 245-253.

Tabela 1. Wykaz dawek emitowanych przez urządzenia skanujące podczas
skanowania z rozdzielczością 1200 dpi

* skanery wykorzystywane w Bibliotece Jagiellońskiej do masowej digitalizacji zbiorów

A Canon CanoScan Lide 60     1,48 ± 0,05  0,130 ± 0,002
B HP Scanjet G4050 393 ± 5 50,0 ± 0,7
C Microtec ScanMaker 3800 104 ± 7 14,46 ± 0,17
D Epson Perfection 3590 Photo 193,8 ± 1,6 28,0 ± 0,5
E Zeutschel* 14000 OS A0    4,2 ± 0,8   0,44 ± 0,09
F Zeutschel* 14000 OS A2    3,7 ± 0,9  0,20 ± 0,01
G Zeutschel* 10000 OS A1    5,6 ± 0,8  0,35 ±0,04

Oznaczenie
na wykresie

Nazwa skanera
Dawka promieniowania

[J/m2] [lxh]
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produkcji Avantes), w celu rejestracji widm spektralnych źródeł światła wyko-
rzystanych w badanych urządzeniach.
Zalecenia dotyczące natężenia promieniowania świetlnego dla obiektów za-
bytkowych plasują się w zakresie od 50 do 200 lx w zależności od wrażliwości
obiektów na działanie światła. Za najbardziej wrażliwe uznaje się dzieła na
podłożu papierowym, takie jak akwarele i rysunki. Dla tych ostatnich zalecane

Rys. 1. Wielkość dawek promieniowania emitowanych przez urządzenia skanujące

3 M. Scuello, I. Abramov, J. Gordon, S. Weintraub, Museum lighting. Optimizing the illuminant,
„Colour Research and Application” 2004, t. 29, nr 2, s. 121. I. L. Cook, Paintings, prints and drawings.
Conservation in Australia. Proceedings of the ICCM National Conference, Canberra, May 1976, Sydney 1977.

natężenie oświetlenia wynosi 50 lx3. Ten poziom oświetlenia będzie zatem trak-
towany jako odniesienie. Wartość samego natężenia oświetlenia nie informuje
w jednoznaczny sposób o wpływie danego urządzenia na skanowany obiekt,
ponieważ dawka, jaką pochłonie dany obiekt zależy również od czasu wysta-
wienia na działanie promieniowania. Przyjmuje się, że dawka dostarczona do
obiektu w przypadku ekspozycji przez 10 godzin w 100 lx, jest dokładnie taka
sama jak w przypadku ekspozycji przez 20 godzin w 50 lx. Dawki promienio-
wania podane w tabeli 1 zostały wyznaczone na podstawie krzywych zależności
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natężenia oświetlenia (w przypadku sondy wyskalowanej w W/m2 – mocy
promieniowania) od czasu (rys. 2). Na wykresie (rys. 1) ilustrującym wielkość
dawek promieniowania emitowanych przez poszczególne urządzenia zazna-
czono wartość 50 lxh, czyli dawkę dopuszczalną dla obiektów wrażliwych na
działanie światła w czasie 1 godziny.
Dawki promieniowania mierzone sondą fotometryczną (w luksach) zostały
przeliczone na luksogodziny i przykładowo, wynik uzyskany dla skanera
HPScanjet G4050 (50 lxh) oznacza, że digitalizowany obiekt w trakcie skano-
wania zaabsorbuje dawkę światła równoważną oświetleniu go przez 1 h świa-
tłem o mocy 50 lx. Dla pozostałych badanych urządzeń wartości dawek były

Rys. 2. Przebiegi czasowe natężenia oświetlenia w zależności od rozdzielczości skanowania
(skaner Canon CanoScan Lide 60)

od 2 do 25 razy niższe. Najmniejsze wartości zmierzono dla skanerów wyposa-
żonych w źródła promieniowania oparte na diodach elektrolumines-
cencyjnych (LED) oraz dla wielkoformatowych urządzeń skanujących wy-
korzystywanych w BJ. Zarejestrowane wartości dawek światła są bardzo niskie
i można je uznać za bezpieczne nawet w odniesieniu do najbardziej wrażliwych
obiektów.
W toku kolejnych badań określono wpływ rozdzielczości, z jaką skanuje się
dany obiekt, na całkowitą dawkę światła przekazywaną do skanowanego ma-
teriału. Sprawdzenie takie było zasadne, ponieważ zaobserwowano, że po zwięk-
szeniu rozdzielczości żądanej kopii cyfrowej linijka świetlna porusza się wol-
niej, powodując dłuższe naświetlanie obiektu, a co za tym idzie, całkowita dawka
promieniowania przekazywana obiektowi również ulega zwiększeniu. Pomiary
wykonano analogicznie do pomiarów wykonanych dla rozdzielczości 1200 dpi.
Jak widać na przebiegach czasowych natężenia oświetlenia (rys. 2), zwiększenie
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rozdzielczości rzeczywiście powoduje zwiększenie dawki promieniowania prze-
kazywanej obiektowi. Przy zwiększaniu rozdzielczości powyżej wartości
granicznej, będącej maksymalną rozdzielczością optyczną danego skanera (np.
4800 dpi dla skanerów klasy wyższej) urządzenie nie zmienia szybkości poru-
szania się linijki świetlnej, a większa rozdzielczość uzyskiwana jest softwarowo.
W rezultacie, powyżej granicznej wartości rozdzielczości nie występuje zwięk-
szenie naświetlenia dzieła.
Dla lepszego zilustrowania o ile zwiększa się dawka promieniowania dostarcza-
na do obiektu przy wzroście rozdzielczości skanowania, uzyskane wyniki przeli-
czono na czas naświetlania przy mocy światła równej 50 lx. Dane przedstawione

Rys. 3. Rozkłady spektralne skanerów biurowych

w tabeli 2 (kolumna trzecia) pokazują, że zmiana rozdzielczości do wartości
maksymalnej (4800 dpi dla badanych skanerów) w skrajnym przypadku od-
powiada ekspozycji obiektu na świetle o mocy 50 lx przez 6,7 godziny. Jest to

Rozdzielczość Dawka Czas naświetlania przy oświetleniu
[dpi] [lxh] 50 lx [h]

1200 52 1,0
2400 102 2,0
4800 338 6,7

Tabela 2. Zależność dawki promieniowania od rozdzielczości dla skanera
HP Scanjet G4050
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Rys. 4. Rozkłady spektralne skanerów wielkoformatowych wykorzystywanych w BJ

G4050 nie przekraczała wartości 800 mW/m2 (pomiar wykonano miernikiem
Elsec 764C). Dla porównania, typowe żarówki fluorescencyjne (świetlówki) sto-
sowane do oświetlania pomieszczeń biurowych emitują promieniowanie UV-A
o mocy ok. 52 mW/m2 (pomiar z odległości 1,8 m od oprawy z 4 świetlówkami
o mocy 18W każda). Łączna dawka promieniowania ultrafioletowego w trak-
cie skanowania testowanym skanerem HP z rozdzielczością 1200 dpi wynosi

czas krótszy niż jeden dzień ekspozycji danego dobra kulturowego w warunkach
oświetleniowych rekomendowanych dla obiektów szczególnie wrażliwych na
światło.
W ostatnim etapie badań analizowano możliwość wpływu rozkładu spektral-
nego źródeł światła wykorzystanych w badanych skanerach, na przyspieszoną
degradację dzieł sztuki poddawanych digitalizacji. Energia promieniowania
elektromagnetycznego wzrasta wraz z jego częstotliwością, stąd też najbardziej
energetycznym promieniowaniem z zakresu UV - R jest promieniowanie ultrafio-
letowe. Ten zakres promieniowania jest przez to najbardziej niebezpieczny dla
wystawianych obiektów.
Na rysunkach 3 i 4 pokazano rozkłady spektralne źródeł światła dla wszystkich
przebadanych urządzeń. Większość z nich jest wyposażona w lampy fluorescen-
cyjne, w tańszych urządzeniach stosuje się barwne diody LED (Canon Lide 60).
W przypadku wielkoformatowych skanerów, jako źródła światła stosowane są
białe lampy LED lub żarówki fluorescencyjne.
Na podstawie rozkładów spektralnych pokazanych na rysunku 3 można stwier-
dzić, że promieniowanie UV jest przekazywane do obiektu podczas skanowa-
nia. Moc promieniowania UV-A (300-400 nm) w przypadku skanera HP Scanjet
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11,6 J/m2, co szacunkowo odpowiada dawce promieniowania UV-A jaką otrzy-
ma obiekt w typowym pomieszczeniu biurowym oświetlanym tradycyjnymi
świetlówkami przez 3,7 min.

Wnioski

Przeprowadzone badania wskazują, że urządzenia skanujące wykorzystywane
w bibliotekach i galeriach do digitalizacji zbiorów nie niosą zagrożenia dla
skanowanych obiektów.
Dawki promieniowania przekazywane do obiektów są o wiele mniejsze niż
limity oświetlenia, które zostały wyznaczone dla najbardziej wrażliwych kate-
gorii dzieł. Przykładowo, przeprowadzenie jednokrotnej digitalizacji skanerem
o największej emisji promieniowania spośród badanych urządzeń, skutkuje do-
starczeniem do obiektu dawki promieniowania odpowiadającej przebywaniu
tego dzieła w oświetleniu 50 lx przez 1 godzinę. Nawet zwiększenie rozdziel-
czości do 4800 dpi wydłuża ten czas do 6,7 godziny, jest on jednak nadal
mniejszy niż dzienny czas wystawiania dzieła na działanie promieniowania
o natężeniu oświetlenia 50 lx, co ma miejsce przy każdej wystawie. Dla pozo-
stałych zbadanych skanerów dawki promieniowania były bardzo małe, np. dla
wykorzystywanych w BJ wielkoformatowych urządzeń wynosiły one zaledwie
0,2 do 0,45 lxh.
Widma spektralne źródeł światła wykorzystanych w badanych urządzeniach
różnią się, zależnie od zastosowanego typu lampy. Najczęściej spotykane
są lampy fluorescencyjne, rzadziej diody LED (barwne lub białe). Poza
przypadkiem linijki świetlnej składającej się z trzech różnych diod, we wszyst-
kich widmach zaobserwowano promieniowanie ultrafioletowe. Maksymalna
moc promieniowania UV-A zarejestrowana podczas skanowania wyniosła
800 mW/m2, co przeliczone na łączną dawkę przy maksymalnej rozdzielczości
skanowania odpowiada 25 minutowej ekspozycji w pomieszczeniu biurowym
o typowym oświetleniu. Promieniowanie UV emitowane przez niektóre źródła
światła w skanerach nie stanowi więc rzeczywistego zagrożenia dla digitalizo-
wanych obiektów.
Przeprowadzone badania pozwalają na wysnucie wniosku, iż digitalizacja zbiorów
muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, w tym nawet obiektów bardzo
wrażliwych, nie powoduje ich niszczenia. Co więcej, przez udostępnienie cyf-
rowej kopii, dostępnej w dowolnym momencie i z każdego miejsca na świecie,
zmniejsza niepożądane efekty związane z udostępnianiem orygnałów.

***
Podziękowania dla Zbigniewa Kozińskiego – kierownika Oddziału Zabezpie-
czania Zbiorów – za umożliwienie przeprowadzenia badań na terenie Biblioteki
Jagiellońskiej.
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Summary

Roman Gołąb, Tomasz Łojewski, Is Scanning is a Real Threat to Archival Hol-
dings?

A generally held opinion in the heritage community is that the use of electronic
scanners is dangerous and that it can lead to material degradation, especially
for works on paper and parchment. Commercially available scanners were
tested to determine the maximum dose of light to which an object is exposed
during scanning. Seven scanners were tested including four popular office
scanners and three professional large format scanners used for mass scale digi-
talization of library and archival collections. Two types of probes were used
to yield both radiometric (W/m2) and photometric (lx) data on the incident
optical power. The optical power in the ultraviolet (UV) spectrum was also
measured with a UV power meter, and the spectra of the scanner light sources
were collected with a UV/VIS spectrometer.
All measurements show that there are no counterindications to the use of
scanners, even in the case of objects most sensitive to light. For all the scanners,
the light doses to which an object is exposed are lower than the most restrictive
limitation. Light spectrum analyses of the scanner light sources also show that
there are no large peaks corresponding to a hazardous wavelength range.
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Tomasz Kozielec

Możliwości zastosowania odczynnika Schweizera
oraz światła spolaryzowanego do identyfikacji bawełny,
lnu i konopi w papierach drukowych, tekturach,
materiałach introligatorskich oraz podłożach fotograficznych

Wprowadzenie

Odczynnik Schweizera – amoniakalny roztwór wodorotlenku miedzi – zna-
ny także pod nazwą cuoxam czy też cuam, rozpuszczający celulozę, jest wyna-
lazkiem prof. Matthiasa Eduarda Schweizera (1818-1860)1. Jest to jeden
z niewielu rozpuszczalników celulozy wykorzystywany m.in do identyfikacji
włókien we włókiennictwie2 i papiernictwie3. Oddziałuje również na włókna
zwierzęce. Włókna celulozowe rozpuszczają się w odczynniku szybko i łatwo,
pozostają jedynie ich nierozpuszczalne składniki niecelulozowe. Charakte-
rystyczne zmiany zachodzące w strukturze włókien podczas rozpuszczania,
pozwalają na ich identyfikację. Ważne jest obserwowanie tego procesu od
momentu zadania odczynnika.
Odczynnik stosuje się do badania wytworów papierniczych wyprodukowanych
z surowców szmacianych lub zawierających dodatek mas szmacianych. Kon-
serwatorów, historyków i technologów włókiennictwa oraz papieru interesuje
on w sposób szczególny, bowiem powszechnie jest stosowany do rozróżniania
włókien lnu od konopii. Jest to zadanie trudne, gdyż włókna te są niełatwe do
rozróżnienia na podstawie obserwacji samej budowy morfologicznej, rozmia-
rów, przekroju, a także wybarwiania się kolorystycznego w odczynniku Graff
„C” oraz odczynniku Herzberga. Z pomocą przychodzi możliwość wykorzysta-
nia odczynnika Schweizera. Choć odczynnik ten jest bardzo pomocny przy roz-
różnianiu lnu od konopii, nie zawsze staje się złotym środkiem dla udzielenia
ostatecznej odpowiedzi o identyfikację włókien, zwłaszcza jeśli badamy mie-

1 G. B. Kauffman, Eduard Schweizer (1818-1860). The unknown chemist and his well-known reagent,
„Journal of Chemical Education” 1984, t. 61, nr 12, s. 1095-1097. W wielu opracowaniach XIX-
i XX-wiecznych używa się błędnie nazwisko wynalazcy dodając literkę „t”: Schweitzer.
2 Na przykład: R. Schlesinger, Examen microscopique et microchimique des fibres textilles, Paris 1875.
W podanej publikacji odczynnik (ammoniure de cuivre) przyrządzono rozpuszczając miedź meta-
liczną w roztworze amoniakalnym. Irving H. Isenberg z The Institute of Paper Chemistry podaje
recepturę na przygotowanie odczynnika Schweizera (w publikacji stosowane nazwy to: Cuprammo-
nium / Cuprammonium hydroxide lub w skrócie Cuam) przyrządzoną z wodorotlenku miedzi
i roztworu amoniakalnego: 2 gramy wodorotlenku miedziowego rozpuszcza się w 100 ml 25% wody
amoniakalnej. I. H. Isenberg, Pulp and paper microscopy, Appleton, Wisconsin 1967, s. 273. Nie jest to
jedyny sposób na przyrządzenie odczynnika.
3 Na przykład: R. W. Sindall, Paper technology, London 1906, s. 224. W podanej publikacji odczyn-
nik (cuprammonium) przyrządzono rozpuszczając tlenek miedzi w roztworze amoniakalnym.
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szaninę włókien. Przy rozróżnieniu włókien lnu od konopii pomocniczo należy
posiłkować się znanymi i stosowanymi odczynnikami wybarwiającymi. Mniej
znane jest zastosowanie floroglucyny do oznaczenia zawartości ligniny – mniej-
szej w lnie a większej w konopiach, czy też inne metody podane w publika-
cji Jakuba Wienera (et al.)4. Przykład wykorzystania odczynnika Schweizera
odnajdziemy m.in. w bardzo ważnym opracowaniu dotyczącym idenfyfikacji
włókien (roślinnych, zwierzęcych, sztucznych) autorstwa Wernera von Bergena
oraz Waltera Kraussa z 1942 roku5. Publikację tę gorąco polecam wszystkim
osobom zainteresowanym mikroskopowym badaniom włókien.
Pomocne przy identyfikacji włókien jest również zastosowanie światła spolaryzo-
wanego, dzięki któremu ujawniają się cechy morfologiczne włókien. Technika ta
jest coraz lepiej znana i stosowana w Polsce w wielu pracowniach badawczych
wyposażonych w sprzęt mikroskopowy.

Wykonywanie badań – kilka praktycznych uwag

Świeży odczynnik oddziałuje na włókna bardzo szybko, dlatego też zbyt wolne
przygotowanie próbki do obserwacji pod mikroskopem biologicznym może skut-
kować tym, że zobaczymy jedynie resztki nierozpuszonych substancji, zwłasz-
cza jeśli próba jest bardzo mała. Obok możliwości dozowania (zakraplaczem)
odczynnika bezpośrednio na suchą próbkę, czasem lepiej jest dozować odczyn-
nik na próbkę potraktowaną uprzedmio niewielką ilością czystej wody. Druga
metoda pozwala na swobodniejsze obserwacje podczas rozpuszczania włókien,
ponieważ można wyróżnić w preparacie kilka obszarów:
a) obszar rozpuszczonej próbki (od strony dozowania odczynnika);
b) obszar próbki podczas procesu rozpuszczania włókien;
c) obszar próbki, w którym włókna jeszcze nie zostały rozpuszczone (lub nie

będą rozpuszczone ponieważ migrujący odczynnik ulegnie zbyt dużemu roz-
cieńczeniu).

Obydwie metody wykorzystuję w zależności od rodzaju, struktury i właściwości
próbki. W próbkę lepiej rozwłóknioną i pozbawioną kleju, gdy włókna są do-
brze zmielone, znacznie posunięte procesy fibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej,
bardziej oczyszczone ze składników niecelulozowych – odczynnik Schweizera
wnika znacznie skuteczniej, szybciej rozpuszczając włókna.

Niezbędne środki ostrożności

Z uwagi na zawartość amoniaku odczynnik musi być przechowywany w bar-
dzo szczelnie zamykanym pojemniku (np. pojemnik szklany, szkło ciemne).

4 J. Wiener, V. Kovačič, P. Dejlová, Differences between flax and hemp, „Autex Research Journal”
2003, t. 3, nr 2, s. 58-63; www.autexjr.org/No2-2003-0053.pdf [dostęp.29.08.2012].
5 W. von Berger, W. Krauss, Textile fiber atlas, New York 1942.
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Podczas używania pojemnik należy szybko zamykać, nie tylko ze względu na
możliwość podrażnienia oczu i błon śluzowych, ale także na osłabianie się od-
czynnika.
Szklane elementy mikroskopowe przy nieostrożnym obchodzeniu się z odczynni-
kiem mogą ulegać uszkodzeniu – w miejscu kontaktu tworzy się zmatowienie,
trudne lub niemożliwe do usunięcia, w zależności od czasu oddziaływania na
soczewkę. Najgorszą z możliwych sytuacji jest pozostawienie zabrudzonego frag-
mentu soczewki do odparowania – zmiany mogą być nieodwracalne. Dlatego
też nie należy nigdy zapominać o klasycznym standardzie – użycia szkiełka
nakrywkowego.
Obiekt badany, z którego pobiera się próbkę, należy przetrzymywać jak najda-
lej od odczynnika. Nieostrożność może przynieść fatalne skutki – w papierze
tworzą się brązowe plamy; obszary te są bardzo kruche, jak zniszczenia spowo-
dowane wżerami atramentowymi.

Przykłady wykorzystania włókien lnu, konopii, bawełny

Papiery drukowe i do pisania, tektury

Wysokogatunkowe białe tkaniny lniane (powszechny w naszym regionie linum
usitatissimum) używane na codzień (bielizna, pościel itp.) stanowiły łatwy do
przetworzenia materiał na masę włóknistą dla celów papierniczych. Charakteryzo-
wały się one także dużym stopniem czystości – nie zawierając wcale (lub minimal-
ne ilości) zanieczyszczeń tj. składników niewłóknistych łodyg lnu. W przeciwień-
stwie do wyżej wymienionych takie wyroby jak lniane płótna, liny, worki i inne
materiały o przeznaczeniu technicznym, gospodarczym posiadały czasem bardzo
dużo tego typu zanieczyszczeń niewłóknistych, nie istniała bowiem potrzeba
ich zupełnego usuwania. Wiele zanieczyszczeń, o których mowa powyżej, posia-
dają wyroby konopne. Konopie (powszechne w naszym regionie cannabis sativa)
najczęściej używano do wyrobu m.in. płótna, lin, powrozów, sznurów, sieci,
żagli, ale też innych wyrobów6. Materiały w postaci zużytej, trafiały na przerób
na papier, tektury i kartony, podlegając procesowi sortowania. Zwracano uwagę
na zanieczyszczenia włókien. W. Cichocki wspomina, że przy sortowaniu szmat
rozdzielano „grube płótno bez paździerzy” od „grubego płótna z paździe-
rzami”7. Najwięcej niskich jakościowo surowców, przeznaczano na wyrób tek-
tur np. na oprawy książek czy tektury ochronne montażowe do oprawianych
obrazów. Nie starano się także o dokładne ich przetworzenie (dezintegrację)
na włókno. Czasem widoczne są w strukturze tektur kawałki nici, fragmenty
tkanin, sznurków, odpadki włókiennicze lniane i konopne, etc. Wielokrotnie

6 K. Kluk, Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo które w kraiu użyteczne
być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie, t. 3, Warszawa 1781, s. 329.
7 W. Cichocki, Papiernictwo, Warszawa 1922, s. 10.
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identyfikowałem także konopie lub len pochodzące z niskich jakościowo wyro-
bów tekstylnych w papierach drukarskich, mapowych oraz do pisania (widocz-
ne często w postaci brązowawych cętek w strukturze papieru). Liczne cętki
mogą być dostrzegalne w papierach wytworzonych w XVIII stuleciu ze wzglę-
du na powszechnie panujący kryzys surowcowy w papiernictwie. Szlachetność
bawełny – trzeciego omawianego rodzaju włókien w papiernictwie – dostrze-
gało wiele podręczników z zakresu papiernictwa w XIX wieku8. Surowiec ten
był już bardzo rozpowszechniony w omawianym okresie jako dodatek włókni-
sty do wyrobu papieru. Włókna bawełny, ze względu na bardzo dobrą jakość
(prawie czysta celuloza, bez zawartości ligniny) można wykryć nie tylko w lep-
szych papierach drukowych i do pisania, ale także w papierach artystycznych
(np. papier akwarelowy).

Materiały introligatorskie

Len jest jednym z najstarszych surowców używanych w introligatorstwie, często
wykorzystywany był na sznury zwięzów, nici do szycia, płócienka do wzmac-
niania grzbietu książek, płócienka na kapitałki oraz nici do wyszywania, rdze-
nie do kapitałek (sznurki różnej grubości), także jako materiał obleczeniowy.
Konopie najczęściej identyfikuje się w sznurach zwięzów w książkach. Jest to
materiał w pewnym stopniu mniej „delikatny” od wyrobów lnianych. Z kolei
bawełna mogła być użyta na nici do szycia, nici do kapitałek, merlę, tasiem-
ki na zwięzy, liczne rodzaje tkanin introligatorskich, tasiemki do wiązania
lub na zakładki. To oczywiście jedynie przykłady wykorzystania omawianych
włókien.

Podłoża fotograficzne

Papierowe podłoża fotograficzne to przez długi okres czasu wyłącznie włókna
szmaciane – len i bawełna9, oczywiście pozyskiwane z najwyższych gatunkowo
szmat. Wg Paula Messiera były one głównymi surowcami do wyrobu tych
papierów do pierwszych dziesięcioleci XX wieku10. Zmianę od surowców szma-
cianych do wprowadzenia innych mas można dobrze prześledzić m.in. na przy-
kładzie papierów Kodaka11. Papiery fotograficzne musiały być wytwarzane ze
szmat najwyższej jakości i najwyższej czystości. Wszelkie zanieczyszczenia

8 G. Planche, De l’industrie de la papeterie, Paris 1853, s. 133; J. Dunbar, The practical papermaker.
A complete guide to the manufacture of paper, Leith-London-New York 1881, s. 10 i n.
9 A. Brothers, Photography: its history, processes, apparatus, and materials, London 1899, hasło: Paper,

s. 270.
10 P. Messier, A methodology for dating photographs relative to 1950, Boston Art Conservation, www.
paulmessier.com/pm/docs/aipad4w3.pdf, s. 17 [dostęp: 07.09.2011].
11 K. Funderburk, A guide to the surface characteristics. Kodak fiber base black-and-white papers, (Copyright
Kit Fundrburk, 2009), s. 18, 20 i n.; www.notesonphotographs.org/images/c/cb/Guide_to_Surface
_Characteristics_FINAL.pdf [dostęp: 07.09.2011].
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w postaci cętek, a ponadto zgrubienia, zmarszczki były niedopuszczalne gdyż
pogarszały obraz fotograficzny. Negatywy papierowe także wytwarzano z su-
rowców wysokiej jakości. Niedopuszczalna była jakakolwiek dostrzegalna
w strukturze papierowego negatywu wada, gdyż unieczytelniałaby obraz ne-
gatywowy, co automatycznie przenosiłoby się na odbitkę pozytywową12.
W przypadku badania włókien i n t e n s y w n i e  b i e l o n y c h  test z od-
czynnikiem Schweitzera, mający za zadanie zaobserwować charakterystyczne
cechy rozpuszczanych włókien, może się nie sprawdzić13. Należy przypomnieć,
że od papierów fotograficznych wymagano nie tylko wysokiej czystości che-
micznej oraz braku zanieczyszczeń niewłóknistych, ale także wysokiej białości.
Wiek XIX był okresem szerokiego upowszechnienia technologii bielenia włókien
tekstylnych oraz mas włóknistych. Podłoża fotograficzne należą szczęśliwie do
tej grupy wytworów papierniczych, w których można przewidzieć skład włók-
nisty, w zależności od czasu powstania, co staje się elementem pomagającym
datować fotografie.
Nigdy nie spotkałem się w praktyce z użyciem włókien konopi do papierów
fotograficznych, zapewne ze względu na większą zawartość składników niece-
lulozowych niż we włóknach lnu, częste występowanie w pęczkach, oraz większą
ilość zanieczyszczeń składnikami niewłóknistymi pochodzącymi z łodyg kono-
pi z procesu ich przetwarzania na włókno. Włókna konopi mogą natomiast
występować w tekturach wytworzonych z surowca szmacianego, na które na-
klejano fotografie.

Wpływ odczynnika Schweizera na włókna oraz ich identyfikacja

Powstawanie charakterystycznych cech w strukturze włókien celulozowych pod
wpływem amoniakalnego roztwóru wodorotlenku miedziowego zależy od wie-
lu czynników. Jednym z bardzo istotnych jest stopień przetworzenia włókien.
Różnice świetnie zostały zaprezentowane w publikacji G. Magenota (et al.)14,
gdzie odnajdziemy zilustrowany wpływ m.in. odczynnika Schweizera na
bawełnę surową, bieloną oraz przetworzoną chemicznie. W polskich opraco-
waniach na uwagę zasługuje m.in. popularne opracowanie Andrzeja Jeziornego
i Barbary Lipp-Symonowicz15, którzy na przykładzie rozpuszczania bawełny
surowej przedstawili mechanizmy działania odczynnika na poszczególne obszary
włókien. Autorzy pozwolili sobie na bardzo ważną dla niniejszych rozważań

12 Szerzej na temat papierów fotograficznych w XIX stuleciu: T. Kozielec, Papiery wytwarzane dla
celów fotograficznych w XIX wieku – stawiane wymagania technologiczne oraz opinie na temat ich jakości ,
„Przegląd Papierniczy” [w druku].
13 I. H. Isenberg, op. cit., 273.
14 G. Magenot, M. Raison, Microscopical studies on the swelling of native, bleached and nitrated cellulose
fibers, „The Botanical Review” 1951, t. 17, nr 8, s. 555-628.
15 A. Jeziorny, B. Lipp-Symonowicz, Nauka o włókinie. Laboratorium. Skrypty dla Szkół Wyższych,
Łódź 1980.
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uwagę, którą cytuję: „Należy zauważyć, że inne włókna celulozowe (len, kono-
pie) mogą niekiedy rozpuszczać się w cuoxamie w sposób podobny do opisane-
go (tj. bawełny surowej). Bowiem również ścianki komórkowe tych włókien,
podobnie jak bawełny, odznaczają się różną zdolnością do pęcznienia”16. Fakt
ten niestety komplikuje identyfikację włókien. Istnieją schematyczne opisy, które
można odnaleźć w literaturze dotyczącej cech charakterystycznych włókien lnu,
konopii i bawełny podczas rozpuszczania w odczynniku Schweizera. Zwraca
się uwagę, że lumen lnu zamienia się w charakterystyczny wężyk, natomiast
lumen konopii silnie pęcznieje i ulega specyficznej segmentacji. Z kolei włókna
bawełny cechują się tym, że ściana komórkowa (różne jej warstwy w różnym
stopniu) pęcznieje dając efekt charakterystycznych „bąbli” (czy też „paciorków”).
Jest to schemat ogólny, znacznie uproszczony, ponieważ praktyka pokazuje, że
czasem trudno jest rozróżnić włókna lnu i konopi między sobą (w mieszaninie),
a zwłaszcza w postaci surowej lub przetworzonych w stopniu mało ingeren-
cyjnym w strukturę włókna i skład chemiczny. Konserwatorzy dość często
spotykają się z użytymi do zabytków włóknami o różnym stopniu ich przetwo-
rzenia. Fakt iż, zdecydowanie łatwiejsze jest rozróżnienie włókien jednego
rodzaju tworzących badany materiał jest oczywisty. Taki komfort jednak czę-
sto się nie zdarza zwłaszcza w wytworach papierniczych; wytwory tekstylne to
także nierzadko mieszanina włókien.

***

Włókna bawełny potraktowane odczynnikiem Schweizera intensywnie pęcznieją
(„bąble”, „koraliki”, „sznur koralików”) jeśli traktowana jest bawełna surowa.
Stwierdzono, że różny stopień spęcznienia ścianek oraz obecność kutikuli (ze-

wnętrzna warstwa wosków oraz
tłuszczów na komórkach baweł-
ny) stanowi bezpośrednią przyczy-
nę powstawania „bąbli”17. Efekt
ten jest bardzo dobrze widoczny
– tworzenie się charakterystycz-
nego kształtu w obrębie kanału
włókna. Kształt ten można przy-
równać do wężyka czy ażurowej
wstążeczki. Zjawiska te mogą być
słabo zauważalne w wytworach
tekstylnych (nici, płótna – jako

włókna przetworzone) a jeszcze mniej w próbkach papieru. Wynika to z proce-
sów technologicznej przeróbki włókien na tekstylia, zużytych potem na pa-
pier. W przypadku papierów do zmniejszenia charakterystycznego pęcznienia,

16 Ibidem, s. 56.
17 Ibidem, s. 56.

1. Włókna bawełny podczas rozpuszczania w od-
czynniku Schweizera, skala 400:1, fot. T. Kozielec
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surowa. Zjawisko tworzenia się „bąbelków”, „koralików” jest już rzadziej do-
strzegalne. Obserwuje się częściej inne, charakterystyczne zmiany w postaci
takiego spęcznienia włókien, że zewnętrzny jego obrys tworzy falistą strukturę.
Zmiany w obrębie lumenu także przybierają falisty kształt, czasem można za-
obserwować jak zamieniał się on w ułożone gęsto, stykajce się ze sobą paciorki
o kształce pestki śliwy. Zmiany te można lepiej zaobserwować stosując światło
spolaryzowane.

***
Włókna lnu surowego lub z wyrobu tekstylnego, gdzie znajdują się w postaci
niezmielonej, umożliwiają obserwowanie zjawisk zachodzących podczas ich roz-
puszczania w odczynniku. Zanim włókna ulegną rozpuszczeniu wyraźnie pęcz-
nieją, ponadto można zauważyć bardzo charakterystyczny wężykowaty kształt
w kanale (ściśnięcie protoplazmy).
Ponieważ podobnie może zachowywać się bawełna lub konopie ważne jest przed
użyciem odczynnika Schweizera zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy
budowy włókien lnu, są to m.in.: ostre zakończenia włókien w przypadku lnu
surowego i wyrobów tekstylnych, zwykle gładka powierzchnia włókien, czasem
występujące na powierzchni podłużne szpary i szczeliny, bardzo charakterystycz-
ne przesunięcia, kolanka i węzły, w przekroju widoczny kształt wielokątów
nieforemnych o różnej wielkości, ścianki włókna są grube, cienki lumen, który
może być niewidoczny lub widoczny lokalnie18. Cechy te odróżnają je wyraźnie
18 Ibidem, s. 58.

2. Włókna bawełny podczas rozpuszczania w od-
czynniku Schweizera, końcówki rozpuszczanych
włókien, skala 100:1, fot. T. Kozielec

3. Włókna bawełny podczas rozpuszczania w odczyn-
niku Schweizera w świetle spolaryzowanym, skala
200:1, fot. T. Kozielec

jak w bawełnie surowej, przyczynia się m.in. mielenie masy włóknistej, wyraźnie
zmianiające strukturę włókna oraz inne czynniki opisane przy omawianiu włókien
lnu. Włókna bawełny, przetworzone na papier, jak już wspomniano, wykazu-
ją nieco inne cechy przy rozpuszczaniu odczynnikiem Schweizera niż bawełna
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od włókien bawełny, ale niestety nie
zbyt wyraźnie od włókien konopii.
W wytworach papierniczych w wy-
niku mielenia włókien trudno jest
dopatrzeć się charakterystycznych
ostrych zakończeń, czy anatomicznych
elementów poprzecznych, ponieważ
włókna są skracane lub miażdżone.
Len w postaci surowej obserwujemy
w postaci wiązek (sklejone włókna
elementarne tworzące włókna tech-
niczne). Jest to dostrzegalne w wy-
robach tekstylnych, może być zaob-
serwowane w wytworach papierni-
czych. Włókna połączone są ze sobą
spajającą substancją pektynową, czę-
ściowo zniszczoną poprzez oddzia-
ływanie mikroorganizmów podczas
procesu roszenia co pozwala oddzie-
lić włókna od reszty elementów ło-
dygi. Mogą posiadać ponadto zanie-
czyszczenia niewłókniste pochodzące
z łodyg lnu (po etapie roszenia włók-
na są oddzielane od resztek łodygi
i oczyszczane). W przypadku włó-
kien sklejonych zawierających reszt-
ki zanieczyszczeń niewłóknistych
proces rozpuszczania może być wol-
niejszy, ze względu na utrudniony
dostęp odczynnika do włókien. Im
dalej jest posunięty proces przerobu
surowca lnianego, tym mniej wystę-
puje pęczków włókien. Dotyczy to
przede wszystkim wytworów papier-
niczych. Należy przypomnieć, że wy-
roby tekstylne, które trafiały do prze-

robu na masę włóknistą do wytwarzania papieru, cięto na kawałki, mielono
przy pomocy stępów wielotłukowych, holendrów, stosując też mleczko wapienne.
Na sklejone włókna, ich strukturę i składniki, wpływ miało także stosowanie
warników kulistych, w których przed mieleniem intensywnie gotowano szma-
ty w celu usunięcia barwników lub ich osłabienia, tłuszczu i innych zanieczysz-
czeń. Na strukturę włókien oraz skład chemiczny wpływało także użycie środ-

4. Włókno lnu podczas rozpuszczania w odczyn-
niku Schweizera, skala 400:1, fot. T. Kozielec

5. Włókno lnu podczas rozpuszczania w od-
czynniku Schweizera w świetle spolaryzowanym,
skala 400:1, fot. T. Kozielec
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ków bielących. Włókna czyste
rozpuszczają się bardzo szybko
w świeżym odczynniku Schwei-
zera. Przy ich obserwacji należy
zwrócić baczniejszą uwagę na
występowanie elementów anato-
micznych poprzecznych i sko-
śnych we włóknach lnu. W pęcz-
niejącym włóknie lnu widać cza-
sem bardzo wyraźnie pojawia-
jące się poprzeczne „prążki” przy
rozpuszczaniu włókna, które wi-
doczne są przez c a ł ą  j e g o
s z e r o k o ś ć. Zjawisko to świet-
nie widać przy zastosowaniu światła spolaryzowanego. Ważne jest także pa-
miętanie o warstwowej i fibrylarnej budowie ścianki komórkowej włókien. Mie-
lenie włókien powoduje czasem bardzo wyraźnie uczytelnienie się tej struktury.

***
Włókna konopii wykazują cechy zbliżone pod względem budowy morfologicz-
nej do włókien lnu. Pewnymi cechami odróżniającymi je są m.in. bardziej tępe
zakończenia lub nawet widełkowate rozczłonkowania końcówek – charaktery-
styczne dla włókien niemielonych czyli nieuszkodzonych. W wytworach pa-
pierniczych są one spotykane rzadziej z powodu mielenia. Wygląd włókien
konopii w przekroju poprzecznym różni się od włókien lnu. W przekroju wi-
doczne są włókna o kształcie nieregularnym – od trójkątnych do wielokątnych,
a lumen widoczny jest jako owal do wydłużonego otworu lub cienkiej linii
w centrum włókna.
Warto zwrócić uwagę na obecność charakterystycznego elementu konopii su-
rowych – resztek naskórka (epidermy) z wystającymi włoskami19. W praktyce
obserwacje na przekrojach można zastosować jedynie do włókien surowych
i pochodzących z wyrobów tekstylnych – dzięki uporządkowaniu włókien
oraz braku naruszenia ich struktury (jak w papierze). Więcej na temat różnic
w budowie morfologicznej między konopiami a lnem podaje m.in. norma
TAPPI20.
Surowe włókna konopne rozpuszczając się pęcznieją, jak włókna bawełny suro-
wej, tworząc charakterystyczne „bąbelki”, dlatego czasem można je pomylić.
Zjawisko to może być wyraźnie widoczne w wyrobach konopnych tekstylnych,
mniej w papierze, ze względu na efekty mielenia masy włóknistej. Włókna
konopne często obserwujemy w postaci dość grubych pęczków (np. sklejonych

19 W. von Berger, W. Krauss, op. cit., s. 28.
20 TAPPI: T 259 sp-05. Species identification of nonwood plant fibers, s. 11.

6. Końcówka włókna lnu podczas rozpuszczania
w odczynniku Schweizera, skala 400:1, fot. T. Kozielec
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ze sobą nawet kilkadziesiąt włókien ele-
mentarnych). Pojedyńcze włókna spo-
tkać można w papierze. Jeśli znajdują-
cy się w papierze gruby pęczek włókien
posiada dodatkowo liczne zanieczysz-
czenia niewłókniste, pochodzące z łodyg
konopii, obserwowany pod mikrosko-
pem element może przypominać dro-
binkę tkanki drzewnej (ścier drzewny).
Przyglądając się bliżej, można jednak
z łatwością zauważyć zasadnicze różni-
ce. Bardzo charakterystyczną cechą (klu-
czową do rozpoznania) włókien kono-
pii traktowanych odczynnikiem Schwe-
izera jest widoczne zjawisko poprzecz-
nego zmarszczenia w obrębie lumenu.
Jest stosunkowo gęste – przypomina

pomarszczoną poprzecznie i szeroką (względem szerokości włókna) wstążkę21.
Niektórzy określają to zjawisko mianem prążkowania22. Włókna konopii pęcz-
nieją i rozpuszczają się wolniej niż włókna lnu. Oddziaływanie odczynnika na
włókna w pęczkach (czasem dość pokaźnych) jest utrudnione z powodu zanie-
czyszczeń licznymi składnikami niewłóknistymi łodyg. Pod wpływem odczynnika

21 W. von Berger, W. Krauss, op. cit., s. 28, ilustracja XVII, Hemp, C.
22 I. H. Isenberg, op. cit., s.273.

7. Włókno konopi podczas rozpuszcza-
nia w odczynniku Schweizera, skala 400:1,
fot. T. Kozielec

8. Pęczek włókien konopnych podczas roz-
puszczania w odczynniku Schweizera w świetle
spolaryzowanym, skala 400:1, fot. T. Kozielec

9. Pęczek włókien konopnych podczas roz-
puszczania w odczynniku Schweizera w świetle
spolaryzowanym, skala 400:1, fot. T. Kozielec
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Schweizera pojedyńcze włókna zaczynają się zwijać, skręcać (podobne zjawiska
można zaobserwować przy traktowanych pęczkach włókien lnu). Pomocą przy
identyfikacji włókien konopnych potraktowanych odczynnikiem Schweizera
jest światło spolaryzowane, pozwalające wzmocnić obraz charakterystycznego
marszczenia się w obrębie lumenu włókna, a nawet włókien występujących
w pęczkach.

Wykonywanie zdjęć podczas stosowania
odczynnika Schweizera

Szybki proces rozpuszczania włókien celulozowych sprawia, że wykonywanie
zdjęć jest utrudnione, a zdjęcia mogą być poruszone. Pomocne jest stosowa-
nie odczynnika po uprzednim zadaniu próbki wodą, umożliwiające przerwanie
działania odczynnika na zasadzie jego stopniowego rozcieńczania się w wodzie.
W przypadku: „duża próbka – mało odczynnika” odczynnik także traci swoją
„moc” rozpuszczając znaczne ilości celulozy, która przechodzi do roztworu,
spowalniając rozpuszczanie dalszej partii włókien. Isenberg podaje  sposób na
zahamowanie działania odczynnika poprzez jego wymianę mieszaniną równych
objętości: gliceryny, alkoholu i wody23. Obserwacje w świetle spolaryzowa-
nym pozwalają na uchwycenie cech rozpuszczanych włókien, które są niewy-
raźne (lub niewidoczne) w zwykłym świetle przechodzącym w mikroskopie.

Podsumowanie oraz propozycje

1. Włókna bawełny, lnu i konopii są stosunkowo łatwe do rozróżnienia, gdy
badane są próbki o składzie włóknistym niemieszanym.

2. Włókna bawełny, lnu i konopii mogą być trudne do rozróżnienia, gdy bada-
my próbki o składzie mieszanym.

3. Włókna bawełny, lnu i konopii rozpuszczają się wykazując pewne różnice
w zależności od stopnia ich przetworzenia (obecność zanieczyszczeń niewłók-
nistych, wpływ bielenia, mielenie itd.).

4. Rozpuszczanie włókien odczynnikiem Schweizera należy traktować jako
badanie uzupełniające, aby móc z dużym prawdopodobieństwem zidentyfi-
kować rodzaj włókna należy wykonać dodatkowe badania (np. zastosować
odczynniki wybarwiające).

5. Zastosowanie światła spolaryzowanego może być stosowane przy obserwacji
próbek traktowanych odczynnikiem Schweitzera, ponieważ pozwala na uczy-
telnienie cech słabo- lub niewidocznych przy zwykłym świetle przechodzą-
cym, na podstawie których możliwa jest identyfikacja rodzaju włókien (np.
zmiany w obrębie lumenu, zmiany w obrębie ścianki komórkowej).

23 Ibidem, s. 273.
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6. Wzorce porównawcze stosowane przy badaniach próbek powinny stanowić
włókna na różnym etapie przetworzenia (np. len – surowy, czesany, bielony,
niebielony, masa włóknista etc.).

Summary

Tomasz Kozielec, Possibilities of Using Schweizer’s Reagent and Polarized Light for
Identification of Cotton, Flax and Hemp in Printing Papers, Cardboards, Bookbinding
Materials and Photographic Supports

The article presents basic differences and similarities between flax, hemp and
cotton fibres (processed to varying degrees), treated with Schweizer’s Reagent.
The author points out the advantages and limitations of this method for fibre
identification. The Schweizer’s reagent is frequently used to identify plant
fibres because during the dissolution process one many notice characteristic
features which help fibre identification. The article demonstrates also the possi-
bilities of simultaneous polarized light spectroscopy for plant identification.
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Joanna Karbowska-Berent

O zastosowaniu związków cynoorganicznych
do dezynfekcji zbiorów

W numerze 13 „Notesu Konserwatorskiego” (2010) została zamieszczona
publikacja autorstwa Mariusza Dyląga, Małgorzaty Bień, Hanny Pruchnik,
Floriana Pruchnika i Stanisława Ułaszewskiego: Ocena mikologiczna wybranych
pomieszczeń użytkowych z określeniem wrażliwości na związki cynoorganiczne wyizolo-
wanych szczepów grzybów (s. 89-112).
W tekście zaprezentowano m.in. aktywność trzech nowo zsyntetyzowanych
związków cynoorganicznych o ogólnym wzorze SnR3X, wobec dziewięciu szcze-
pów grzybów pleśniowych, wyizolowanych w trakcie przeprowadzania oceny
mikologicznej pomieszczeń bibliotecznych i archiwalnych.
Praca ta wpisuje się w nurt poszukiwań nowych, skutecznych środków prze-
ciwgrzybiczych w celu, jak piszą autorzy, „zabezpieczenia zbiorów przed zaple-
śnieniem”.
Niestety, organiczne związki cyny, mimo swoich zalet, nie mogą być stosowa-
ne jako produkty biobójcze. Substancje czynne z tej grupy zostały wycofane,
nowych nie wolno wprowadzać.
Zakaz stosowania związków cynoorganicznych obowiązuje na mocy Dyrekty-
wy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 roku doty-
czącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. UE L. 123,
24.04.1998; www.urpl.gov.pl/system/files/PL/Produkty-biobojcze/proc_eu/
Dyrektywa_98-8-WE_pl.pdf [dostęp: 31.08.2012]). Stanowisko to zostało
podtrzymane w Decyzji Komisji z 28 maja 2009 roku dotyczącej ograni-
czeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych
(Dz.U. UE L. 138, 4.06.2009; www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2009:138:FULL:PL:PDF [dostęp: 31.08.2012]).
W decyzji napisano m.in., że związki cynoorganiczne mają „szkodliwy wpływ
na zdrowie, a mianowicie działają immunotoksycznie poprzez gruczoł gra-
sicy i działają w sposób kumulatywny”.
U naczelnych narażonych na kontakt z organicznymi związkami cyny obser-
wuje się utratę neuronów w hipokampie i ciele migdałowatym w mózgu oraz
uszkodzenie kory mózgowej i pnia mózgu.
Omawiany artykuł, w części dotyczącej związków cynoorganicznych, wpro-
wadza czytelników w błąd, ponieważ sugeruje, że będą one w przyszłości
mogły być stosowane do dezynfekcji czy zabezpieczania zbiorów i pomogą roz-
wiązać problem ich pleśnienia.



124 III. Fizyka, chemia, mikrobiologia w ochronie i konserwacji zbiorów

Summary

Joanna Karbowska-Berent, On the Use of Tinorganic Compounds in Collection
Disinfection

A polemic with the text published in “Notes Konserwatorski” No. 13 by
M. Dyląg, M. Bień, H. Pruchnik, F. Pruchnik and S. Ułaszewski: Mycological
Assessment of Selected Usable Spaces Combined with Specification of Sensitivity to Tinor-
ganic Compounds of Isolated Fungal Strains. The author points out that organic
tin compounds, despite their advantages, cannot be used as biocidal products.
The ban on their use was imposed by the Directive 98/8/WE of the European
Parliament and the Council of February 16, 1998 on account of their harmful
impact on human health, namely immunotoxicity via the thymus gland.
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IV. Z praktyki konserwatora

Joanna Sroka, Dorota Jutrzenka-Supryn

Atlas Silesiae ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Opolu – dokument historyczny i dzieło
sztuki kartograficznej. Pełna konserwacja i restauracja*

Atlas Silesiae jest dokumentem, który odzwierciedla poziom sztuki kartogra-
ficznej pierwszej połowy XVIII wieku, jest także pomocny w ocenie krajobra-
zu administracyjno-gospodarczego stanu Śląska z tego czasu. Atlas składa się
z 18 map przedstawiających dawne Księstwa Śląskie1. Mapy zostały sporzą-
dzone przez Johanna Wolfganga Wielanda oraz Mateusza von Schubartha
i wydane przez oficynę Homanna w Norymberdze w 1752 roku (z datą 1750).
Niezwykle interesująca z powodu swojej unikatowości wydaje się być mapa
ukazująca ziemie Królestwa Pruskiego, dołączona do atlasu jako 19 – ostatnia
karta. Została ona przygotowana przez berlińskiego miedziorytnika Johanna
Davida Schleuena i wydana ok. 1745-1760 roku w Berlinie.
Zanim atlas trafił do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (PBW)
znajdował się w Kolegium Klasztoru Franciszkanów w Nysie, o czym świadczą
m.in. pieczątki umieszczone na stronie verso każdej mapy. Po jego likwida-
cji w latach 50-tych XX wieku zbiory zostały przeniesione do PBW, a następnie
w 1999 roku do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Część książek
pozostała jednak w PBW. Księgozbiór ten liczy obecnie 111 woluminów, a Atlas
Silesiae jest jedynym obiektem sztuki kartograficznej w kolekcji starych druków.

Opis

Atlas został oprawiony w brązową, bydlęcą skórę ozdobioną przy krawędziach
potrójnym liniowaniem. Wymiary złożonego atlasu wynoszą 61×48×3,5 cm,
natomiast wymiary odcisku płyty poszczególnych map wahają się w granicach
ok. 55,5-56×80-82,5 cm. Wyjątek stanowią trzy pierwsze, ogólne mapy

* Konserwacja i restauracja atlasu kartograficznego zestawionego sztucznie z zespołu map należą-
cych do Atlasu Silesiae z dołączoną mapą przeglądową Monarchii Pruskiej pochodzącego z połowy
XVIII wieku była przedmiotem pracy dyplomowej Joanny Sroki wykonanej pod kierunkiem
dr Doroty Jutrzenki-Supryn w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu w 2010 roku.
1 W atlasie nie zachowała się karta tytułowa, indeks oraz dwie mapy (Diecezji Wrocławskiej
i Księstwa Legnickiego). Nie można ustalić czy w momencie oprawiania zawierał kartę tytułową i in-
deks, natomiast o pierwotnej obecności obydwu map świadczą pozostałości papieru po ich wyrwaniu
obecne na paskach montażowych.
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Śląska oraz mapa Królestwa Pruskiego, które są mniejszych rozmiarów. Kolej-
ność map w atlasie jest uporządkowana wg zajmowanych miejsc przez poszcze-
gólne księstwa w Sejmie Śląskim za czasów austriackich. Według tego podziału
w pierwszej kolejności znalazły się księstwa udzielne (niepodlegające nikomu),
od Księstwa Grodkowskiego do Księstwa Ziębickiego. Kolejne mapy odnoszą
się do tzw. księstw korony, powstałych w wyniku wygaśnięcia dziedziczących
je rodów książęcych2.
W wyniku zabiegu ujednolicenia formatu mapy są podane w bardzo różnych
skalach. Wszystkie posiadają duże podziałki liniowe będące graficzną ilustracją
użytych skal – w milach śląskich oraz w milach geograficznych germańskich.
Mapy są zorientowane w sposób: północ u góry, wschód po prawej stronie, co
zaznaczone jest wewnątrz ramki w postaci łacińskich nazw stron świata. Jedy-
nie mapa Księstwa Ziębickiego (Ducatus Monsterbergensis) nie ma takiego
oznaczenia, jej orientacja jest błędna. Wskazuje na to siatka geograficzna, która
jest skręcona w prawo o ponad 20°.
Powiaty wchodzące w skład danego księstwa, czyli zasadnicza część mapy, są
całkowicie pokryte farbą, różną dla każdego powiatu. Ziemie sąsiadujące po-
siadają jedynie barwny obrys wzdłuż granic. Mapy obwiedzione są prostą ramką
stopniową z podziałami na minuty. Na mapach zaznaczono aż 27 kategorii
obiektów, a wśród nich kilka rodzajów kopalń, hut, młynów, kamieniołomy,
cegielnie, tartaki, garbarnie, bielarnie, szlifiernie, piece wapiennicze, wytwór-
nie kos i wiele innych3.
Wszystkie mapy posiadają ozdobne kartusze tytułowe zawierające ciekawy ma-
teriał ikonograficzny, ilustrujący właściwości danej ziemi oraz jej herb, będący
zazwyczaj herbem rodu sprawującego tam władzę. Niezwykle bogato zdobiona
jest również ostatnia mapa. W górnym kartuszu na karcie papieru trzymanej
w szponach przez orła pruskiego widnieje tytuł: General- Karte / der gesamten
Königlichen / Preussischen Lander. / zu finden / bei J. D. Schleuen / Kupferstecher in
Berlin4. Mapa jest zdobiona trzema wedutami miast (Berlina, Królewca i Wroc-
ławia) oraz rozbudowanym kartuszem dolnym z Wielkim Herbem Prus Królew-
skich, zajmującymi około 1/4 powierzchni. Poszczególne ziemie Monarchii
Pruskiej są obwiedzione kolorowym konturem lub wypełnione jednolitą barwą.
2 Po pokoju drezdeńskim w 1745 r. część ziem Śląska znalazło się we władaniu Monarchii Pruskiej,
a część pozostało w granicach Austrii. Mapy zostały sporządzone przed rokiem 1741 i nie mogły
uwzględnić nowego podziału, zatem w skład atlasu wchodzą wszystkie ziemie Śląska. Nowy podział
został zaznaczony na mapie ogólnej, gdzie znajduje się napis Silesia Austriaca, który obejmuje ziemie
karniowską i cieszyńską oraz w legendzie tej samej mapy, gdzie umieszczone jest wyjaśnienie faktów,
jakie wywołał podział Śląska. Również w legendzie mapy Górnego Śląska znajdujemy sprostowanie
błędów, które pojawiły się na mapie w wyniku nie uwzględnienia nowych podziałów politycznych,
zob. B. Horodyski, Dzieje Atlasu Śląska 1720-1752, Warszawa 2002, s. 142-143.
3 R. Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 34.
4 Generalna mapa wszystkich Królewskich Pruskich Ziem / do znalezienia / u J. D. Schleuena /
/ miedziorytnika w Berlinie.
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Technika wykonania

Mapy zostały odbite na papierach lnianych, ręcznie czerpanych, żeberko-
wych. Mapa przeglądowa Monarchii Pruskiej została wykonana na dwóch skle-
jonych ze sobą arkuszach papieru, natomiast mapy Księstw Śląskich odbito na
jednym arkuszu. Papier, z którego wykonano paski montażowe jest znacznie
cieńszy i gorszej jakości niż papier, którego użyto do wykonania grafik. Mapy
posiadają kilka rodzajów filigranów, w tym jeden charakterystyczny ujęty
w formie literowej – SHD. Osobną grupę stanowią fragmenty filigranów znajdu-
jące się na paskach montażo-
wych. Wykonano zdjęcia
wszystkich znaków, z któ-
rych później w programie
graficznym ułożono trzy fili-
grany (dwa pełne z przedsta-
wieniem św. Piotra i jeden
posiadający brakujące frag-
menty rysunku, przedsta-
wiający putta). Na ich pod-
stawie ustalono, że papier
został wykonany w papierni
w Dusznikach Zdrój5.
Papier nie jest przeklejony
w masie, lecz powierzchnio-
wo klejem glutynowym tylko w obrębie odbitki graficznej. Świadczy o tym,
widoczna w świetle bocznym błyszcząca warstwa kleju oraz niejednakowa zwil-
żalność papieru (fot. 1). Mapy wykonano w technice miedziorytu łączonego
z akwafortą w niektórych partiach kartuszy. Po wykonaniu odbitki czarną
farbą drukarską kolorowano je ręcznie farbami wodnymi6. Ze względu na to,
że warstwa malarska została nałożona po przeklejeniu papieru, pigmenty nie
wniknęły głęboko w strukturę papieru.

5 Zbiory zeskanowanych filigranów znajdujące się w tamtejszym Muzeum Papiernictwa wskazują
występowanie tego typu znaków wodnych w następujących latach: filigran z przestawieniem św.
Piotra – 1751, 1759, 1760, 1782, 1783 r., trzeci filigran ukazujący putta – 1784, 1790 r. Datowanie
filigranów sporządziła mgr Teresa Windyka (kierownik działu Historii Papiernictwa w Muzeum
w Dusznikach Zdrój) na podstawie źródeł DSBM (Deutsches Schrift-und Buch Museum, Leipzig).
Wymienione filigrany dusznickie odpowiadające filigranom z Atlasu Śląska z Muzeum Leipzig posia-
dają następujące sygnatury: MD 871AH/13 i MD87AH/8-12.
6 W warstwie malarskiej zidentyfikowano: miedziankę, azuryt, malachit, żółcień organiczną, cy-
nober oraz czerwień organiczną. Metodyka badań została opisana w dokumentacji prac konserwa-
torsko-restauratorskich: J. Sroka, Atlas Kartograficzny zestawiony sztucznie z zespołu map należących
do Atlas Silesiae (Norymberga, lata 1736-1752) z dołączoną mapą przeglądową Monarchii Pruskiej
(Berlin, między 1745-60), praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem dr D. Jutrzenki-Supryn,
Toruń 2009-2010.

1. Nierównomierne przeklejenie papieru mapy, fot. J. Sroka



IV. Z praktyki konserwatora128

Konstrukcja atlasu

Mapy zostały złożone na pół, na zgięciu od strony zewnętrznej wzmocnio-
ne kawałkiem płótna i przyklejone do papierowych pasków, przez które szyto
atlas. W większości przypadków na jednym pasku zamontowano dwie mapy.

Pomiędzy dwoma połączonymi
ze sobą składkami dodano po
ok. 2-3 papierowe paski mają-
ce na celu wyrównanie grubo-
ści atlasu w grzbiecie (rys. 1).
Mapy zostały uszyte na pięć
skórzanych zwięzów grubymi
nićmi konopnymi. Grzbiet za-
klejono klejem glutynowym.
Oprawa jest połączona z blo-
kiem za pomocą wyklejek, któ-
re są przedłużone i założone za
pierwszą składkę (rys. 2).
Atlas został oprawiony w brą-
zową, bydlęcą skórę utworzoną
ze sklejenia ze sobą dwóch
fragmentów. Jest to tzw. opra-

wa miękka, w której okładziny nie są usztywnione tekturą czy deską. Był to
celowy zabieg, aby zmniejszyć wagę. Tylne obleczenie przy zewnętrznej krawę-
dzi jest nacięte na szerokość 4 cm, przez które przewleczono tkany pas (zacho-
wany w niewielkim fragmencie pod wyklejką). Taka konstrukcja pozwalała
na złożenie atlasu na pół, a owinięcie pasem uniemożliwiało rozwinięcie. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu, atlas można było swobodnie przenosić.

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Stan zachowania Atlasu Silesiae był zły i kwalifikował go do przeprowadzenia
prac konserwatorsko-restauratorskich. Oprawa była bardzo zniszczona – skóra
krucha, pozbawiona elastyczności i właściwości wytrzymałościowych, posiada-
ła liczne przetarcia, a w wielu miejscach na całej powierzchni nie posiadała lica.
Swoją formę zachowywała dzięki mocnemu przesyceniu klejem glutynowym,
na który przyklejono wyklejki oraz wykonano wzmocnienia z dwóch warstw
papieru pakowego (na tylnej okładzinie). Ponieważ atlas był noszony złożony
na pół, pozostały po tym złożeniu ślady biegnące wzdłuż całej powierzchni przed-
niej okładziny. Skóra w tym miejscu miała przetarcia w formie cienkich piono-
wych linii. Skóra tylnej okładziny była w zdecydowanie gorszym stanie – bardzo

Rys. 1. Schemat montażu map na paskach

Rys. 2. Schemat połączenia oprawy z blokiem
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duże ubytki narożników oraz liczne mniej-
sze ubytki przy krawędziach. Na górnej po-
łowie widoczne było duże, poziome pęk-
nięcie przechodzące przez prawie całą
szerokość okładziny. W bardzo wielu
miejscach skóra nie posiadała lica,
a w miejscach gdzie ono pozostało
sczerniało na skutek zalania.
Arkusze map były bardzo zakurzo-
ne i zabrudzone, szczególnie pierw-
sze i ostatnie karty. Skórzana opra-
wa, która skurczyła się na skutek
intensywnego użytkowania atla-
su i postępujących procesów sta-
rzeniowych skóry, nie chroniła
w wystarczającym stopniu map,
a zwłaszcza krawędzi, na których
notuje się najwięcej zniszczeń me-
chanicznych – przedarć i drob-
nych ubytków. Przedarcia papie-
ru często pokrywały się z miejsca-
mi gdzie do grzbietu składek przy-
klejono paski montażowe. Część
przedarć została w przeszłości pod-
klejona złej jakości papierem pa-
kowym, papierem czerpanym lub
papierem gazetowym (fot. 4). Na-
prawy te częściowo wzmocniły
miejsca zniszczone, lecz również
spowodowały powstawanie no-
wych przedarć i przebarwień np.
wzdłuż krawędzi przyklejonego
papieru. Większość napraw (za
wyjątkiem podklejeń z papie-
ru czerpanego) została wykona-
na bardzo niestarannie. Wokół
wzmocnień widoczne były rozle-
głe ślady po kleju glutynowym.
Ponadto naprawy z papieru pa-
kowego spowodowały zakwasze-
nie i zbrązowienie miejsc, w któ-
rych stykały się z papierem map.

2. Atlas złożony na pół. Stan przed konserwacją,
fot. J. Sroka

3. Krótkie, splątane, nierównomiernie rozłożone
włókna kolagenowe skórzanej oprawy, fot. J. Sroka

4. Podklejenie przedarcia papierem pakowym,
fot. J. Sroka
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Warstwa malarska była sto-
sunkowo dobrze zachowana
i nie posiadała rażących ubyt-
ków. W wielu miejscach, gdzie
intensywnym kolorem zazna-
czono granice poszczególnych
księstw, warstwa barwna prze-
bijała na stronę verso map.
Tam gdzie mapę pokolorowa-
no miedzianką, często można
było zaobserwować przebicie
warstwy barwnej lub przebie-

lenia na rewersie mapy. Nie zaobserwowano typowych zniszczeń powodowa-
nych przez pigmenty miedziowe, jak zmiany kolorystyczne (zażółcenie i zbrą-
zowienie), kruchość papieru pozbawionego elastyczności i wytrzymałości
mechanicznych. Duży wpływ na dobry stan zachowania miedzianki miał
z pewnością proces produkcji pigmentu, a także jony wapnia zawarte w papie-
rze7 będące inhibitorami korozji miedziowej oraz użycie spoiwa (prawdopo-
dobnie guma arabska), które izolowało włókna celulozowe od pigmentu i tym
samym ograniczało absorbowanie jonów miedzi8. Zaobserwowano występo-
wanie w bardzo niedużym stopniu miejscowych sczernień warstw grynszpanu.
Ciekawym zjawiskiem były przebielenia na rewersach map występujące w miej-
scach, gdzie na licu pokolorowano mapę pigmentem miedziowym. Zjawisko
to nie jest do końca wytłumaczone wiadomo jednak, że ma związek z pigmen-
tami miedziowymi. Białe płaszczyzny zostały również zaobserwowane m.in.
w atlasach holenderskich wyprodukowanych w XVI i XVII wieku9.
Zalanie atlasu było przyczyną powstania intensywnych zacieków – powsta-
łych w wyniku migracji barwników widocznych w narożnikach i przy kra-
wędziach kart oraz na rewersach map. Zacieki występujące na kilku ostat-
nich kartach posiadały brązową obwódkę, która powstała prawdopodobnie na
skutek degradacji celulozy na styku fazy mokrej i suchej10. Miejsca zalania

7 Jony wapnia w papierze zidentyfikowano przeprowadzając analizę SEM/EDX. Badanie wykonał
mgr Grzegorz Strykowski w Pracowni Analiz Instrumentalnych Wydziału Chemii UMK w Toruniu,
zob. J. Sroka, op. cit.
8 D. Jutrzenka-Supryn, Grynszpan – zielony pigment stosowany do kolorowania map i jego wpływ na stan

zachowania zabytków kartograficznych, w: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały XXII Ogól-
nopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandro-
wicz, R. Skrycki, Szczecin 2008, s. 88-91 (Z Dziejów Kartografii, t. 14).
9 Fei-Wen Tsai, Sixteenth and seventeenth century dutch painted atlases: some paper and pigments pro-

blems, w: The Institute of Paper Conservation. Conference papers, Manchester 1992, London 1992, s. 19-22.
10 A.-L. Dupont, Degradation of cellulose at the wet/dry interface, Part I, The effects of some conservation
treatments on brown lines, „Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archi-
val Material” 1996, t. 17, nr 1, s. 1-21; Part II, First approach to the identification of the oxidation
compounds, ibidem, nr 3, s. 145-164.

5. Narożnik mapy. Stan przed konserwacją, fot. J. Sroka
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papierowych kart wodą stały się korzystnym środowiskiem dla rozwoju mi-
kroorganizmów. Zniszczenia w postaci plam grzybowych były niewielkie,
zaobserwowano natomiast zdecydowanie większe zniszczenia spowodowane za-
każeniem map foxingiem. Duże skupiska rdzawych plamek zaobserwowano
głównie na stronach verso map.

Cel oraz założenia konserwacji i restauracji

Ze względu na wysoką rangę artystyczną i kulturową atlasu przeprowadzone
prace konserwatorskie miały na celu zachowanie w jak największym stopniu
formy historycznej obiektu, a ponadto przywrócenie pierwotnych walorów este-
tycznych, zahamowanie procesów niszczących obiekt oraz ochronę przed dalszym
postępującym niszczeniem. Planowano zachować „miękką” oprawę charakte-
ryzującą większość atlasów Śląska oprawionych w drugiej połowie XVIII wie-
ku11. Postanowiono zrekonstruować tkany pas utrzymujący pierwotnie atlas
w formie rulonu. Pomimo faktu, że atlas po konserwacji będzie przechowy-
wany poziomo w pudle i pas nie będzie miał znaczenia konstrukcyjnego,
planowano pokazać formę i przeznaczenie atlasu w ten sposób oprawionego.
Założono usunięcie papierowych napraw, które nie spełniały już swojej funkcji
wzmacniającej, a jedynie prowadziły do powstawania dalszych zniszczeń obiektu
oraz wpływały negatywnie na odbiór estetyczny map.

Konserwacja map

W pierwszym etapie prac atlas poddano dezynfekcji tlenkiem etylenu w komo-
rze próżniowej, a następnie sporządzono dokumentację fotograficzną obiektu.
Wykonano szczegółowe badania technologiczne atlasu (identyfikację pigmen-
tów, klejów, składu włóknistego papierów, badania skóry etc.). Mapy oddzielono
od skórzanej oprawy atlasu oraz starannie odklejono od nich paski montażowe.
Usunięto płócienne podklejenia grzbietów składek oraz naprawy z papieru pako-
wego z pomocą 3% Tylozy. Wykonano pomiar pH papieru map i pasków mon-
tażowych, które kształtowało się w granicach 4,90-6,22 (mapy) oraz 4,23 (pa-
ski). Następnie oczyszczono mapy przy użyciu gumek różnej twardości i gumki
elektrycznej. Szczególnie trudne okazało się oczyszczenie mocno osłabionych kra-
wędzi map, gdzie papier był bibulasty z dużą ilością drobnych ubytków i przedarć.
Na warstwę malarską naniesiono 0,75% Tylozę z dodatkiem jonów magne-
zu12. Czynność tę wykonano z dwóch powodów: w późniejszym etapie prac
11 J. Sroka, Atlas Silesiae w zbiorach polskich – technologia i konserwacja, zarys problematyki, w: Przestrzeń
na dawnych mapach, XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Poznań 15-17.09.2011
(Z Dziejów Kartografii, t. 17, w przygotowaniu).
12 0,75% Tylozę sporządzono na bazie węglanu magnezu (2g/1l wody). Roztwór naniesiono dwu-
krotnie przy użyciu aerografu.
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planowano zabezpieczyć warstwę barwną Paraloidem B-72 i niemożliwe było-
by odkwaszenie tych miejsc, po drugie jony magnezu dodatkowo zatrzymują
degradację papieru powodowaną przed pigmenty miedziowe13.
Podczas przeprowadzonych prób stwierdzono, że żaden pigment ani pieczątka
nie są w 100% odporne na wodę, dlatego przed przystąpieniem do oczyszczania
chemicznego należało wytypować odpowiedni sposób ich zabezpieczenia. Naj-
bardziej problematyczny okazał się barwnik czerwony, który bardzo szybko uru-
chamiał się pod wpływem niewielkiej ilości wody. Przetestowano następujące
środki chemiczne: fiksatywę Lascaux, 5% Paraloid B-72 w Dowanolu14 i aceto-
nie (nakładany z pędzla na cienkie linie, którymi zaznaczono granice poszczegól-
nych księstw lub z aerografu na większe połacie), cyklododekan w sprayu (war-
stwa stopiona i nie stopiona w postaci białego proszku) oraz lateks i grafit (do
pieczątek). Dla większości pigmentów skuteczne okazało się każde zastosowane
zabezpieczenie. Niestety barwnik czerwony wciąż wykazywał dużą wrażliwość
na wilgoć, dlatego nie zdecydowano się na całkowite zanurzenie map w kąpie-
li, a jedynie położenie ich na tafli wody. Na wszystkich mapach zastosowano
dwukrotne zabezpieczenie z 5% Paraloidu B-72 w Dowanolu nanoszonego przy
pomocy aerografu. Na barwnik czerwony położony w dość grubej warstwie (gra-
nice księstw) nałożono dodatkowo dwie warstwy tego samego roztworu przy
pomocy pędzla. Dobrym sposobem okazało się również pokrycie grubszej war-
stwy barwnika cyklododekanem w sprayu, który nakładano do uzyskania białej
powierzchni, przez którą nie przebijała czerwień. Cyklododekan tworzył na po-
wierzchni mapy warstwę hydrofobową, nie dopuszczając, aby na zabezpieczony
obszar wpłynęła woda. Było to ważne zwłaszcza gdy usuwano ślady po kleju
występujące na stronach verso map. Mapą było trzeba jednak niezwykle ostrożnie
manipulować przy przenoszeniu czy odwracaniu, ponieważ warstwa cyklodode-
kanu była bardzo krucha. Dla pieczątek z niewielką ilością tuszu wystarczające
okazało się zabezpieczenie grafitem (twardym ołówkiem zabezpieczono każdy
fragment). Dla pieczątek z nieco grubszą warstwą tuszu przed nałożeniem gra-
fitu pożądane było zabezpieczenie 5% roztworem Paraloidu B-72 w Dowanolu
nakładanym z pędzla. Pieczątki z dużą ilością tuszu, zabezpieczone w powyżej
przedstawiony sposób, po dłuższym kontakcie z wodą ulegały rozmyciu, dlatego
zastosowano dodatkowe zabezpieczenie z cyklododekanu. Nakładano go w ten
sam sposób jak w przypadku zabezpieczania czerwonego barwnika – bez stapia-
nia, jednak pieczątki zabezpieczano również od strony verso.
Zabezpieczenie to okazało się zadowalające. Stopienie cyklododekanu dawało do-
bre rezultaty zabezpieczające tusz, jednak podczas stapiania rozpuszczał on pig-
menty powodując powstawanie zacieków, dlatego zrezygnowano z tego sposobu.

13 G. Banik, H. Stachelberger, F. Mairinger, Kupferfrass – Untersuchungen zum Chemismus – Folgerung
für die Restaurierung, w: 5. Internationaler Graphischer Restauratorentag. Internationaler Arbeitsgemein-
schaft der Archiv-, Bibliothek- und Graphikrestauratoren, Den Haag 1983, s. 203-226.
14 Dowanol – eter metylowy glikolu dipropylenowego.



133Atlas Silesiae ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu...

Przed rozpoczęciem oczyszcza-
nia chemicznego usunięto z po-
wierzchni papieru klej glutyno-
wy pozostały po odklejeniu pa-
pierowych napraw. Zabiegi
mechaniczne jak i stosowanie
okładów z Tylozy i karboksy-
metylocelulozy nie przynios-
ły zadowalających rezultatów,
dlatego postanowiono zastoso-
wać enzymy proteazy15. Proces
przeprowadzono na stole nisko-
ciśnieniowym podgrzanym do
50°C. Sporządzono 5% roztwór
enzymu na bazie 3% CMC i nakładano go w dość grubej warstwie na po-
wierzchnię kleju na okres ok. 10 min. Po tym czasie tamponem z waty ściąga-
no żel i nakładano kolejną warstwę. Czynność tę powtarzano do momentu, aż
całkowicie usunięto klej. Zastosowanie roztworu o stężeniu 5% było konieczne
w przypadku silnego zaimpregnowania papieru klejem glutynowym. W sytuacji,
kiedy klej znajdował się na powierzchni papieru i nie wniknął głęboko w jego
strukturę, wystarczające okazało się użycie 1% roztworu.
Mapy kąpano w letniej wodzie przez ok. 1,5 h przy zanurzeniu jedynie krawędzi
i obszarów nie pokrytych czerwonym barwnikiem. W przypadku map posiada-
jących w warstwie malarskiej intensywną czerwień, kąpiel skrócono do 45 min.
W czasie kąpieli usunięto miękkim pędzlem pozostałości kleju glutynowego oraz
nałożono na krawędzie map 2% roztwór Contradu w Tylozie16, który następnie
bardzo starannie wypłukano. Wprowadzenie środka powierzchniowo-czynnego
miało za zadanie przygotować papier do wybielania zacieków znajdujących się
głównie przy krawędziach i narożnikach map. Po przeprowadzonym procesie
oczyszczania chemicznego mapy pozostawiono do swobodnego wyschnięcia.
W wyniku przeprowadzonych zabiegów udało się usunąć lub osłabić większość
zacieków, a papier zdecydowanie rozjaśnił się. Po zakończeniu zabiegów mo-
krych konieczne okazało się doczyszczenie map, szczególnie krawędzi i narożni-
ków. Z uwagi na fakt, że podczas oczyszczania chemicznego nie usunęły się
całkowicie intensywne zacieki postanowiono je wybielić. Do tego celu użyto
stabilizowanej wody utlenionej (pH ~7)17 o stężeniach 2% i 4%.
Kolejnym etapem prac była naprawa przedarć i uzupełnienie ubytków odpo-
wiednio dobraną kolorystycznie masą papierową. Do uzupełnień wykorzystano

15 Enzym w granulkach Proteasi Enzima Liofilizzato, firma Bresciani.
16 Roztwór sporządzono na bazie 0,75% Tylozy. Pozostawiano go na papierze przez 5 min.
17 Roztwór H2O2 przygotowano na bazie 1,5% Tylozy, rozcieńczając perhydrol do pożądanego
stężenia.

6. Plamy kleju glutynowego pozostałe po odklejeniu
papierowej naprawy, fot. J. Sroka
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masę bawełnianą podbarwioną wodnymi wyciągami z herbaty, kawy oraz kur-
kumy. Z masy wyczerpano cienkie arkusze, którymi następnie ręcznie uzupełnia-
no ubytki map od strony recto i verso. Przedarcia podklejono bibułką japońską
przy użyciu kleiku skrobiowego wymieszanego z 0,75% Tylozą w stosunku 1:1.
Wszystkie mapy planirowano od strony verso 0,75% wodnym roztworem Tylo-
zy z dodatkiem węglanu magnezu lub w przypadku, gdy na licu znajdowało się
dużo wrażliwego pigmentu Tylozę nakładano z aerografu. Mapy po uzupełnie-
niu pozostawiano do swobodnego wyschnięcia między włókninami. Następnie
po delikatnym, oddalonym nawilżeniu mapy prasowano na stole niskociś-
nieniowym między filcami. Metoda ta pozwoliła zachować miejscami bardzo
wyraźny odcisk płyty. Ostatnim etapem prac było punktowanie ubytków war-
stwy malarskiej farbami akwarelowymi oraz kredkami akwarelowymi.
Paski montażowe poddano typowym zabiegom konserwatorskim. Wyklejkę
przednią oczyszczono gumkami i oddzielono mechanicznie od skórzanej opra-
wy przy użyciu skalpela. Przesycony klejem glutynowym papier oczyszczono
przy użyciu enzymów i poddano kąpieli w ciepłej wodzie. Wyklejkę uzupełnio-
no masą papierową w odpowiedniej tonacji, przeplanirowano, zdublowano na
bibułkę japońską i wyprasowano w prasie. Wyklejka tylna znajdowała się
w zdecydowanie gorszym stanie. W przeszłości naklejono na nią dwa arkusze
papieru pakowego. Po ich usunięciu okazało się, że zabytkowa wyklejka jest
całkowicie zaimpregnowana klejem glutynowym. Próba oddzielenia jej w ca-
łości mogłaby uszkodzić bardzo osłabioną skórzaną oprawę, dlatego postano-
wiono zastąpić ją nowym arkuszem papieru czerpanego.

Konserwacja oprawy

Po oddzieleniu wyklejek usunięto pozostałości kleju glutynowego przy użyciu
skalpela. Skórę oczyszczono z powierzchniowego kurzu przy użyciu ściereczki
z mikofibry i miękkich gumek. Z uwagi na to, że skóra miejscami nie posiadała
lica, a w miejscu gdzie się zachowało było bardzo kruche i osypujące się, oczysz-
czanie przeprowadzono bardzo delikatnie. Na skórę od strony verso naniesiono
dwukrotnie z pędzla w odstępach 15 minutowych 3% i 5% wodno-acetonowy
(1:1) roztwór sumaku. Po częściowym odparowaniu rozpuszczalników nanie-
siono natłustkę Eskatan. Do całkowitego odparowania wody skórę przechowy-
wano pod lekkim obciążeniem. Na suchą skórę nałożono od lica 5% roztwór
oleju silikonowego w benzynie lakowej. Dzięki przeprowadzonym zabiegom
poprawił się znacznie „chwyt skóry” i stała się ona bardziej elastyczna. Kolej-
nym etapem prac było dobranie odpowiedniej skóry dublażowej, którą od lica
podbarwiono przy użyciu gotowych barwników. Na tak przygotowaną skórę
zdublowano oryginalną oprawę atlasu wcześniej fazując od strony verso wszystkie
krawędzie ubytków. Oprawę zdublowano na stole niskociśnieniowym uży-
wając kleiku ze skrobi modyfikowanej z dodatkiem kleju Mowilith DMC.
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Od strony verso zdublowanej oprawy odrysowano i sfazowano krawędzie ubyt-
ków, następnie wklejono, używając kleju Mowilith DMC, łatki odpowiadające
wielkością ubytkom skóry oprawy i całość prasowano na stole niskociśnienio-
wym. Dzięki wklejeniu dodatkowej warstwy skóry w miejscu ubytków uzyskano
wyrównanie lica oprawy oryginalnej z uzupełnieniami.
Punktowanie scalające uzupełnienia ze skórą oryginalną wykonano przy użyciu
farb akrylowych. Na skórę od lica nałożono preparat ochronny Leather Protec-
tion Cream przy użyciu miękkiej szmatki. Końcowym zabiegiem było naniesienie
transparentnego werniksu akrylowego z filtrem UV firmy Lascaux. Werniks
rozcieńczono z wodą destylowaną w stosunku 1:2 i nałożono na skórę w kilku
warstwach za pomocą aerografu.
Blok atlasu uszyto na 5 nowych skórzanych zwięzów wg oryginalnego schematu
i połączono z oprawą. Pomiędzy wyklejkę, a tylną okładzinę wklejono zrekon-
struowany tkany pasek wraz z przyszytym oryginalnym fragmentem18.

Summary

Joanna Sroka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Atlas Silesiae from the Collections
of the Pedagogical Voivodeship Library in Opole – A Historical Document and a Carto-
graphic Art Object. Full Conservation and Restoration Treatment

Conservation and restoration of a cartographic atlas artificially created of
a group of maps originally belonging to Atlas Silesiae from mid 18th century
and an attached survey map of the Prussian Monarchy was the subject of an
M. A. thesis written by Joanna Sroka at the Department of Paper and Leather
Conservation of the Nicholaus Copernicus University in Toruń in 2010.
The poor condition of the atlas before conservation treatment, its charateristic
damage and repairs performed by former owners indicated the atlas’s signifi-
cant popularity in the past. Mindful of the atlas’s high artistic and cultural
values, the conservation team focused, as far as possible, on preserving its histo-
rical form, including preservation of the “soft” leather binding, reconstruction
of the woven band originally holding the atlas in the form of a roll, and, more-
over, recovery of the original aesthetic values, inhibition of harmful processes
and protection against progressing damage. The key conservation challen-
ge was to select an adequate preservation method for treatment of the very
water-sensitive paint layer in order to perform indispensable chemical cleaning.
Another major challenge was the conservation treatment of the heavily dama-
ged leather binding.

18 Prace tkackie wykonała Justyna Niderla-Bielińska.
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Elżbieta Jabłońska

Pomoce dydaktyczno-naukowe ze zbiorów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
– prace badawcze i konserwatorskie

Przedmiotem prowadzonych badań i konserwacji (od października 2010 do
lipca 2011 roku) był zbiór pomocy dydaktyczno-naukowych z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. „Synów Pułku” w Owińskach.
Wykonawcą prac był Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek w Owińskach posiada jeden z naj-
większych w Polsce zbiorów historycznych pomocy dydaktycznych. Część przed-
miotów to unikaty na skalę światową, zarówno jako jednostkowe realizacje,
jak również pod względem zachowanych kompletnych atlasów kartograficz-
nych. Zbiór Ośrodka w Owińskach to w większości obiekty gromadzone przez
Marka Jakubowskiego, tyflopedagoga związanego od wielu lat z placówką.
Na przestrzeni trzydziestu lat mapy, matryce i inne przedmioty przywożone
były z różnych ośrodków dla niewidomych znajdujących się zarówno w Polsce,
jak i poza jej granicami (często likwidowane szkoły lub instytuty). Kolekcja
została przekazana do Zakład Konserwacji Papieru i Skóry w celu konserwacji
i przygotowania obiektów do ekspozycji. Był to jeden z etapów kształtowania
się muzeum w Owińskach, pierwszej tego typu instytucji w Polsce.

Charakterystyka zbioru

Kolekcję tworzyły 94 obiekty zabytkowe: siedemdziesiąt jeden tyflokartogra-
fii1, jedna tyflografika, trzy książki brajlowskie, trzynaście matryc do tłoczenia
tyflokartografii, trzy tabliczki ułatwiające pisanie brajlem, dwa kubarytmy oraz
jedna maszyna do pisania.

Tyflokartografie

Największą część zbioru stanowiły mapy tyflologiczne. Powstawały one od 1886 r.
do lat 60-tych XX wieku. Sześćdziesiąt jeden tyflokartografii to obiekty tłoczo-
ne na podłożu papierowym (w tekturze lub preszpanie).

1 Greckie typhlós oznacza ślepy, ukryty, ciemny. Tyflokartografie i tyflografiki są przeznaczone dla
osób niewidomych oraz z dysfunkcją wzroku ograniczającą widzenie. Kartografia z charakterystycz-
nym przedrostkiem „tyflo” to dziedzina zajmująca się zarówno produkcją map dla osób niewido-
mych, jak również prowadzeniem badań i rozwojem tego zagadnienia.
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Cztery mapy wykonane zostały z tworzywa sztucznego, sześć reprezentowało
duże realizacje ścienne. W zbiorach ośrodka znajdują się bardzo cenne mapy,
m.in. Francji oraz Europy, których autorem jest Martin Kunz (fot. 1). Wydane
one zostały jeszcze w XIX w. Obie
mapy Francji (druk w 1886 r.),
jak i Europy (druk 1889 r.) po-
wstały w Instytucie Niewidomych
w Illzach (Alzacja). Kolejnymi
cennymi obiektami jest zespół je-
denastu map wydanych w Lon-
dynie w 1918 r. w przez firmę
George Washington Bacon & Co.
Placówka w Owińskach, jako je-
dyna w Polsce, jest także właści-
cielem kompletu wszystkich kar-
tografii tworzących Atlas świata
K. Przyrembla2. Do konserwacji
przekazano dziewięć map fizycz-
nych. Tłoczone były one głów-
nie w kartonie o kolorze czerwo-
no-brązowym. Kolejne 33 inte-
resujące tyflokartografie powsta-
ły w Zakładzie dla Niewidomych
w Marburg an der Lahn w la-
tach czterdziestych XX w., część
z nich posiada dodatkowy opis
miejscowej drukarni W. J. Bec-
kera. Badania techniki wykona-
nia wybranych tyflokartografii
wykazały, że w większości obiek-
tów występują mieszaniny róż-
nych mas włóknistych, charakte-
rystycznych dla papiernictwa europejskiego tego okresu3. Najczęściej identyfi-
kowano ścier drzewny iglasty, masę celulozową iglastą oraz słomową, w dalszej
kolejności masę szmacianą lnianą, rzadziej bawełnianą. Gładkość wielu wy-
tworów papierniczych wśród zbadanej grupy została nadana w wyniku inten-
sywnego prasowania (fot. 2).

1. Mapa Francji 1886 r. – stan przed konserwacją,
fot. J. Kokoć

2 M. Jakubowski, Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie, „Tyfloświat” 2009, nr 1,
s. 6.
3 T. Kozielec, Badania wytworów papierniczych ze zbiorów tyflologicznych znajdujących się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach. Sprawozdanie z umowy nr ZP.3432-64/10, Toruń 2011.

2. Tyflokartografia nr 1.27. Fotografia z mikroskopu
SEM. Widoczny przekrój próbki wraz z wygładzoną
powierzchnią, skala 196:1, fot. G. Trykowski
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Niektóre mapy posiadają warstwę
impregnacyjną, zapobiegającą
mechaceniu się papieru przy do-
tykaniu rękoma oraz nadającą im
połysk. Warstwę tę tworzy poły-
skliwa substancja lokalnie wystę-
pująca w postaci grudek wpra-
sowanych w powierzchnię wytwo-
ru papierniczego4. Spośród zba-
danych obiektów tylko mapa
Szwajcarii (nr 1.21) jako jedyna
posiadała białe powleczenie pig-
mentowo-klejowe5 (fot. 3).
W latach pięćdziesiątych XX wie-
ku mapy tyflologiczne wyko-
nywano z tworzyw sztucznych.
W zbiorze ośrodku zachowały się
cztery realizacje tego typu. Pierw-
sze wykonane zostały w Krako-
wie w Spółdzielni Niewidomych

w 1957 roku6. Są to tyflokartografie Ziemie polskie w latach 1815-1864 oraz
Mapa Polski za czasów Mieszka I. Materiałem jest półprzeźroczysta, sztywna
plexi w kolorze pomarańczowo-czerwonym, tłoczona za pomocą linii oraz punk-
tów. Również w tej samej wytwórni, w latach 60-tych XX w., powstały dwie
kolejne realizacje prezentujące Polskę7. W tym przypadku podłożem jest mięk-
kie tworzywo sztuczne zdublowane na płótno, wypukły wzór tworzą naklejone
liniowe kształty wykonane z innego syntetyku.
4 Pomimo podjętych badań substancji tej nie udało się zidentyfikować.
5 Biały pigment zbadano przy wykorzystaniu detektora BSE oraz SEM/EDX. W detektorze EDX
widać wyraźnie, że pierwiastki tworzące powłokę mają znacznie większą liczbę atomową niż włókna
celulozy – wyróżniając się jasnymi obszarami. Jest to mieszanina lub dwie warstwy białych pigmen-
tów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, papier został powleczony bielą barytową BaSO4. Została
ona naniesiona na warstwę wcześniejszego powleczenia lub wymieszana z innym pigmentem. Ziden-
tyfikowano inne pierwiastki, jak magnez, glin i krzem. Ich obecność świadczy prawdopodobnie
o tym, że w powleczeniu znajduje się pigment krzemianowy. Znanych jest kilka rodzajów pigmentów
krzemianowych, stosowanych w papiernictwie do powlekania i wypełniania papieru. Najbardziej
prawdopodobna wydaje się być obecność kaolinu (Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O) – często stosowanego do
powlekania wytworów papierniczych, także tektur i kartonów. Magnez wchodzi natomiast w skład
talku.
6 P. Orlof, Problematyka sporządzania map dla niewidomych, praca magisterska wykonana w Zakła-
dzie Kartografii Instytutu Geograficznego pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Pawlaka, Uni-
wersytet Wrocławski, Wrocław 1991 (maszynopis w Bibliotece Tyflologicznej w Laskach), s. 129.
7 J. Łopatto, Pierwsze mapy PPWK dla niewidomych i słabo widzących, „Polski Przegląd Kartograficz-
ny” 1986, t. 18, nr 3, s. 115.

3. Tyflokartografia nr 1.21. Badania substancji
powlekającej powierzchnię wytworu papiernicze-
go. Fotografia z mikroskopu SEM z detektorem
BSE. Widoczne są jaśniejsze drobinki substancji –
bieli barytowej oraz ciemniejsza substancja znajdu-
jąca się pod spodem lub będąca mieszaniną, w skład
której wchodzi biel barytowa. Badano obszar prób-
ki powiększony, skala 500:1, fot. G. Trykowski
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Bardzo interesującą grupę stanowią wy-
konane w technice rękodzieła wielko-
formatowe mapy ścienne. Z lat 20-tych
XX w. pochodzi mapa ścienna Polski. Re-
alizacja wykonana została na podłożu
z płyty drewnianej, na której powierzchni
poszczególne poziomy terenu wykonane
zostały masą gipsową, rzeki oznaczono za
pomocą sznurka, punkty natomiast przy
użyciu ćwieków. Całość została poma-
lowana farbami olejnymi. W podobnej
technice wykonano w Bydgoszczy (lata
50. XX w.) mapy Europy, Ameryki Po-
łudniowej oraz Afryki. Prawdopodobnie
w Owińskach, w tym samym czasie, po-
wstała mapa ścienna Polski (il. VII-VIII).
Pracami konserwatorskimi objęto także jedną tyflografikę oraz trzy książki braj-
lowskie. Autorem tyflografiki (fot. 4) z przedstawieniem liści różnych roślin jest
M. Kunz. Książki pochodzą z Niemiec z lat 20 i 30-tych XX wieku.

Matryce

Przedmiotem prac konserwatorskich były także dwa typy matryc stosowane
do próżniowego tłoczenia map. Pierwszą grupę stanowiło siedem wielowar-
stwowych metalowych matryc prezentujących mapy polityczne kontynentów.
Celem opracowana metodyki postępowania konserwatorskiego wykonano ba-
dania składu stopów użytych metali8.

4. Tyflografika koniec XIX w. – stan
przed konserwacją, fot. J. Kokoć

8 Badania prowadzono w Pracowni Konserwacji Metalu w Zakładzie Konserwacji Kamienia UMK
za pomocą przenośnego spektrometru rentgenowskiego (Innov-X Systems).

Wszystkie mapy opracowało Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartogra-
ficznych im. E. Romera (PPWK) przy współpracy z Polskim Związkiem Nie-
widomych oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Mapy wydawane

Tabela 1. Wyniki analizy XRF – matryca mapy Azji nr 4.4

Cu 59,17 Zn 98,94 Zn 91,48 Zn 52,17 Zn 60,83
Si 22,43 W 4,96 W 4,05 Cu 40,30 Pb 15,77
Al 13,0 P 2,52 Ti 3,94 W 4,57 Cu 10,38
Fe 1,38 Pb 0,44 Pb 0,14 Ti 2,24 Sn 9,42
P, S, Ti,   śladowe S 0,14 S 0,65 W 3,14
Zr, Pb Pb 0,07 Fe   śladowe

Siatka
miedziana

Blacha
główna

Plexi Drut
miedziany

Blaszki
z napisami
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były sukcesywnie w latach 1986-2000 i były pierwszym tak dużym projektem
tego typu zrealizowanym na terenie Polski9.
Bardziej złożoną budowę miało sześć kompletów matryc wykonanych głównie
z gipsu. Powstały one w latach 1996 i 1997 i na ich podstawie można było
wykonać mapy fizyczne, które stanowią uzupełnienie wyżej omówionych map
politycznych. Każdy komplet tworzyły: model mapy – sklejka z naklejonym
arkuszem z preszpanu i z wypukłymi powierzchniami lądów z plasteliny; ne-
gatyw z gipsu, w którym dokonywano pierwszego ogólnego tłoczenia oraz
końcowy pozytyw (matryca) także z gipsu, z naklejonymi aluminiowymi ta-
bliczkami z napisami w języku Braille’a. Komplety zawierają także wykonane
z tworzywa sztucznego kolorowe mapy.

Urządzenia do pisania brajlem i kubarytmy

W Owińskach zachowały się dwie tabliczki służące do pisania językiem Brail-
le’a. Starsza, dziewięciorządkowa, wykonana została w Toruniu w 1925 r.,
siedmiorządkową wykonano w Niemczech w 1930 r. Mechaniczną tabliczkę
brajlowską reprezentuje jeden egzemplarz pochodzący z Londynu z 1948 r.
Podobnie w jednym egzemplarzu zachowała się maszyna Erika-Picht z 1950 r.
wykonana w Lipsku.
Kubarytmy to pomoce dydaktyczne przystosowane do działań matematycz-
nych. Zbudowane są na zasadzie kratownicy, w której w poszczególne okienka
wkłada się kostki z odpowiednimi działaniami. Dzięki ruchomym elementom
działania matematyczne można łatwo wymieniać w zależności od potrzeb. Ośro-
dek posiada dwa kubarytmy, wykonane w 1900 r. w Paryżu, zachowały się
jednak wyłącznie ramki bez kostek.

Ocena stanu zachowania zbioru

Badania stanu zachowania zbioru poprzedzono opracowaniem metodyki oce-
ny opartej o system punktowy poszczególnych zniszczeń. Oceniano trzy typy
zniszczeń: mechaniczne, fizyko-chemiczne i biologiczne, wśród których wyróż-
niono dodatkowe kategorie. Terminy dostosowano do specyfiki badanego zbioru
m.in. czytelności reliefu. Oceniany zbiór był niejednorodny wprowadzono więc
kategorię korozja / pudrowanie. Korozja odnosi się tylko do części obiektów,
które zawierają elementy metalowe, pozostałe artefakty scharakteryzowano
pod względem pudrowania rozumianego jako zniszczenia powierzchni papie-
ru. Oceniano, czy powierzchnia straciła gładkość i jednolitość. Ocenę stanu
zachowania wykonano przy użyciu czterostopniowej skali od 0 (brak zniszczeń)
do 3 (bardzo duże zniszczenie).

9 J. Łopatto, Nowe mapy PPWK im. E. Romera dla niewidomych i słabo widzących, „Polski Przegląd
Kartograficzny” 1994, t. 26, nr 1, s. 28.
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Wyniki badań

Największy negatywny wpływ na kondycję obiektów miały czynniki mecha-
niczne. Stanowiły one przyczynę 66% zniszczeń (wykres 1). Znacznie mniejszy
udział w procesie zniszczeń miały procesy fizyko-chemiczne – 31%, a czynnik
biologiczny stanowił 3% w sto-
sunku do całości zbioru. Powyż-
sza analiza wskazuje, że na stan
zachowania zbioru w przeważa-
jącej części miał wpływ ich użyt-
kowy charakter oraz nieprawi-
dłowe przechowywanie.
***
Oprócz całościowej oceny stanu
zachowania obiektów w zbiorze
wykonano zestawienia ukazu-
jące czynniki niszczące dla po-
szczególnych grup obiektów
z uwzględnieniem techniki ich
wykonania (wykres 2)10. W ni-
niejszym artykule przedstawione zostały jedynie najważniejsze wyniki, które
dotyczą oceny całościowej zbioru lub związane są z techniką ich wykonania.
Kategorią, która stanowiła największy procent zniszczeń były zabrudzenia,
chociaż ich stopień w poszczególnych przypadkach był zróżnicowany. Główna
przyczyna zabrudzeń wynikała z naturalnego „zaczytywania” map przez palce
niewidomych. W przypadku obiektów metalowych, ze względu na rozbudowaną
strukturę w postaci licznych metalowych blaszek, siatek, drucików, ćwieków, śru-
bek i innych, na ich powierzchni gromadziła się znaczna liczba zanieczyszczeń.
Druga kategoria wpływająca negatywnie na stan zachowania obiektów, to
zmiany optyczne. Zastosowany do wykonania map preszpan posiada silną ten-
dencję do zmian barwnych. Szczególnie widoczne jest to na mapach o barwie
żółto-brązowej. Pierwotny kolor ciemnieje osiągając pomarańczowo-brunatny
odcień. Zjawisko to zachodzi etapami i inicjowane jest na krawędziach, stop-
niowo przemieszczając się w głąb. Proces zmian optycznych dotyczył również
map z tworzyw sztucznych.
Każda mapa wykonana na podłożu papierowym miała w mniejszym lub więk-
szym stopniu uszkodzony relief (fot. 5), miała także spękania powierzchni
(fot. 6) oraz zniszczone narożniki. Ich zakres zależał od eksploatacji obiektu oraz
techniki jego wykonania. Najbardziej odporny na uszkodzenia „czytających

Wykres 1. Udział poszczególnych typów zniszczeń
w całościowej ocenie stanu zachowania zbioru

10 Szczegółowe wyniki oceny stanu zachowania zamieszczone są w: Sprawozdanie z umowy nr ZP.3432-
-64/10. Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych znajdujących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Toruń 2011.
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11 J. Karbowska-Berent, J. Jarmiłko, Opinia mikrobiologiczna zbiorów tyflologicznych znajdujących się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach. Sprawozdanie z umowy nr ZP.3432-64/10,
Toruń 2011.

dłoni” był preszpan, zwłaszcza mocno gładzony i kalandrowany. Bardzo nie-
trwałe były natomiast realizacje G. W. Bacon & Co., wykonane na cienkich
arkuszach papieru naklejonych na tekturę (fot. 7). Na mapach ściennych nie-
trwałe okazywały się również miejsca łączeń niejednorodnych materiałów.
Sześćdziesiąt sześć obiektów w zbiorze było naprawianych. Szczególnie destruk-
cyjny wpływ na mapy miało naklejanie ich na różne podłoża klejami natural-
nymi, syntetycznymi lub za pomocą taśm samoprzylepnych (fot. 8). Kolejnym
czynnikiem niszczącym, charakterystycznym dla większości obiektów, były ich
całościowe deformacje.
Skażenie biologiczne występowało tylko na 6 kompletach matryc wykonanych
w przeważającej części z gipsu. Zidentyfikowane w tej grupie zniszczenia bio-
logiczne to owady oraz grzyby11. Przeprowadzone badania wykazały obecność

Wykres 2. Udział poszczególnych kategorii zniszczeń w całościowej ocenie stanu zachowania
wszystkich obiektów
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grzybów głównie z klasy workowców, rodzaj – Penicillium, Aspergillus oraz Cha-
etomium. Wśród owadów stwierdzono obecność przedstawicieli rzędu gryzków
(Liposcelis decolor – Pearman 1925, Lepinotus reticulatus – Enderlein 1905) oraz
chrząszczy (Tribolium castaneum – Herbst 1797). Przyczyną tak silnego zniszcze-
nia biologicznego matryc było ich przechowywane przez ostatnie lata w chłod-
nej i wilgotnej piwnicy.
Istotnym czynnikiem niszczącym były też procesy korozyjne. W ogólnej staty-
styce miały ona niewielki udział (3%), bowiem tylko część obiektów wykonana
została z elementów metalowych. Jednak tam, gdzie materiał ten występował,
uszkodzenia były znaczne. Zarówno od lica, jak i odwrocia na metalowych
matrycach widoczne są produkty korozji w formie białych i rdzawych nalotów,
ciemnych plam oraz wżerów (il. VI).
W trakcie prowadzenia badań zwrócono także uwagę na fakt, że mapy wykona-
ne z wytworów papierniczych pochodzą z okresu związanego z negatywny-
mi zmianami technologicznymi w produkcji papieru. Na wybranych obiektach

6. Mapa Europy (fragment) – widoczne pęknięcia
tektury, fot. J. Kokoć

7. Mapa Niemiec i Niderlandów (fragment) – wi-
doczne odspojenia warstw, fot. J. Kokoć

8. Mapa Europy zdublowana na tekturę – widoczny
mocno pociemniały klej glutynowy, fot. E. Jabłońska

5. Mapa Afryki (fragment) – widoczne uszkodze-
nia reliefu, fot. J. Kokoć
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przeprowadzone zostały badania pH12. Wykazały one bardzo niskie wartości
– od 3,54 do 5,71. Problem kwaśnego papieru dotyczy zatem także tyflokarto-
grafii produkowanych masowo. Ponieważ jednak w przypadku tych map uży-
wano grubych tektur, dodatkowo mocno prasowanych, niekiedy gładzonych
i powlekanych, zachowują one w chwili obecnej zwartą strukturę i wykazują
dość dużą stabilność mechaniczną.
Charakterystycznym zniszczeniem map ściennych wpływającym na odbiór es-
tetyczny były zacieki pociemniałych werniksów, które nałożone w niewłaściwy
sposób spływały swobodnie po powierzchni map. Ponieważ obiekty te zostały
przygotowane do ekspozycji ściennej i stanowiły obok pomocy dydaktycznej
także przedmiot atrakcyjny wizualnie, wielokrotnie były naprawiane. Przema-
lowywano kolory, uzupełniano ubytki, zmieniano granice państw.
Na stan zachowania poszczególnych obiektów miał niewątpliwie stopień ich
użytkowania. Obiekty jako pomoce dydaktyczne w niektórych przypadkach
były eksploatowane przez lata, inne natomiast praktycznie nie znajdowały się
w kręgu zainteresowania nauczycieli i uczniów. Zdarzało się, że szkoła posia-
dała kilka egzemplarzy tej samej mapy i nie wszystkie były używane. Zdarzały
się także takie realizacje, które nie spełniały swojej funkcji. Opracowanie relie-
fu nie pozwalało na prawidłowe odczytanie informacji dłońmi. Również pewne
regiony geograficzne były bardziej popularne, inne mniej. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyły się mapy Polski oraz całościowe mapy kontynentów13.

Przebieg prac konserwatorskich

Projekt konserwatorski nad zbiorem 94 obiektów obejmował głównie zabiegi
z zakresu konserwacji zachowawczej. Celem prac było usunięcie powierzch-
niowych zabrudzeń, wzmocnienie struktury, konsolidację warstw oraz za-
bezpieczenie powierzchni przed aktywnymi czynnikami zewnętrznymi. Zacho-
wano ślady użytkowania charakterystyczne dla tego typu zbiorów. Obiekty

12 Badania pH wykonane zostały wg metody opracowanej przez dr Jolantę Czuczko. Metoda ta
stanowi modyfikacje pomiarów stosowanych przez badaczy ze Słowenii (M. Strlič, B. Pihlar, I. Mauko,
J. Kolar, et al., New electrode for micro-determination of paper pH, „Restaurator. International Journal for the
Preservation of Library and Archival Material” 2005, t. 26, nr 3, s. 159-171; M. Strlič, J. Kolar, D. Kočar,
T. Drnovšek, V. S. Šelih, R. Susič, B. Pihlar, What is the pH of alkaline paper? „e-PRESERVATION
Science” 2004, nr 1, s. 35-37, www.morana-rtd.com/e-preservationscience/2004/Strlic-03-06-2004.pdf
[dostęp: 05.03.2011] oraz normy TAPPI: Test Method T 509 om-11 Hydrogen ion concentration (pH) of
paper extracts (cold extraction method), www.tappi.org/Downloads/Test-Methods/Hydrogen-Ion-Concen-
tration-pH-of-Paper-Extracts-Cold-Extraction-Method-Test-Method-T-509-om-06.aspx [dostęp:
28.08.2012]. Polega ona na zminimalizowaniu ilości potrzebnego materiału badawczego przy jednocze-
snym zachowaniu standardów badań. Przyjęto stosunek wagowy badanej próbki do ilości wody
1 g : 70 ml, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że ciężar papieru jest nie mniejszy niż 0,0014 g.
13 W opracowaniu wykorzystano m.in. materiały z pracy magisterskiej J. Kokoć, Ocena stanu zacho-
wania zbioru tyflokartograficznego i pomocy naukowych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach, praca wykonana pod kierunkiem dr hab. E. Jabłońskiej, Toruń 2011.
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otrzymały opakowania ochronne z uwzględnieniem ich przestrzenności. Opra-
cowane zostały zasady przechowywania i eksponowania w planowanym
muzeum.
Działania konserwatorskie dostosowano do grup obiektów. Pierwszą grupę sta-
nowiły mapy tyflologiczne tłoczone w preszpanie, kartonie, papierze, tyflog-
rafika, książki tłoczone pismem Braille’a. Wśród map wydzielono tyflokarto-
grafie z drobnymi ubytkami papieru, przedarciami, zniszczonymi narożnikami
i deformacjami oraz tyflokartografie dwuczęściowe łączone taśmami; mapy
dublowane oraz posiadające wtórne nalepki na licu.

Tyflokartografie

Wszystkie tyflokartografie oczyszczono mechanicznie na sucho miękkimi gum-
kami. Usunięto stare spoiny klejów, taśmy z rewersu, wtórne tektury dublażo-
we. W zależności od potrzeb zabiegi te wykonywano stosując ciepłe okłady lub
żele na bazie Klucel G w Dowanolu (eter metylowy glikolu dipropylenowego)
oraz odpowiednio dobrane rozpuszczalniki.
Taśmy łączące mapy poddawano zabiegom
konserwatorskim i ponownie umieszczano na
obiekcie. W przypadku przedarć tektur nieznacz-
nie rozwarstwiano papier w miejscu zniszczenia
i łączono dwie części poprzez wprowadzenie
dwóch pasków papieru japońskiego i kleiku ze
skrobi modyfikowanej. Miejsce te zabezpiecza-
no dodatkowo paskiem papieru japońskiego
lub barwioną bibułką japońską od strony
odwrocia Podobnie postępowano w przypad-
ku osłabionych miejsc w taśmie łączącej. Drob-
ne ubytki uzupełniano masą papierową. Osła-
bione i zdeformowane narożniki wzmacniano
kleikiem ze skrobi modyfikowanej. Uzupełnie-
nia wykonywano odpowiednio dobraną masą
papierową nadając im kształt z wyraźnym roz-
różnieniem oryginał-ubytek (fot. 9-10).
Załamania w tekturach stabilizowano bibułką
japońską od strony odwrocia. Ubytki wierzch-
niej warstwy papieru lub tektur uzupełniano
papierem bawełnianym lub arkuszem masy pa-
pierowej stosując kleik z metylocelulozy (MC).
W przypadku dużych zniszczeń układano prze-
darcia i uszkodzone elementy, następnie pra-
sowano mapy z zastosowaniem kształtek.

9. Mapa Francji stan przed konserwacja – wi-
doczny duży ubytek, fot. J. Kokoć

10. Mapa Francji stan po konserwacji, fot. M. Pro-
nobis-Gajdzis
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Wszystkie mapy planirowano 1% MC lub 1% MC na bazie 0,2% węglanu
magnezu i prasowano z zabezpieczeniem reliefu. Odzyskane wypukłości reliefu
utrwalano i formowano kauterem.
Oczyszczone nalepki dublowano na bibułkę i ponownie wklejono na taśmę
filmoplast R, firmy Neschen, „na zawias”, tak aby można je było odchylać
i przeczytać napis znajdujący się pod nimi. Wszystkie mapy były przechowywa-
ne pod niewielkim obciążeniem do momentu umieszczeniu ich w ochronnych
passe-partout. Dla wszystkich map wykonano specjalnie opakowania ochronne
z płyt piankowych foamboard (dystrybutor Nielsen Polska). Te bardzo lekkie
passe-partout zabezpieczają mapy przed wszelkimi urazami mechanicznymi oraz
chronią relief tyflokartografii.

Mapy tyflologiczne ścienne

Oczyszczono powierzchnię map z nawarstwień kurzu wykorzystując gąbki Wi-
shab oraz gumki o różnej twardości. Sprawdzono wrażliwość warstw malarskich
na działanie rozpuszczalników organicznych oraz ich mieszanin. Wykonano pró-
by usuwania werniksu z powierzchni map. Na podstawie uzyskanych efektów
do przeprowadzenia zabiegów wytypowano dwumetyloformamid. Usunięto
grube nawarstwienia zacieków werniksu oraz całkowicie werniks z partii ja-
snobłękitnych i błękitnych oznaczających morza i oceany na mapach. Dzięki
temu uzyskano pierwotne kolory oraz wyraźny efekt odróżnienia tych miejsc od
pozostałych partii map. Przeprowadzono oczyszczanie drewnianych ram z na-
warstwień farb. Zastosowaną techniką było wykonanie okładów z prepa-
ratu Skansol zmiękczającego farby emulsyjne i olejne na ramach. Następnie
farby usunięto mechanicznie za pomocą metalowych szpachli, noży i skalpeli.
Pozostałość farb usunięto dostosowanymi papierami ściernymi, wygładzając
jednocześnie powierzchnię drewna. Miejsca ubytków uzupełniono kitem do
drewna. Na ramy nałożono warstwę lakieru matowego Dulux.
Uzupełniono i scalono drobne pęknięcia i ubytki w warstwach gipsowych.
Zastosowano do tego celu preparat Italstucco. Miejsca ubytków warstw malar-
skich scalono kolorystycznie farbami akrylowymi i akwarelowymi. Odspojone
warstwy tektury i sznurków przyklejono klejem króliczym. Na powierzchnię
map położono cienką warstwę matowego werniksu ochronnego.

Komplety matryc gipsowych do tłoczenia map

Matryca i patryca

Komplety gipsowe do tłoczenia map zostały poddane dezynfekcji tlenkiem
etylenu w komorze niskociśnieniowej w Bibliotece Głównej UMK. Gipsowe
odlewy oczyszczano na sucho mechanicznie gumkami oraz doczyszczano
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chemicznie14 stosując alkohol izopropylowy. Odwrocia i boki odlewów gipso-
wych matryc miejscowo doczyszczano sztyftem z włókna szklanego.
Elementy cynkowe oczyszczano 1% roztworem kwasu solnego, zabezpieczono
inhibitorem korozji 1% BTA (benzotriazol) i pokryto 10% Paraloidem B-44
w ksylenie. Rdzawe produkty korozji na żelazowych nitach usuwano mecha-
nicznie sztyftami z włókna szklanego. Elementy z papieru korundowego oczysz-
czono pędzlem o krótkiej szczecinie. Do pęknięć i scalania narożników stosowano
żywicę Eurostac (Eurostac EP-IN 2501, katalizator Rapido 2503, proporcja
100:33). W celu ich ustabilizowania wprowadzono usztywnienia z prętów bam-
busowych, ubytki uzupełniono gipsem dentystycznym.

Modele wykonane do odlania patrycy gipsowej

Powierzchnię modeli oczyszczano gąbkami Wishab i Wallmaster. Następnie
doczyszczano chemicznie wodą dejonizowaną, alkoholem izopropylowym oraz
benzyną lakową. Uszkodzenia reliefu dokładnie analizowano oglądając patrycę
gipsową. Elementy oddzielone od
modelu, a znajdujące się w zagłębie-
niach patryc gipsowych lub prze-
mieszczone w obrębie modelu umiesz-
czano na właściwych miejscach i pod-
klejano klejem Akrylep. Rozwar-
stwione fragmenty sklejki na odwro-
ciach modeli podklejano klejem
Mowilith. Ramki z drutu miedzia-
nego oczyszczono rozpuszczalnikiem
White Spirit, odtłuszczono acetonem,
a następnie zabezpieczono inhibito-
rem korozji 1% BTA i nałożono po-
włokę zabezpieczającą. Dołączone
do każdego kompletu plastykowe
wytłoczone mapy oczyszczono wodą
z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego. Pęknięcie w mapach podklejo-
no żywicą Eurostac na laminat z tkaniny szklanej. Każdy komplet matryc umiesz-
czono w opakowaniu ochronnym wykonanym z drewnianych płyt (fot. 11).
Konserwację matryc metalowych do tłoczenia map, maszyny brajlowskiej
Erika-Picht, tabliczek do pisania pismem brajla, wykonano w Pracowni Kon-
serwacji Metalu zgodnie z zasadami dotyczącymi materiałów metalowych15.

14 Zabiegi konserwatorskie poprzedzone były próbami. Ze względu na szczupłość miejsca artykuł
nie opisuje tych działań, nie podano także szczegółowo stosowanych środków.
15 Pełen opis prac znajduje się w: Sprawozdanie z umowy nr ZP.3432-64/10, op. cit., s. 10-14, rozdział
Przebieg prac konserwatorskich.

11. Opakowaniu ochronne wraz z kompletami do tłoczenia
próżniowego, fot. M. Pronobis-Gajdzis
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Zalecono, aby obiekty metalowe przechowywać w opakowaniach ochronnych
– foliach, papierach i kapsułach antykorozyjnych Zerust VCI z lotnymi inhibi-
torami korozji.

W badaniach i pracach konserwatorskich nad zbiorem pomocy dydaktyczno-
-naukowych z Ośrodka w Owińskach uczestniczyli: dr hab. Elżbieta Jabłońska,
dr Jolanta Czuczko, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, dr Małgorzata Pronobis-Gaj-
dzis, dr Halina Rosa, dr Tomasz Kozielec, mgr Małgorzata Tretyn-Kalinow-
ska, mgr Joanna Kokoć oraz studenci specjalizacji konserwacja zabytkowych
obiektów z papieru i skóry. Badania biologiczne wykonały dr Joanna Karbow-
ska-Berent i mgr Joanna Jarmiłko. Konsultantami prac konserwatorskich do-
tyczących obiektów metalowych były dr Katarzyna Wantach-Jarkiewicz oraz
dr Alina Tomaszewska-Szewczyk.

Summary

Elżbieta Jabłońska, Didactic Aids from the Collections of the Special School and Educa-
tional Centre for Blind Children in Owińska. Summary of a Research and Conservation
Project

The project, completed in 2010-2011, focused on a collection of didactic and
research aids held by the “Sons of the Regiment” Special School and Educational
Centre for Blind Children in Owińska. The Department of Paper and Leather
Conservation of the Nicholaus Copernicus University in Toruń received 94
historical objects for conservation treatment, including 71 tactile cartographic
items, one tactile graphic item and 3 Braille books. Part of the objects come
from the 19th century and these are interesting, rare maps embossed on paper
(on cardboard or pressboard). Other items are matrices, a Braille machine
and Braille writing tablets. The objects underwent a state-of-preservation
assessment. The conservation team identified causes of damage types. The
damage-affected areas underwent chemical examination to identify, among
others, the composition of the support and the impregnation layer of maps
on paper. The project covered also conservation treatment of non-standard
objects. The Centre in Owińska maintains the biggest resource of historical
aids for the blind in Poland. Some of these objects are unique on a world scale,
including both one-off items and complete cartographic atlases.
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Kompaturki – nowe podejście do problemu

W 2011 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie zainicjowana została dysku-
sja – konserwatorzy starych druków zaproponowali nowe podejście do powszechnej
praktyki wymontowywania z opraw starych druków tekturek zwanych kom-
paturkami lub kompatywkami1.
W terminologii konserwatorskiej określa się tak sklejki (sklejanki) w okładkach
książkowych, powstałe przez połączenie wielu arkuszy papieru lub ich fragmen-
tów, jakich wiele zostawało w warsztatach w trakcie drukowania lub oprawia-
nia książek. Ścinki te, zwane fachowo makulaturą, sklejano za pomocą klajstru.
Technicznie rzecz biorąc, kompaturki są pierwotnymi tekturami.
Kompaturki są rówieśnikami kodeksu. Już wczesne kodeksy koptyjskie (III-IV w.)
zaopatrzone były w okładki wykonane ze sklejek papirusowych usztywniających
skórzane obwoluty; wykorzystywano do ich wytworzenia wtórnie użytych arkuszy
papirusowych2. Podobnie było w kodeksach islamskich – początkowo opatry-
wano je okładkami drewnianymi, ale już od X wieku zaczęto stosować w opra-
wach tekturki i od XII wieku stały się one jedynym materiałem w okładkach3.
W Europie, począwszy od okładek kodeksów bizantyńskich4, przez czasy karo-
lińskie do epoki gotyckiej, stosowano w oprawach wyłącznie deski5. Z rzad-
ka zdarzały się oprawy zaopatrzone w okładki wykonane ze sklejonych razem
kilku warstw papieru – takim przykładem są oprawy książek wymienionych
w inwentarzu biblioteki papieskiej w Awinionie (1369)6.
Powszechnie uważa się, że tektury w formie kompaturek przywędrowały do
Europy z krajów islamskich. Około 1470 roku występują w książkach wy-
dawanych w Hiszpanii i we Włoszech. W końcu XV wieku po raz pierwszy
obecne są w książkach wydawanych w oficynie Alda Manucjusza w Wenecji7.
Początkowo wytwarzaniem kompaturek zajmowały się poszczególne warszta-
ty introligatorskie tylko na własne potrzeby, wkrótce ich produkowanie stało
się oddzielną dziedziną rzemiosła. Jeszcze do przełomu XVIII i XIX wieku znaj-
dujemy je w tańszych oprawach książkowych8.

1 Według Kopalińskiego – kompatura to okładka księgi; pergamin albo gruby papier do wszywania
albo owijania ksiąg, podobnie wg. Lindego (1845); kompatywka – od łacińskiego compactio – spojenie,
miejsce spojenia, ściśnięcie (Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1, s. 616, Warszawa 1998).
2 J. A. Szirmai, The archaeology of medieval bookbinding, Aldershot 1999, s. 28-30.
3 Ibidem, s. 55.
4 Ibidem, s. 73.
5 Ibidem, s. 224.
6 Ibidem, s. 224.
7 M. Rokosz, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982, s. 160-163.
8 M. T. Roberts, D. Etherington, Bookbinding and the conservation of books. A dictionary of descriptive
terminology, Washington 1982, s. 193.
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Jak to wcześniej wspomniano, do wytwarzaniu kompaturek używano maku-
latury. Według Encyklopedii wiedzy o książce (EWoK), określamy tak karty
lub fragmenty kart z niepotrzebnych rękopisów, druków i różnego rodzaju do-
kumentów – pergaminowe lub papierowe9. Makulatura używana była nie tyl-
ko na kompaturki, ale także na wyklejki i różnorakie w formie i konstrukcji
karty ochronne i scyzury, służyła do wyklejania grzbietów książek (w polach
między zwięzami), a pocięta na paski nakładana była na grzbiety składek
w celu ich ochrony lub wkładana w środek pod nić. Stare, zapisane pergaminy
stosowano jako materiał oblekający okładki lub samoistnie, w przypadku
tanich lub tymczasowych opraw miękkich. Źródłami makulatury były odpady
z drukarń – karty wydrukowane z błędami, karty zbędne z powodu nadpro-
gramowej ilości lub uszkodzone w czasie drukowania. Były to również książki
drukowane lub rękopiśmienne nieprzydatne ze względu na swoją nieaktual-
ność i pocięte na części z zamiarem ponownego ich użycia przy oprawianiu
nowych książek.
Nie ulega wątpliwości, że użyte wtórnie kartki lub ich fragmenty mają dużą
wartość, nierzadko większą niż książka, w oprawie której zostały znalezione.
Wydobywanie ze starych opraw ocalałych fragmentów i badanie ich rozpoczę-
to jeszcze w XIX wieku (E. Ranke, Gottfried Zedler)10. Uzyskane w ten sposób
fragmenty były często jedynymi zachowanymi do naszych czasów pozosta-
łościami pierwszych inkunabułów, a często nawet wcześniejszych rękopisów.
Z naszych badaczy wymienić należy przede wszystkim Aleksandra Brücknera,
który w 1890 roku odkrył w XV-wiecznym kodeksie paski z najstarszym za-
bytkiem mowy polskiej, znanym jako Kazania Świętokrzyskie. Podobnych
odkryć dokonywali Józef Muczkowski, Karol Estreicher, Zygmunt Celichow-
ski, a systematyczne poszukiwania i badania tego rodzaju prowadził Kazimierz
Piekarski11. W Bibliotece Narodowej w Warszawie badaniami i identyfikacją
makulatury wydobytej z opraw od lat zajmuje się Michał Spandowski.

***
Spośród wielu definicji książki zamieszczonych w EWoK najważniejsza, ale
krótka i treściwa brzmi: książka to dokument tekstowy, mający postać kodek-
su12. Kodeks jest formą książki charakterystyczną dla naszego kręgu kulturo-
wego, cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej. Dwa podstawowe elementy
kodeksu to blok połączony z oprawą. Blok książki stanowią związane na różne
sposoby karty, do bloku przymocowana jest oprawa, na którą składają się okład-
ki i materiał je oblekający.
Tegumentologia, czyli nauka o oprawach, mająca za przedmiot zaintereso-
wania analizę, opis, systematykę i historię opraw zajmuje się głównie historią

9 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szpalta 1451.
10 Ibidem, szp. 1451.
11 Ibidem, szp. 1260.
12 Ibidem, szp. 1259.
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zdobnictwa. Znawstwo opraw książkowych zaczęto uważać za dziedzinę his-
torii sztuki około lat 70-tych XIX wieku, a z końca XIX wieku pochodzą
pierwsze prace na ten temat (William Henry James Weale, Paul Schwenke,
Jean / Hans Loubier)13. Na podstawie sposobu zdobienia oprawy datowano
oprawy starych druków i określano ich pochodzenie, warsztaty i twórców. Tech-
nologia opraw książkowych, czyli techniki introligatorskie i ich historia, ro-
zumiane szerzej jako elementy historii kultury materialnej i historii techniki,
przez długi czas nie były uważane za temat wart uwagi poważnych naukow-
ców. Z rzadka zdarzali się badacze, gotowi poświęcić swój czas i uwagę budo-
wie i konstrukcji zabytkowych książek i ich rozwojowi przez wieki. Warto
zauważyć, że ci nieliczni zainteresowani, tacy jak np. Paul Adam (1849-1931)
i Berthe van Regemorter (1879-1964) swoją znajomość tematu zawdzięczali
również temu, że sami byli introligatorami14. Wśród rodzimych badaczy wy-
jątkiem jest postawa Aleksandra Birkenmajera (1890-1967), który jako bodaj-
że jedyny polski historyk książki zajmował się również jej konstrukcją, czego
przykładem jest artykuł z 1925 roku omawiający budowę opraw rękopisów
z Biblioteki Jagiellońskiej15. Birkenmajer kontynuował swoje badania po woj-
nie, umieszczając w projekcie opisu katalogowego starego druku również opis
fizycznych cech opraw, czyli ich budowę i elementy techniczne16.
Ciągle jeszcze nie jest opracowana terminologia pozwalająca na wykonanie
tych opisów17. Jedyne opisy uwzględniające konstrukcję opraw pochodzą
z katalogu wystawy zorganizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie
w 1987 roku, a zawdzięczamy je autorom będącym wybitnymi fachowca-
mi w tej dziedzinie, nie tylko teoretykami, ale także praktykami18.
Dopiero ostatnie lata XX wieku i czasy nam współczesne przyniosły zrozumienie,
że nie ma historii opraw zabytkowych książek bez historii technik introligator-
skich. Rozwój konserwacji starych druków, czyli dziedziny będącej połączeniem
nauk ścisłych, sztuki i technologii dało w rezultacie wzrost zainteresowania
faktem, że również fizyczne cechy książki stanowią nieocenione źródło infor-
macji na temat oprawy, a także książki jako takiej, jej historii i pochodzenia.
Konserwatorzy starych książek doskonale wiedzą, że bez znajomości his-
torii introligatorstwa i używanych dawniej metod nie ma mowy o wykonaniu
13 Ibidem, szp. 102.
14 J. A. Szirmai, op. cit., s. X.
15 A. Birkenmajer, Oprawa rękopisu 2470 Biblioteki Jagiellońskiej i inne oprawy tej samej pracowni
introligatorskiej, „Ex Libris” 1925, nr 7, s. 50.
16 A. Birkenmajer, W sprawie rejestracji i katalogowania opraw zabytkowych, w: Studia nad książką
poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, red. K. Budzyk, A. Gryczowa, Wrocław 1951 (Książka
w Dawnej Kulturze Polskiej, t. 1), s. 105-121.
17 A. Biały, Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotychczasowych metod,
„Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Śląskiego”, 2010, nr 18, s. 160-176.
18 Oprawy polskie. Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Oddział Warszawski Towa-
rzystwa Przyjaciół Książki, listopad-grudzień 1987, Warszawa-Pałac Krasińskich, red. A. Żółtowski,
Warszawa 1987.
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konserwacji zabytkowej książki. Znaczące jest to, że przez wiele lat istniała
jedna zaledwie pozycja omawiająca historię technik introligatorskich, napisa-
na przez wybitnego konserwatora książek Bernarda C. Middletona19. Wzra-
stające zainteresowanie historią introligatorstwa, jako dziedziny wartej badań
naukowych, przyniosło z sobą także wzrost szacunku dla każdej, zachowanej
do naszych czasów dawnej oprawy książkowej. Wartość autentyzmu jest –
patrząc z tego punktu widzenia – podstawową, obok artystycznej, wartością
przy opisywaniu i badaniu książki i jej oprawy.. W tym miejscu należy wymie-
nić Johna A. Szirmai’a, którego fundamentalna praca jest niezwykłym i nieste-
ty rzadkim przykładem opisania historii opraw przez pryzmat ich konstrukcji
i technologii. Budzące podziw jest to, że Szirmai rozpoczął swoją przygodę
z historią introligatorstwa od pobierania nauk w sztuce oprawiania książek
w szkole introligatorstwa Centro del bel libro w Asconie (Szwajcaria)20.
To wprowadzenie w tematykę technologii zabytkowych opraw ma na celu
uświadomienie czytelnikom, jak niewielka jest jej znajomość, także wśród znaw-
ców zajmujących się starymi drukami. Przedmiotem zainteresowania badaczy
jest głównie tekst, a w znacznie mniejszym stopniu jego nośnik, czyli zabytko-
wa materia – a więc książka w swojej jedynej i niepowtarzalnej formie, charak-
terystycznej tylko dla tego jedynego egzemplarza. Niewielu tak naprawdę zda-
je sobie sprawę z tego, że do czasu pojawienia się oprawy nakładowej, czyli
takiej samej dla wszystkich egzemplarzy, wykonanej na sposób masowy i na
koszt wydawcy (w latach czterdziestych XIX wieku) każda zachowana do na-
szych czasów książka i jej oprawa jest czymś wyjątkowym i jedynym w swoim
rodzaju.
Książka wydrukowana na papierze czerpanym, tłoczona i złocona skóra, ka-
pitałki, wyklejki, ale również sposób uszycia woluminu i sposób zawieszenia
okładek na bloku książki, także budowa karty ochronnej lub scyzury i wiele
innych cech konstrukcyjnych książki, niewidocznych dla osoby postronnej,
są jej cechami immanentnymi. Błędne jest traktowanie książki tylko i wyłącz-
nie jako nośnika tekstu, a pozostałych jej składników, czyli oprawy i jej fi-
zycznych elementów takich jak sposób szycia, sposób zawieszania okładek
na bloku książki, materiały użyte na zwięzy i obleczenie okładek jako przypad-
kowych i nieistotnych części, które mogą być dowolnie zmieniane według
doraźnych potrzeb. Są dokumentem o wartości niezbywalnej, charakterystycz-
nym nie tylko dla wydawcy lub drukarza, ale także dla warsztatu introli-
gatorskiego. Wydaje się, że nie do wszystkich badaczy starych książek do-
tarła świadomość wyjątkowości każdej zabytkowej książki, jako faktu nie
tylko historycznego i artystycznego, ale także socjologicznego. Wymontowa-
nie z książki okładek okaleczy ją i pozbawi – jednego z najważniejszych,
jeśli nie podstawowego – waloru autentyczności, co według Dokumentu z Nara

19 B. C. Middleton, A history of English craft bookbinding technique, London 1978.
20 J. A. Szirmai, op. cit., s. XI.
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o Autentyzmie21 (będącego uzupełnieniem do Karty Weneckiej) jest poważ-
nym wykroczeniem przeciw zasadom zachowania dziedzictwa kulturowego
i regułom konserwacji.
Wartościowanie poszczególnych elementów książki w zależności od stopnia ich
przydatności do badań naukowych jest zabiegiem niebezpiecznym, ponieważ
kryteria przydatności zmieniają się we współczesnym świecie niezwykle szyb-
ko. Wielu konserwatorów widziało książki, pozbawione swoich bardzo cha-
rakterystycznych elementów, także oryginalnych cech konstrukcyjnych, bo ich
właściciele kierowali się w swoich działaniach kryterium przydatności. Zasady
Etyki Ochrony Dóbr Kultury sformułowane w Toruniu na przełomie 1999
i 2000 roku wyraźnie definiują stanowisko konserwatorów w tej kwestii: „Cie-
kawość lub chęć dokonania spektakularnego odkrycia nie mogą być uzasad-
nieniem dla usuwania historycznych nawarstwień”22. Innym powodem, dla
którego rozbiera się okładki starych druków jest chęć „zabezpieczenia” użytych
wtórnie kart z inkunabułów, a także, co budzi we mnie szczególne poruszenie,
względy estetyczne. Nie ma nic bardziej zmiennego i uwarunkowanego histo-
rycznie i kulturowo, niż kryteria estetyczne.

***
Jednym z argumentów, używanym w dyskusji przez badaczy starych druków
było to, że dotychczas wymontowywanie makulatury z opraw było powszechnie
stosowaną praktyką. Konserwatorzy w BN robili to zawsze w trakcie pełnej kon-
serwacji obiektów, gdy po dezynfekcji i badaniach książki oprawa była demon-
towana. Na ogół zdejmowana była z oprawy skóra i odejmowane od bloku okładki,
a blok książki rozbierany był na poszczególne karty i poddawany zabiegom ta-
kim jak kąpiele, odkwaszanie, uzupełnianie ubytków na maszynie. Tego rodzaju
postępowanie zależało od stanu zachowania książki. W porozumieniu kolegami
z Zakładu Starych Druków, w trakcie takich zabiegów rozbierano kompaturki,
oczyszczano je i oprawiano jako oddzielne całości. Zajmowano się też kompatur-
kami, które pozostały po wcześniejszej, czasami sprzed wielu lat, konserwacji lub
dotrwały do naszych czasów oddzielone z jakiegoś powodu od swoich książek.
Trzeba jednak stwierdzić, że zwyczajowe wykonywanie jakiejś czynności to,
być może, mocny argument, ale nie w przypadku konserwacji. Przez ponad
trzydzieści lat dużo zmieniło się w konserwacji papieru i skóry. Nie wykonujemy
obecnie wielu zabiegów, których wykonywanie wydawało się bezdyskusyjne.

21 Nara Document and Authenticity. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, w: Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention, Nara,
Japan, 1-6 November 1994. Proceedings, red. K. Einar Arsen, Jokilehto, Paris 1994; www.icomos.org/
charters/nara-e.pdf; www.icomos-poland.org/images/publikacje/VADEMECUM%20ICOMOS%20ca-
losc.pdf [dostęp: 05.07.2012]
22 B. J. Rouba, Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultury. Powinności artysty konserwatora-
restauratora dzieł sztuki, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki”, 2000, t. 11, nr 2 (41),
s. 87, punkt 17.
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Przyczyną tego jest wzrastająca ciągle świadomość konserwatorska, rozwój
nauki, postępy w badaniach przynoszące nowe informacje na temat konsekwencji
stosowania różnych środków i rosnąca wraz z wiekiem odpowiedzialność za to,
co się robi. Rzadko obecnie książki rozbierane są na poszczególne karty – stan-
dardem jest dzisiaj konserwacja zachowawcza, w czasie której większość zabie-
gów wykonuje się w bloku23. Są to głównie działania mające na celu powstrzy-
manie procesów degradacji lub zachowanie papieru książki w dotychczaso-
wym stanie, a nie jak dawniej, przywrócenie go do stanu pierwotnego, czyli
stanu hipotetycznego. Tego rodzaju podejście do zabytkowej książki jest moż-
liwe także dzięki opracowaniu odpowiednich, pozwalających na konserwację
w bloku metod oraz różnych udogodnień technicznych.
Istotna zmiana zaszła w traktowaniu opraw starych druków. Priorytetem jest
zachowanie najwięcej z oryginalnej konstrukcji i użytych dawniej materiałów.
Konserwacja książki w bloku jest trudniejsza niż konserwacja kompleksowa
i wymaga doskonałej znajomości konstrukcji oraz historii opraw introligator-
skich. To właśnie autentyzm i niepowtarzalność jest podstawową wartością
zabytkowej oprawy książkowej.
W dyskusji w BN padł pomysł, aby stare druki pozbawione zabytkowych okła-
dek opatrzyć ich atrapami, a wydobyte karty makulatury oprawić w skórę.
Przez takie działania powstaną w miejscu zabytkowej książki sztuczne kon-
strukcje, mające się nijak do oryginału i będące świadectwem barbarzyństwa
naszych czasów.
Rozwój nauki i coraz powszechniejsze stosowanie nieinwazyjnych metod bada-
nia obiektów zabytkowych zbliża nas coraz bardziej do praktyki pozwalającej
na identyfikację makulatury w oprawach bez potrzeby demontowania książek.
Dyskusja, jaka rozgorzała w naszym środowisku pozwoliła na zdefiniowanie
stanowiska konserwatorów BN w tej kwestii oraz przyczyniła się do powstania
projektu pracy doktorskiej24.
Na koniec cytat z artykułu prof. Bogumiły B. Rouby. Cytat ten dotyczy głów-
nie wpływu komercji na doktrynę konserwatorską, ale nie będzie nadużyciem
zastosowanie go także w naszym przypadku: „Powoli, ale coraz wyraźniej sta-
jemy się w oczach społeczeństw izolowaną grupą maniaków kultywujących
mit o ważności potrzeby zachowania staroci. Proces ten zaszedł już tak daleko,
że niekiedy nawet wykształconemu pracownikowi służb konserwatorskich trzeba
od nowa wyjaśniać sens […] walki o zachowanie oryginalnej materii dzieła”25.

23 M. Pronobis-Bobowska, Konserwacja książek bez demontażu bloku, „Biuletyn Informacyjny Kon-
serwatorów Dzieł Sztuki” 2002, t. 13, nr 1-2, s. 40-45.
24 A. Zawisza, Nieniszcząca diagnostyka kompaturek w zabytkowych oprawach starych druków; kon-
spekt w: Zastosowanie metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kultu-
rowego. Sesja naukowa 19 marca 2012, Ossolineum, Wrocław, www2.oss.wroc.pl/kontakt/Abstrakty.pdf
[dostęp: 29.08.2012].
25 B. J. Rouba, Potrzeba rozszerzenia Kodeksu Etyki Zawodowej, „Biuletyn Informacyjny Konserwato-
rów Dzieł Sztuki” 1998, t. 9, nr 4, s. 32-33.
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Summary

Anna Zawisza, Cardboard Bindings. A Proposal for a New Approach

The article is a voice in a discussion on challenges involved in disassembling
of historical bindings of rare books in order to obtain the cardboard bindings,
i.e. 16th century cardboards made of printing and book-binding scrap-paper
glued together. They have now become a precious source of fragments or even
whole leaves of incunables. The author presents a brief outline of the history of
use of cardboard bindings in the context of book-binding science, i. e. a discipline
which primarily addresses book-binding decoration, with far lesser focus on the
construction of the book-bindings. The author questions the hitherto exercised
practice of ungluing the re-used scrap-paper. Attention is drawn to the need to
preserve the historical bindings in an unchanged form, having regard for the
fact that they represent a valuable testimony of old book-binding techniques.
Each book-binding of a rare book is unique and exceptional, and its authenti-
city represents its fundamental value. The author presents a new approach to
conservation of rare books and their bindings. Its goal is to minimize intervention
in the construction of a historical book. The application of new conservation
technologies, the development of non-invasive diagnostics and contemporary
methods enabling conservation treatment of the entire book-block raise hopes
that soon it will be possible to become familiar with the form and content
of scrap-paper coming from the 15th century onwards without the need to
disassemble book-bindings.
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Izabela Zając

Oprawy skórzane – pułapki i niespodzianki

Archiwiści, bibliotekarze, konserwatorzy dzieł sztuki i opiekunowie zbiorów
bibliotecznych niezwykle często spotykają się z woluminami oprawionymi w skórę.
Do wieku dziewiętnastego skóra była bardzo popularnym i cenionym materia-
łem introligatorskim, który, obok pergaminu, dominował nad innymi. Pomi-
jając oprawy broszurowe, które przygotowywano często w charakterze czaso-
wego zabezpieczenia, dopiero rozkwit przemysłowej produkcji książki odsunął
skórę w cień, stosując już od 1825 roku tańsze okładziny płócienne. Przyzwy-
czailiśmy się do faktu, że skóra zakrywała całą oprawę lub znajdowała się na jej
grzbiecie i narożnikach.
Skóra występowała na obiektach odmiennych pod względem stylistyki i funk-
cji, w różnych wariantach gatunkowych, technologicznych i kolorystycznych.
Kolorystyka czasem staje się niezamierzonym czynnikiem determinującym po-
strzeganie, wpływającym na wyniki analizy, zwłaszcza wtedy, gdy badanie

oparte jest wyłącznie na opisie cech zewnętrznych. Łatwo
może dojść do pomyłki, gdy naszych spostrzeżeń

nie możemy lub nie jesteśmy w stanie zweryfi-
kować dodatkowymi badaniami specjali-

stycznymi. Wówczas najczęściej ciemno-
brązowy kolor zabytkowych okładek

skojarzony będzie ze skórami garbo-
wanymi roślinnie.
Tak było w przypadku pergami-

nowego rękopisu Psalteriu feriatum
pochodzącego ze zbiorów Biblio-

teki PAN w Gdańsku1 z tzw. ko-
lekcji Mariackiej. Rękopis powstał w Gdań-

sku w końcu XIV wieku i z tego okresu prawdopo-
dobnie pochodzi również jego oprawa. Obiekt trafił do Katedry Konserwacji
i Restauracji Starych Druków i Grafiki jako przedmiot pracy dyplomowej2.
Początkowo sugerując się wyglądem i kolorem powierzchni oprawy wyciągnię-
to wniosek, że została ona wykonana ze skóry (fot. 1). Z takim przesłaniem

1 Sygnatura Ms Mar. Q 23, nr inw. 3319; Do końca II wojny światowej rękopis znajdował się
w kolekcji Mariackiej; zaginął podczas rozproszenia wojennego w 1945 roku; odzyskano go dopie-
ro w 1953 roku dzięki staraniom Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
2 A. Grzechnik, Dokumentacja konserwatorska rękopisu Psalterium feriatum powstałego w Gdańsku
w końcu XIV wieku, praca dyplomowa pod kierunkiem st. wykł. W. Chrościckiego (konsultacje
z zakresu konserwacji skóry asyst. I. Zając), Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków
i Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Warszawa 2001.

1. Psalterium
            feriatum,
    ok. 1377-1400,
  (23×15,5 cm), stan
      przed konserwacją,

           fot. R. Stasiuk
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przystąpiono do opisywania jej stanu zachowania. Próbowano określić go ana-
lizując w pierwszej kolejności cechy zewnętrzne, tj. stan lica.
Obserwacja była utrudniona, bowiem wierzchnia warstwa oprawy była bar-
dzo poprzecierana, zniszczona i pokryta tłustawą substancją. Widoczne były
spękania i powstałe na jej powierzchni nierówności. Przednia okładka w dolnej
połowie została przecięta dwukrotnym, równoległym cięciem. Na zewnętrz-
nej krawędzi okładki tylnej powstał ubytek odsłaniający spod spodu dębową
deskę. Z dawnej świetności pozostały jedynie rdzawe plamy w miejscach,
w których pierwotnie zamocowane były guzy i zapięcie.
Przystąpiono do rozważań nad możliwością przebadania pozostałych parame-
trów materiału pokrywającego okładki, które byłyby możliwe do zdiagnozo-
wania bez pobierania próbki. Dostępnym wówczas i nieniszczącym dla materii
historycznej było badanie poziomu pH metodą kontaktową. Wstępnie przepro-
wadzono pomiar pH na powierzchni oprawy, a po zdemontowaniu oprawy
i oddzieleniu desek również na jej odwrociu. Dostarczył on wyników, których
średnia wartość wyniosła 5,93. Wydawały się one zupełnie adekwatne do stanu
zachowania materiału oprawy.
Pewien niepokój budziła nadal wspominana już tłustawa substancja pokrywa-
jąca powierzchnię oprawy. Zdecydowano się na pobranie niewielkiej próbki
owej substancji z wierzchniej warstwy oprawy. Następnie wykonano spektro-
fotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)4 . Jej wyniki wska-
zały na obecność w próbce mieszaniny oleju z woskiem oraz określiły jej poten-
cjalny wiek. Powstało podejrzenie, że obecny wygląd powierzchni materiału
przykrywającego okładki jest wynikiem bliżej nieznanych zabiegów, które
wykonano nie wcześniej niż pięćdziesiąt lat temu.
W związku z tym zdecydowano się również na przebadanie materiału z opra-
wy pod kątem zawartości wapnia5. Wyniki badania wykazały wyraźną obecność
wapnia w przebadanej próbce. Wapienny charakter wyprawy jest tożsamy
ze sposobem otrzymywania pergaminów. Stało się oczywiste, że oprawę wyko-
nano z pergaminu a nie jak sądzono wcześniej ze skóry.

3 Badania pH zostały wykonane metodą kontaktową – pH-metr Mettler Toledo. Pomiar wyko-
nano w 4 miejscach na licu oprawy (wyniki wahała się od 5,7 do 6,1) i w 3 miejscach na odwrocie
(wyniki między 5,7 a 6,3). Badanie wykonała A. Grzechnik pod kierunkiem prof. W. Sobuckiego, w:
A. Grzechnik, op. cit., s. 24.
4 Wykryto widmo o częstotliwości 1736 cm-1, które wskazuje na wyraźną obecność grup estrowych.
Występują one najczęściej w woskach i tłuszczach. Na substancje o identycznych właściwościach wska-
zują wykryte również pasma 1168 cm-1 oraz 1072 cm-1. Pasmo 1672 cm-1 pochodzi od obecności
wiązań podwójnych, czyli układów nienasyconych (być może kwasów). Fakt ten wskazywałby na to, że
badana substancja została naniesiona na oprawę około 50 lat wcześniej, w: A. Grzechnik, ibidem, s. 26.
5 Do suchej próbki pobranej z materiału pokrywającego oprawę dodano 3 M HCl, co spowodowało
wydzielenie się pęcherzyków CO2. Po dodaniu rozcieńczonego H2SO4 i lekkim ogrzaniu ukazały się
charakterystyczne krystaliczne igiełki CaSO4×2H2O. Sugeruje to obecność wapnia w materiale
badanym. Badanie wykonała A. Grzechnik pod kierunkiem prof. P. Rudniewskiego, w: A. Grzechnik,
ibidem, s. 26.
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Tłustawa substancja na powierzchni pergaminu była prawdopodobnie pozo-
stałością po zalecanym przez Marynę Husarską i Irenę Sadurską w latach 60.
XX wieku preparacie do konserwacji skóry, opisanym w broszurze Archiwum
Głównego Akt Dawnych6. Pozostaje zagadka, w jakim celu pokryto nim
pergamin oraz dlaczego dołożono do niego brązowy pigment, który zmienił
pierwotną kolorystykę oprawy z jasnej na brązową.
W trakcie późniejszych zabiegów konserwatorskich substancja ta została usu-
nięta7, a pergamin odzyskał swoją naturalną kolorystykę (il. I).

***
Odmiennym problemem a nawet dylematem, który pojawia się w trakcie reali-
zacji konserwatorsko-restauratorskich, jest kwestia związana z koniecznością
przygotowania odpowiedniej próbki oryginalnej materii. Dotyczy to szczegól-
nie analizy sprawdzającej ilość tłuszczu w skórze. Bardzo często musimy z niej
zrezygnować właśnie z powodu braku odpowiedniej ilości materiału do badań.
Tymczasem bywa decydujące, o czym przekonaliśmy się podczas realizacji kolejnej
pracy dyplomowej8. Dotyczyła ona konserwacji i restauracji rękopisu na papierze
oprawnego w skórę ze zbiorów Archiwum Akt Dawnych w Warszawie9.
Księga była destruktem. Skórzana oprawa i blok uległy ponad pięćdziesięcio
procentowemu zniszczeniu. Skóra zachowała się w formie nieregularnego pła-
ta, którego większa część została wyraźnie odcięta. Ponadto jej powierzchnia
była sztywna, krucha, zabrudzona i spękana z wieloma miejscami przetartego
lica, o czym wspominała już Agnieszka Gawron prezentując obiekt w Toruniu
w 2000 roku na II Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków10.
Jej wystąpienie warto uzupełnić o wybrane zagadnienia związane z konser-
wacją skóry.
Program prac konserwatorskich zakładał wykonanie rekonstrukcji oprawy
a więc istniała realna możliwość pozyskania odpowiednich ilości oryginalnej
substancji do badań. Wykonano wstępny zabieg podcinania krawędzi oprawy
w miejscach późniejszych uzupełnień. W ten sposób zebrano skrawki skóry,

6 Konserwacja zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, Warszawa 1968. Przepis składa się z 30 g olejku
cedrowego, 200 g lanoliny, 15 g wosku pszczelego i 300 g eteru naftowego, A. Grzechnik, ibidem,
s. 26-27.
7 Tłustawa substancja została zdjęta z powierzchni pergaminowej z oprawy między innymi za

pomocą tamponów nasączonych 3% roztworem żółci wołowej i alkoholu izopropylowego, A. Grzech-
nik, op. cit., s. 17.
8 A. Gawron, Dokumentacja konserwatorska oprawnego zbioru akt sądu ziemskiego z Ostrołęki z 1585

roku, praca dyplomowa pod kier. st. wykł. W. Chrościckiego (konsultacje z zakresu konserwacji skóry
asyst. I. Zając), Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Wydział Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2001.
9 Sygnatura: 1083.

10 A. Gawron, Zagadnienia związane z konserwacją oprawnego zbioru akt sądowych z XVI wieku, w:
T. Korzeniowski (red.), Studenci o konserwacji, t. 2, Materiały II ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Studentów Konserwacji Zabytków, Toruń, 24-26 lutego 2000 r., Toruń 2000, s. 351-357.
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z których powstały próbki.
Następnie poddano je anali-
zie11. Okazało się, że otrzyma-
no niejednoznaczne wyniki do-
tyczące ilości zawartego w skó-
rze tłuszczu. Wskazywały one
na niedostatek tłuszczu (1,4%)
w skórze jak również na zbyt
dużą jego zawartość (9,2%).
Niemożność powtórzenia ba-
dania, związana z konieczno-
ścią ponownego pobrania ma-
teriału z oryginału, zaważyła
na rezygnacji z dalszych analiz.
Teoretycznie istniały dwie hi-
potezy tłumaczące zastaną sy-
tuację. Pierwszą wykluczono
na wstępie, bowiem zakłada-
ła błąd pomiaru i wynikającą
z niego niską miarodajność wy-
ników. Przyjęto więc koncepcję
drugą zakładającą, że dodat-
kowa ilość tłuszczu w próbce
mogła zostać wprowadzona
w trakcie prowadzonej w Ar-
chiwum przed wieloma laty akcji natłuszczania opraw. Być może nie była ona
jednokrotna, stąd tak wysoki poziom zawartości tłuszczu w zabytkowej skórze.
Niestety jeszcze obecnie zdarza się, że zabieg natłuszczania opraw traktowany
jest a czasem polecany, jako zabieg profilaktyczny. W związku z tym niejed-
nokrotnie wykonuje się go na oprawach, które mają trafić na przykład na
czasową wystawę i ponawia się go przy okazji następnej wystawy. Prowadzi
to do natłuszczania tej samej oprawy kilkakrotnie w ciągu roku i przetłuszcze-
nia samej skóry, które powoduje również jej sztywnienie. Natłuszczanie lub
czyszczenie opraw należy do grupy zabiegów rzadko rejestrowanych w karcie
konserwatorskiej obiektu, dlatego też spadek elastyczności skóry nie zawsze
jest wynikiem obniżonego poziomu tłuszczu, ale także jego podwyższonego
poziomu. W przypadku oprawy tej księgi dysponowano również wynikami

11 Analizie poddano trzy 1 g próbki skóry, które poddano odpowiednim procedurom zgodnie
z normą PN-74/P-22114 w laboratorium Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mianowicie odważoną
próbkę umieszczono w gilzie ekstrakcyjnej w ekstraktorze aparatu Soxhleta i ekstrahowano przez 6 h.
Oznaczenia przeniosło następujące rezultaty: 9,2%, 3,4% i 1,4%, A. Gawron, Dokumentacja konserwa-
torska…, s. 18.

3. Oprawiony zbiór akt sądu ziemskiego w Ostrołęce,
1585 (38×13,5×5,5 cm), stan przed konserwacją i po
konserwacji, fot. R. Stasiuk
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pomiaru pH. Odczyn skóry zbadano metodą zimnej ekstrakcji12, otrzymując
średni wynik 5,7.
Zdecydowano się na przeprowadzenie zabiegu dogarbowania skóry w roztwo-
rze garbnika quebracho w mieszaninie alkoholu izopropylowego w stosunku
1:113, po czym przeprowadzono zabieg natłuszczenia według receptury van
Soesta14 dobierając ilość natłuski według polecanego przez niego wzoru15. Po
ustabilizowaniu na powierzchnię skóry nałożono także 10% roztwór polietyle-
nu glikolu w alkoholu izopropylowym, a na sztywniejsze partie 20% roztwór
polietylenu glikolu w alkoholu izopropylowym.
Dzięki temu możliwym okazała się zakładana w programie konserwatorskim
rekonstrukcja oprawy z użyciem wszystkich zachowanych elementów oryginału.

***
Niektóre z zabiegów, jakim możemy poddać zabytkową skórę, wymagają kom-
pleksowych rozwiązań. Tak było w przypadku konserwacji i restauracji tłoczonej
złotem skóry z XVI wiecznej oprawy starego druku Biblia sacra. Iuxta Vulgatam
editionem ad vetustissima Exemplaria castigata16 ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, która była przedmiotem pracy kursowej17.
Zasadniczym zniszczeniem oprawy była deformacja skóry z jednoczesnym skur-
czeniem i zmniejszeniem jej szerokości o około półtora centymetra, szczególnie
widoczna w obszarze wklęśniętego grzbietu, powodując silne wygięcie całego
bloku.
Celem podjętych zabiegów było przywrócenie skórze pierwotnych wymiarów
i kształtu oraz zniwelowanie jej silnej deformacji. Zabiegi przebiegały kilku-
etapowo.
Po zdjęciu skóry z tekturowych okładek i mechanicznym oczyszczeniu lica
i odwrocia, wykonano wstępne wilżenie skóry z użyciem Gore-texu. Następnie

12 Badaniu poddano 3 próbki o wadze 1 g każda. W 75 ml wody dejonizowanej moczono każdą próbkę
przez 24 h. Następnie zbadano odczyn wody przy pomocy pH-metr typu N-517 z elektrodą zespoloną.
Czas pomiaru wynosił 2 min. Otrzymano wyniki 6,0; 5,6; 5,5 – średnio 5,7, A. Gawron, op. cit., s. 19.
13 Zastosowano kolejne kąpiele w następujących rozworach: 1%, 5%, 10%. W przypadku paska
skórzanego każda kąpiel trwała 3 dni. Natomiast skórę oprawy dogarbowowano w 24 h kompresach
– odpowiednio 1%, 5% i 10%, A. Gawron, op. cit., s. 14.
14 2 g lanoliny, 4 g oleju kopytkowego, 12 g alkoholu izopropylowego, 96 g benzyny lakowej,
porównaj, A. Gawron, op. cit., s. 14; H. A. B. Van Soest, T. Stambolov, P. B. Hallebeek, Conservation
of leather, „Studies in Conservation” 1984, t. 29, nr 1, s. 21-31 (tłum. A. Czajka).
15 M = m(5-y)/z, gdzie M oznacza masę substancji natłuszczającej; m – ciężar skóry w gramach;
y – aktualną zawartość tłuszczu w skórze w %; z – aktualną zawartość tłuszczu w emulsji natłuszcza-
jącej (6%), A. Gawron, op. cit., s. 19.
16 Sygnatura BUW SD.608.1892.
17 M. Zygadło, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich starego druku „Biblia sacra. Iuxta
Vulgatam editionem ad vetustissima Exemplaria castigata”; pod kierunkiem: st. wykł. W. Chrościckiego
i asyst. I. Zając, Pracownia Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów, Katedra Kon-
serwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2006-2007, praca kursowa niepublikowana.
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18 Wcześniej wykonano badanie pH metodą kontaktową otrzymując wyniki między 5,21-5,30,
M. Zygadło, op. cit., s. 10.
19 M. Zygadło, op. cit., s. 7-8.
20 An account of a method of copying paintings upon glass and of making profiles by the agency of light upon
nitrate of silver. Invented by T. Wedgwood, esq. with observations by H. Davy, „Journals of the Royal
Institution of Great Britain” 1802, t. 1, s. 170-174.

pędzlem nałożono na odwrocia skóry 7,5% roztwór mleczanu potasu18. Po upły-
wie 15 minut rozpoczęto zabieg dogarbowowania w 1%, 5% i 9% wodnych
rozworach garbnika Mimoza GS, które również zostały naniesione od strony
mizdry. Potem naniesiono również odpowiednią ilość natłustki według recep-
tury van Soesta.
Najważniejszym jednak był proces rozciągania skóry, który przeprowadzono
po wszystkich powyższych zabiegach wtedy, kiedy skóra była jeszcze wilgotna.
Na wcześniej przygotowaną atrapę sporządzoną według pierwotnych wymia-
rów oprawy naciągnięto skórę, po czym ustabilizowano ją zaciskami. Następ-
nie całość zapakowano w melinex i pozostawiono do powolnego wyschnięcia
na okres kilku tygodni. Do dalszych prac przystąpiono dopiero, gdy skóra się
ustabilizowała, a więc po około 3 miesiącach.
Udało się rozciągnąć skórę do wymiarów pozwalających na jej powrót na orygi-
nalną oprawę, co nastąpiło po wzmocnieniu skóry zabytkowej nową19 (il. II-V).

***
Skóra była również podłożem do wykonywania różnego rodzaju doświadczeń
z zakresu fotografii. Jedne z pierwszych eksperymentów w tym zakresie prze-
prowadził Thomas Wedgwood, syn znanego angielskiego producenta porcela-
ny razem z Humphreyem Davym. Wykonali oni kopie rysunków lub sylwetki
na nasączonym azotanem srebra podłożu, jakim były papier lub jasna skóra.
Niestety odbitki te mogły być przechowywane w ciemności, bowiem sole sre-
bra ciemniały pod wpływem światła. Eksperyment został opublikowany przez
autorów w 1802 roku20. „Zdjęcia” te miały charakter nietrwały, ze wzglądu na
niedostateczną wiedzę i niemożliwość utrwalenia otrzymanego obrazu.
Na skórze, tak jak na innych materiałach, próbowano wykonywać odbitki przez
cały dziewiętnast wiek. Dziedzictwem owych praktyk było prawdopodobne
zastosowanie jednej z technik fotograficznych do dekoracji skórzanej oprawy
klasycznego familijnego albumu fotograficznego. Jednak dopóki nie będzie
można wykonać testów potwierdzających obecność srebra w skórze jest to jedy-
nie hipoteza. Równie prawdopodobne jest to, że do wykonania oprawy tego
albumu wykorzystano jedną z technik fotomechanicznych. Jednak również to
wymaga potwierdzenia za pomocą badań specjalistycznych.
Z powodu braku możliwości potwierdzenia owych hipotez wykonano w war-
szawskiej ASP w roku 2011 kilka eksperymentów fotograficznych na podłożu
pergaminowym i skórzanym. Na zdjęciach prezentujemy odpadki solne i pla-
tynotypię na pergaminie oraz cyjanotypię na skórze (il. VI).
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Summary

Izabela Zając, Leather Bindings. Pitfalls and Surprises

Conservation work performed at the Chair of Conservation and Restoration of
Rare Books and Graphic Art, Academy of Fine Arts in Warsaw, abounds with
many unexpected discoveries. Some leather bindings are actually not made of
leather and an error may be easily committed if we cannot or are not able to
verify our observations by performing specialist tests. This was the case of the
manuscript Psalterium feriatum from the collections of the Library of the Polish
Academy of Sciences in Gdańsk (an item from the so-called St. Mary’s collec-
tion). Judging by the appearance of the binding, the conclusion was drawn
that the binding of the manuscript was made of oak wood covers bound
in brown leather. Only the tests indicated that the binding was made of
parchment. In conservation practice, the state of preservation of leather and the
causes of deterioration are firstly defined on the basis of external features’ analysis.
If we have an insufficient amount of material for testing, we are very rarely in
a position to perform a fat content test. Meanwhile, the result of this test may
be decisive which we found out during the tests involved in the preparation of
a yet another M. A. thesis on manuscript records of the land court of Ostrołęka
of 1585 from the collections of the Central Archives of Historical Records
(AGAD) in Warsaw. The tests performed to indicate fat content in the leather
showed ambiguous results – they namely showed insufficient fat content in one
place and excessive fat content in another.
Some of the treatments performed to alleviate deformations of heritage leather
bindings require complex solutions. This applied to the conservation and resto-
ration treatment of the gold-embossed leather from a 16th century binding of
a rare book Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam from the Library of the University
of Warsaw.
Leather served also as a material for experiments in the field of photography.
Some of the first such experiments took place before 1839. In a sense, a trace of
those practices can be probably found in the use of one of the photographic
techniques in a leather binding of a classical family photographic album.
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Tomasz Kozielec

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
Pergamin i skóra – badania, konserwacja-restauracja,
rzemiosło – Toruń, 21-23 października 2010*

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry
(ZKPiS) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uroczystego otwarcia obrad doko-
nała kierownik Zakładu profesor Elżbieta Jabłońska. Wykłady konferencyjne
zaprezentowane przez specjalistów z Polski i zagranicy koncentrowały się na
zagadnieniach analizy techniki wykonania obiektów wytworzonych ze skór
garbowanych oraz pergaminów; analizach przyczyn, rodzajów oraz stop-
nia zniszczenia obiektów zabytkowych; nowoczesnych metodach konserwacji
i restauracji tych obiektów, ich ochrony przed niszczeniem oraz problemach
konserwatorskich, które wynikają w trakcie realizacji prac. Konferencję uświet-
niła wystawa zabytkowych kurdybanów Konserwacja-restauracja kurdybanów
– studenci i ich promotor zorganizowana przez Halinę Rosę, koncert muzyczny na
klawesynie U Bacha w domu w wykonaniu Ryszarda Moroza, a także wystawa
poświęcona zagadnieniom związanym z konferencją.
Justyna Król, Weronika Liszewska1  i Zofia Żukowska2 omówiły metody oraz
wyniki badań iluminowanego rękopisu na pergaminie z I połowy XIV w.,
zatytułowanego Testamentum Vetus. Autorki zastosowały technikę LIBS (Laser
Induced Breakdown Spectroscopy – spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem
laserowym) oraz spektroskopię Ramana w celu znalezienia przyczyn zniszczeń
oraz określenia planu postępowania konserwatorskiego. Agnès le Gac3 zap-
rezentowała wyniki badań nad odtworzeniem starych receptur wytwarzania
białego kleju skórnego i porównała jego właściwości z klejem pergaminowym
oraz króliczym. Do badań wykorzystano SEM (Scanning Electron Microscope
– skaningowy mikroskop elektronowy) wyposażony w standardowy detektor
SE (elektronów wtórnych) ale także bardzo cenne narzędzia: BSE (elektronów
wstecznie rozproszonych), oraz EDS (Electronic Data System). Wytworzenie

* Por. T. Kozielec, Conference review „Parchment and Leather – Research, Conservation-Restoration, Craft”,
„e-conservation magazine” 2011, nr 18, s. 9-17, www.e-conservationline.com/content/view/975 [do-
stęp: 29.08.2012].
1 Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa.
2 Politechnika Warszawska.
3 Departamento de Conservação e Restauro, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade
Nova de Lisboa, Portugalia.
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białego kleju miało za zadanie m.in. umożliwienie rekonstrukcji bogato po-
lichromowanej warstwy stosowanej w XVII i XVIII w. przez rzeźbiarzy postaci
religijnych w Portugalii. Joanna Karbowska-Berent 4 podsumowała prze-
prowadzane w ZKPiS badania dotyczące biodeterioracji zabytkowych skór
garbowanych roślinnie, skór wyprawionych solami glinu oraz pergaminów.
Przedstawiona została metodyka zastosowanych badań mikrobiologicznych,
charakterystyka występujących na zabytkach drobnoustrojów oraz spowo-
dowane przez nie zniszczenia. Wystąpienie, którego autorem był Matthew
Hatton5 zaznajomiło uczestników konferencji ze specyfiką zbiorów, lokalizacją
i klimatem biblioteki Trinity College w Dublinie. Autor przedstawił przykłady
ingerencji konserwatorskich na manuskrypcie z 1337 roku. Jedną z najwięk-
szych na świecie kolekcji rękopisów średniowiecznych na pergaminie, znajdu-
jąca się w Fińskiej Bibliotece Narodowej scharakteryzowały Marlena Vihakara
oraz Wiebke Findeisen6. Autorki przedstawiły stosowane metody konserwa-
cji oraz digitalizacji fragmentów rękopisów w ramach projektu Save the Boo
Fińskiej Biblioteki Narodowej. Wyniki badania techniki wykonania butów
nazywanych w terminologii greckiej Tsaruhi  i pochodzących z XIX wieku,
zaprezentowały Ekaterni Malea oraz Anastasia Tampaka7. Przedstawiono
metody ich konserwacji (etapy, które uznano z najistotniejsze: oczyszczanie,
nawilżanie oraz zmiana kształtu), a także omówiono kwestie związane z ich
eksponowaniem. Violetta Bachur8 wprowadziła uczestników w bogactwo per-
gaminowych zabytków kultury żydowskiej (do których należą m.in. Zwoje
Pięcioksięgu Mojżeszowego oraz Zwoje Estery). Zaprezentowała ich przezna-
czenie, historię, materiałoznawstwo i technikę wykonania, występujące zdo-
bienia i rodzaje przedstawień – wszystko na kanwie prawa żydowskiego. Przed-
stawiła również stan zachowania tych specyficznych, niezwykłych obiektów
znajdujących się w zbiorach ŻIH (jednego z najcenniejszych w Polsce), oraz
przedstawiła przyczyny ich zniszczeń. Zarys problematyki związanej w wa-
welskimi kurdybanami był treścią prezentacji Ojcumiły Sieradzkiej-Malec9.
Autorka skupiła uwagę na skórzanych obiciach ściennych (istnieje także na
Wawelu zbiór obić mebli), przedstawiając ich historię, formę wystroju, lokali-
zację w obrębie Zamku, rodzaje zdobień kurdybanów, ich kolorystykę oraz
proweniencję. Kontynuując tematykę kudrybanów Halina Rosa10 nakreśliła

4 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
5 Glucksman Conservation Department, The Library, Trinity College, Dublin, Irlandia.
6 The Centre for Preservation and Digitisation, The National Library of Finland, Mikkeli, Finlandia.
7 Technological Educational Institute of Athens, Department Conservation of Antiques & Works

of Art, Egaleo, Grecja.
8 Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.
9 Zamek Królewski na Wawelu, Kraków.

10 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
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ich historię od czasów najdawniejszych do schyłku ich produkcji, przedstawiła
etymologię pojęcia „kurdybany”, sposoby ich wytwarzania oraz przyczyny znisz-
czeń, a ponad to przykłady konserwacji-restauracji tych obiektów oraz rozwią-
zań konserwatorskich problemów, których przy konserwacji-restauracji tego
typu obiektów pojawia się nie mało. Grażyna Macander-Majkowska11 prze-
konała uczestników, że portret pastelowy na pergaminie jest dziełem jedynym
w swoim rodzaju, prezentując przykłady zabytkowych pastelów, ich specyficzną
technikę wykonania, zniszczenia oraz przeprowadzone prace konserwator-
skie. Zastosowanie pergaminu zwierzęcego w introligatorstwie oraz dla celów
piśmienniczych na przykładach znajdujących się w kolekcji Biblioteki Jagiel-
lońskiej oraz ich cechy i właściwości przedstawiły Katarzyna Nowak, Anna
Rychter oraz Aleksandra Szalla-Kleemann12. Uwypuklono problematykę zna-
lezisk fragmentów pergaminów odnajdywanych w kodeksach, poddawanych
zabiegom konserwatorskim m.in.: w jakiej formie je zachować?, jak dalece inge-
rować w konstrukcję obiektu podczas jego demontażu? Konferencja stała się okazją
do zaprezentowania interesujących zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Drukar-
stwa w Grębocinie (zlokalizowanego koło Torunia), którego twórcą i dyrektorem
jest Dariusz Subocz. Zbiory obejmują dział introligatorski, papierniczy, piśmien-
niczy oraz drukarski, składają się na nie zabytkowe maszyny, narzędzia, drukar-
skie matryce, czcionki, pojemniki na tusze, różne rodzaje papierów i form czer-
palnych europejskich jak i wschodnich, oraz szereg różnorodnych innych ekspo-
natów. Organizowane są tam m.in. zajęcia czerpania papieru, drukowania, pisa-
nia, pokazy wyprawiania skór – będące znakomitym wtajemniczeniem w dawne
rzemiosła. Pergaminowa Tora z Lubaczowa – problemy i rozwiązania konserwatorskie
to referat autorstwa Katarzyny Nowak. Zły stan zachowania obiektu spowodo-
wał konieczność przeprowadzenia praco- i czasochłonnych prac konserwatorskich,
w których autorka między innymi wykorzystała magnesy neodymowe do pros-
towania brytów i wklejania łatek. Rozmiar pracy najlepiej prezentują dane:
44 bryty o wysokości 53 cm i długości 23,5 m. Krótkiej charakterystyki zbiorów
Muzeum Miasta Gdyni dokonała Monika Zakroczymska13. Obejmują one fo-
tografie, dokumenty, mapy i plany, plakaty, afisze, przedmioty kultury mate-
rialnej, obrazy, rzeźby, tkaniny oraz szereg innych obiektów. Obiekty muzealne
są dobrym przykładem różnorodności materiałów, z których je wykonano,
w tym elementów skórzanych, które można spotkać m.in. w narzędziach rolni-
czych czy odzieży. Różnorodność wyrobów skórzanych znajdujących się z kolei
w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu przedstawiła Ewa Martin-
-Sobecka14. Chomąta, skórzane pasy i fartuchy kowalskie, wodery, kożuchy,

11 Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Pracownia Konserwacji i Restauracji
Grafiki i Rysunku, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa.
12 Sekcja Konserwacji Oddziału Zabezpieczania Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków.
13 Muzeum Miasta Gdyni.
14 Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
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rękawice, futerały na noże, papierośnice itp. wyroby z różnych rodzajów skór
uświadomiły uczestnikom konferencji jak niezwykła była pomysłowość i ge-
nialny warsztat rzemieślników zajmujących się szewstwem, kuśnierstwem,
rękawicznictwem, kaletnictwem, paśnictwem i miechownictwem.
Tomasz Ziółkowski15 przedstawił najnowsze urządzenia optyczne w wyposaże-
niu laboratoriów, pod kątem wykorzystania ich do badania zabytków. Tomasz
Kozielec16 oraz Halina Rosa podjęli tematykę analizy zdjęć mikroskopowych
w ocenie stanu zachowania skór zabytkowych. Zaprezentowano zdjęcia wyko-
nane różnymi technikami mikroskopowymi, uwypuklając zalety poszczegól-
nych rodzajów mikroskopów, jednocześnie przedstawiono problemy badawcze
struktury skór zabytkowych. Myriam Krutzsch17, Claudia Näser18 oraz Patri-
cia Engel19 scharakteryzowały znalezisko z terenów Nubii, z XI wieku, na któ-
re składa się 100 fragmentów zapisanego pergaminu, licznych szczątek skórza-
nych obić oraz kilka tekstów na składanej skórze. Zaprezentowano wyniki
badań znalezisk, ocenę ich stanu zachowania (m.in. temperaturę skurczu zna-
lezisk określono dla większości przypadków na około 15ºC) oraz przeprowa-
dzone prace konserwatorsko-restauratorskie. Autorki poruszyły także kwestię
wdrażania projektów Step Leather Project oraz Environmental Leather Projects
w działaniach konserwatorskich. Prace zabezpieczające nad manuskryptami
koptyjskimi, wyjętymi z piasku pustyni, i określonymi jako destrukty (m.in.
sklejenie bloków), zaprezentowała Anna Thomée20. Znaleziska stanowią ma-
nuskrypty z Gurna na papirusie (VII-VIII w.n.e.), Księga Izajasza z dopisanym
na pergaminie apokryfem o dziejach św. Piotra (IX-X w. n.e.). Jednym z wiel-
kich sukcesów przeprowadzonych dotychczas prac było otworzenie i rozdziele-
nie na poszczególne karty wszystkich manuskryptów. Sposoby wytwarzania
oraz ukazanie piękna i niezwykłości wyrobów ażurowych z pergaminu (roko-
kowe obrazki dewocyjne oraz rozeta znajdująca się na instrumencie klawiszo-
wym) były treścią wystąpienia Ryszarda Moroza21. Autor przedstawił analizę
stanu ich zachowania, przyczyny zniszczeń tego typu specyficznych obiektów,
a także problemy konserwatorskie przy realizacji prac nad rozetą. Zaintereso-
wanie wzbudziły prezentowane przez prelegenta próbki ażurowych pergami-
nów przypominające misternie wykonane koronki. Z kolei Sara Mazzarino22

15 Precoptic Co., Polska.
16 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
17 Egyptian Museum, Berlin.
18 Humboldt University, Berlin.
19 European Research Center for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn, Austria.
20 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, Książek
i Archiwaliów, Toruń.
21 LWL – Museumsamt für Westfalen, LWL – Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte,
Münster, Niemcy.
22 British Library, Londyn.
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dokonała przeglądu technik nawilżania i naprężania zniekształconych i skur-
czonych rękopisów pergaminowych; dokonała ona oceny poszczególnych
sposobów nawilżania, zwracając uwagę na ich zalety, ale także ograniczenia
a nawet wady. Autorka podjęła także bardzo ważną kwestię czy zawsze należy
nawilżać i naprężać zniszczone pergaminowe dokumenty? Analizę techniki wy-
konania, ocenę stanu zachowania, prace konserwatorskie przeprowadzone
na bardzo cennym brewiarzem łacińskim (Breviarum Vladislaviense) pochodzą-
cym z XV wieku z kolekcji Wyższego Seminarium Duchownego we Włocław-
ku przedstawili Weronika Liszewska oraz Jacek Tomaszewski23. Przykładem
innowacyjnych działań w ramach realizacji niniejszego projektu konserwa-
torskiego było użycie pergaminowo-papierowej pulpy do uzupełnień ubytku
w kartach pergaminu. Specyfikę zbiorów Narodowych Archiwów Grecji za-
prezentowali w swoim wystąpieniu Penelope Banou, Ourania Kanakari oraz
Angeliki Stassinou24. Treścią wystąpienia było przedstawienie struktury i spe-
cyfiki wybranych rodzajów materiałów archiwalnych z tego cennego zbioru.
Autorzy podkreślili rangę wykonywania szczegółowych dokumentacji konser-
watorskich. Na ich podstawie udało się m.in. przywrócić rzeczywiste miejsce
każdej pieczęci, które zmieniły w dokumentach pozycje pierwotne (efekt nieod-
powiedniego przechowywania, używania obiektów do otwartych wystaw
i pokazów). Nil Baydar25 zaprezentowała technikę wykonania XVIII-wiecznej
skrzyni posagowej przybyłej z Bałkanów do Turcji oraz przeprowadzone prace
konserwatorskie. Różnorodność materiałów (skórzane okleiny, drewniana kon-
strukcja, żelazne i mosiężne elementy, ćwieki, tkanina wyścielająca) a także
intensywne zniszczenie materiałów (m.in. czerwona korozja, spękania, skurcz
oraz ubytki skóry), a ponadto konieczność rekonstrukcji brakujących elemen-
tów, spowodowały, że prace trwały dwa lata. O tym, że łatwo można pomylić
się oceniając technikę wykonania opraw ksiąg przekonywała Izabela Zając26

omawiając wybrane przykłady obiektów zabytkowych. Przykładem imitacji
oprawy skórzanej może być np. znakomicie podbarwiony pergamin. Z kolei
miłą, cieszącą oko konserwatora niespodzianką może być np. przywrócenie
w skórze oprawnej jej pierwotnych wymiarów i kształtów, zniwelowanie sil-
nych, szpecących deformacji. Izabela Zając poruszyła także zagadnienie zwią-
zane z wykonywaniem fotografii na skórzanym podłożu. Malaurie Auliac27

i Aline Leclercq28 zaproponowały użycie bibułki japońskiej do uzupełniania

23 Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa.
24 General State Archives of Greece, Ateny.
25 Ankara University, Turcja.
26 Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Warsza-
wa. Por. I. Zając, Oprawy skórzane – pułapki i niespodzianki, „Notes Konserwatorski” 2012, nr 15,
s. 156-162.
27 École de Condé, Paryż (także działalność w Lyonie).
28 Działalność we Francji oraz Granadzie, Hiszpania.
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ubytków w skórzanych oprawach, opisując pozytywne jak i negatywne aspekty
jej użycia na podstawie zbieranych kwestionariuszy konserwatorskich. Zna-
jomość techniki została rozpropagowana na terenie Francji, gdzie toczy się
dyskusja na temat używania obydwu materiałów jak rozwiązania wartościo-
wego w pracach konserwatorskich. Wybrane zagadnienia z konserwacji zbioru
tekstów liturgicznych z około 1400 r. (Mszał z Kraśnika) były przedmiotem
wystąpienia Jolanty i Ryszarda Orysiak. Autorzy zapoznali uczestników konfe-
rencji obszernie z techniką wykonania tego wspaniale iluminowanego dzieła.
Przedstawiono stan zachowania obiektu oraz wykonane bardzo czasochłonne,
skomplikowane prace konserwatorskie.
Dyskusja nad niebezpieczeństwem popełnienia błędów konserwatorskich,
wynikających z rutynowej czynności, jaką jest oczyszczanie stronic zabytko-
wych obiektów, wybrzmiała w wystąpieniu, których autorkami są Aleksandra
Szalla-Klemann, Anna Żukowska-Zielińska29, Joanna Sobczyk30. Takiego błędu
uchroniono się w przypadku niezwykle cennego dzieła, jakim jest Banderia
Prutenorum. Co więcej wykorzystano obecność resztek „zanieczyszczeń” – pozo-
stałości po miniaturze z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem z nieistnie-
jącej już karty rękopisu. Stało się to możliwe dzięki opracowanej dla tego celu
analizie obrazu przy użyciu zaawansowanych technik komputerowych. Spe-
cyfikę oraz zastosowane metody konserwacji oraz rekonstrukcji skórzanych
wyrobów znalezionych podczas badań archeologicznych na terenie Gdańska
przedstawiła Beata Ceynowa31. Stanowią je dziesiątki tysięcy fragmentów (na
ogół zachowane w dobrym stanie) datowane na okres od XII do XX wieku
(badania prowadzone od lat 90-tych XX w.). Archeolodzy spotykają się oczy-
wiście nie tylko ze skórą, ale także takimi materiałami jak: żelazo, drewno,
korek, tkaniny, mech, włosy. Ogromna liczba fragmentów, jakie należy pod-
dać konserwacji skłania do wybrania tańszych i prostych metod konserwacji.
Przeprowadzane rekonstrukcje dokonywane są z jak najmniejszą ingerencją
w obiekty (np. nie wykonuje się nowych otworów na szwy, szycie wykonuje się
zawsze nicią białą). Różnorodność i metody konserwacji skóry archeologicznej
przedstawiła także Małgorzata Grupa32, zwracając szczególną uwagę na ba-
dania związane z konserwacją skór w niskich temperaturach (zastosowanie
komory próżniowej). Prezentacja Bartosza Iwaszkiewicza33 oraz Haliny Rosy
dotyczyła konserwacji skór archeologicznych pochodzących z Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska. Szczegółowo zaprezentowano technikę wykonania

29 Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
30 Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego,
Kraków.
31 Pracownia Konserwacji Zabytków, Muzeum Archeologiczne, Gdańsk.
32 Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
33 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
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konserwowanych obiektów, oraz rodzaje przeprowadzonych prac konserwator-
skich (podczas naprężania mniejszych obiektów wykorzystano między innymi
magnesy neodymowe), oraz rekonstrukcje kilku z nich. Zwrócono uwagę, na
znaczną poprawę koloru skór – z czarnych na brązową, w wyniku zastosowanych
metod konserwacji usuwających kompleksy żelazowo-garbnikowe. Problemy
związane z konserwacją (m.in. nawarstwieniami) aktówki słynnego polityka
niemieckiego barona Karola von und zum Steina (1757-1831) oraz gotyckiej
szkatułki omówił Ryszard Moroz. Część nawarstwień zinterpretowano wstęp-
nie jako zabrudzenia, inne mogą być pierwotnym opracowaniem powierzch-
ni, czy też „odświeżeniem” dokonanym w późniejszym okresie. Różnorodność
nawarstwień nie była jedynym problemem. Zanotowano niepokojące, niskie
temperatury skurczu zbadanych skór, odspojenia skóry i pergaminu na szka-
tułce, czy też intensywną czerwoną korozję na teczce. Dorota Jutrzenka-
-Supryn34 przedstawiła konserwację siodła pochodzącego ze zbiorów Muzeum
Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, zwracając uwagę na różnorodność
materiałową siodła oraz związane z przeprowadzonymi pracami problemy
konserwatorskie. Podczas prac przeprowadzono szczegółowe badania techniki
wykonania oraz identyfikację poszczególnych rodzajów materiałów. Zbiory
Archiwum Uniwersytetu w Glasgow zaprezentowała Elżbieta Górska-Wiklo35.
Autorka skupiła uwagę uczestników konferencji na kolekcji nazywanej
Blackhouse Charters, na którą składają się dokumenty pergaminowe z okresu
XIII-XVIII w. Kolekcja ta przy współudziale studentów (w ramach programu
edukacyjnego) została przygotowana do digitalizacji w 2010 roku. Praca po-
legała na opisie stanu zachowania dokumentów oraz ich przepakowania i za-
bezpieczenia. Zagadnienia etyczne związane z konserwacją opraw skórzanych
i pergaminowych, w tym usuwaniu lub pozostawianiu elementów opraw za-
bytkowych kodeksów, zostały omówione w prezentacji Małgorzaty Pronobis-
-Gajdzis oraz Wiolety Ługowskiej36. Rozważaniom towarzyszyła myśl Ksa-
werego Piwockiego, „że nie tylko materia, ale i ręce twórcy, które go dotykały
mają wpływ na jego wartość” (cyt. za autorkami). Elżbieta Jabłońska, Mał-
gorzata Pronobis-Gajdzis oraz Jolanta Czuczko37 podjęły ważny temat ko-
piowania dokumentów archiwalnych i książek, prezentując liczne przykłady
wykonanych kopii cennych dzieł. Przykłady wykorzystania kopii w praktyce
poświadczyły o tym, że jest to dobry i właściwy sposób na ochronę (zabez-
pieczenie) zabytku podczas jego eksponowania oraz udostępniania. Autorki

34 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
35 University of Glasgow Archive Service, Wielka Brytania.
36 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
37 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń.
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38 Międzynarodowa konferencja „Pergamin i skóra – badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło”, Abs-
trakty. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Toruń 21-23 października
2010, Toruń 2010, 58 s.; Parchment and leather heritage. Conservation-restoration, Toruń  2012, 390 s.

zaprezentowały także przykłady wykonywanych na zajęciach przez studentów
Zakładu kopii miniatur pergaminowych oraz prac wykonywanych w ramach
odbywających się w Zakładzie zajęć z liternictwa.
***
Jako sekretarz konferencji, w imieniu rady naukowej oraz zespołu organizacyj-
nego konferencji pragnę podziękować wszystkim prelegentom za wygłoszenie
bardzo interesujących i ważnych dla rozwoju dziedziny konserwacji obiektów
skórzanych i pergaminowych. Dziękujemy także słuchaczom konferencji, któ-
rych liczne przybycie z Polski i zagranicy świadczy o wielkiej potrzebie organi-
zowania tego typu spotkań poświęconych badaniu, rzemiosłu i konserwacji
zabytków. Podziękowania kieruję do sponsorów. Więcej informacji na temat
wystąpień konferencyjnych można odnaleźć w abstraktach, treść wystąpień
publikuje Wydawnictwo Naukowe UMK38.

Summary

Tomasz Kozielec, Report from an International Conference Parchment and Leather –
Research, Conservation-Restoration, Craft, Toruń, October 21-23, 2010

An international conference Parchment and Leather – Research, Conservation-Restora-
tion, Craft was held in Toruń on October 21-23, 2010. The event was organized
by the Department of Paper and Leather Conservation of the Nicholaus Coper-
nicus University. The lectures delivered by specialists from Poland and abroad
focused on the following: analysis of execution techniques in objects made of
tanned leather and parchment; analysis of causes, types and degrees of deteriora-
tion of heritage items; modern methods of conservation and restoration of these
items, their protection against destruction and conservation issues that emerge
during conservation treatment.
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Izabela Zając

New Approaches to Book and Paper Conservation
– konferencja w Horn, 9-11 maja 2011

Od 9 do 11 maja 2011 w austriackim Horn odbyła się konferencja New Appro-
aches to Book and Paper Conservation. Poświęcono ją problemom związanym
z szeroko rozumianą konserwacją książek i papieru. Jej organizatorzy, związa-
ni z European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration1,
postawili sobie za zadanie zaktywizowania profesjonalnych środowisk w celu
zaprezentowania nowego podejścia do kwestii ochrony, konserwacji i restauracji
dóbr kultury. O skali przedsięwzięcia świadczy liczba prelegentów biorących
udział w konferencji, która została prawie potrojona przez uczestników przyby-
łych między innymi z Albanii, Anglii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Iranu, Malty, Niemiec,
Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Włoch
i innych. Wśród gości nie brakowało studentów wielu uczelni konserwator-
skich z różnych krajów.
Konferencję otwierały wykłady poświęcone ogólnym zagadnieniom z zakresu
teorii konserwacji, etyki i estetyki. Rozważania uwzględniały między innymi
zastosowanie w dziele sztuki, umyślnie wybranych przez artystę, materia-
łów eksperymentalnych. W tym kontekście zastanawiano się nad przyszłością
bibliotek i muzeów w obliczu nowych wyzwań niesionych przez współczesne
postrzeganie dbałości o przetrwanie unikatowych obiektów. Wielu ważkich
spraw dotykały wystąpienia dotyczące nowoczesnych metod badawczych nad
zabytkami i dobrami kultury. Nie zabrakło interesujących rozwiązań konserwa-
torsko-restauratorskich o tematyce poświęconej zabytkowej skórze i pergaminom,
nowym technikom i nowym środkom użytym podczas realizacji zaprezentowa-
nych projektów konserwatorskich. Ciekawą problematykę przybliżyły wystą-
pienia poświęcone nanomateriałom i nanotechnologiom oraz ich możliwym
zastosowaniom w profilaktyce, konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
W naturalnej reakcji na dużą liczbę prekursorskich zagadnień, które omawiano
podczas spotkania w Horn, w dyskusjach kuluarowych pojawiały się słuszne
obawy wobec bezrefleksyjnego używania tych sposobów jak również metod
nazywanych nieinwazyjnymi czy nieniszczącymi, szczególnie w odniesieniu do
wielokrotnego ich stosowania.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze sposobami pozys-
kiwania środków finansowych za pośrednictwem projektów unijnych, które
przybliżyli koordynatorzy z ramienia Unii Europejskiej.

1 www.buchstadt.at/Conferences.113.0.html [dostęp: 08.03.2011].
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Konferencji towarzyszyły imprezy, będące okazją do nawiązania kontak-
tów. Uczestnicy zostali między innymi zaproszeni do zwiedzania European
Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration i na koncert
fortepianowy Astrid Spitznagel w towarzystwie sopranu – Dory Plessing do
słów liryków Elisbeth Schawerda, który odbył się w Bibliotece Kunsthaus.
Organizatorzy z European Research Centre for Book and Paper Conserva-
tion-Restoration przygotowali publikację, możliwą do zakupienia za pośred-
nictwem strony internetowej Centrum, w której znalazły się przedruki wszyst-
kich wystąpień zamieszczone w kolejności ich wygłaszania2.

Summary

Izabela Zając, New Approaches to Book and Paper Conservation. A Conference
in Horn, May 9-11, 2011

The conference addressed new approaches to conservation and restoration of
books and objects composed of paper. The organizers, acting under the aegis
of the European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restora-
tion, invited speakers – conservation scientists and professional conserva-
tors – mainly from Europe and the United States. Among the conference’s
participants were students from many university-level conservation schools from
various countries.

2 New approaches to book and paper conservation-restoration, ed. by P. Engel, J. Schirò, R. Larsen,
E. Moussakova, I. Kecskeméti, Wien-Horn, Verlag Berger 2011, XXIV, 748 s., ISBN 978-3-85028-
518-6, abstrakty zob. www.buchstadt.at/Publications.221.0.html [dostęp: 8.03.2011].
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Małgorzata Pronobis-Gajdzis

Konferencja naukowa Ochrona zasobu archiwów
kościelnych – Pułtusk, 22-24 listopada 2011

W dniach 22-24 listopada 2011 w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się kon-
ferencja naukowa Ochrona zasobu archiwów kościelnych, w której, oprócz opieku-
nów archiwów kościelnych i państwowych, wzięli udział także przedstawiciele
środowisk akademickich – Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Zakładu Konserwacji
Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatora-
mi spotkania były – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum
Państwowe w Olsztynie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy we współ-
pracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji
Episkopatu Polski oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przygotowuje publikację, w któ-
rej znajdą się referaty wygłoszone w następujących blokach tematycznych1:

I. Przechowywanie zasobu archiwalnego

– Budynki archiwalne – zasady konstrukcji i warunki przechowywania – Anna Czaj-
ka (Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji
Archiwaliów)

– Warunki lokalowe przechowywania kościelnych materiałów archiwalnych – ks. prof.
dr hab. Leszek Wilczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

– Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum kościelnego – ks. dr Jarosław Wąso-
wicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej)

– Archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów – dr Krzysztof Wiśniewski
(Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku)

– Program Monasterium – dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych)

II. Opracowywanie zasobu archiwalnego

– Zasady wyodrębniania zespołów archiwalnych – ks. prof. dr hab. Władysław
Wlaźlak (Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej)

– Zasady opracowania zespołu archiwalnego wytworzonego przez instytucję kościelną –
ks. dr hab. Mieczysław Różański (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi)

– Zasady opracowania spuścizn osób duchownych – ks. prof. dr hab. Józef Marecki
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

1 Program konferencji: www.archiwa.gov.pl/images/stories/Ochrona%20zasobu%20archi-
wów%20kościelnych_Program%20Konferencji.pdf [dostęp: 29.08.2012].
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III. Mikrofilmowanie i digitalizacja zasobu archiwalnego

– Mikrofilmowanie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych – prof. dr hab.
Maria Dębowska (Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych –
Katolicki Uniwersytet Lubelski)

– Digitalizacja w archiwum – ujęcie praktyczne – Maciej Gajewski (Archiwum
Państwowe w Płocku)

– Digitalizacja w archiwach diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego. Stan obecny i nowe
projekty – dr Julia Dziwoki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

IV. Zabezpieczanie i konserwacja właściwa zasobu archiwalnego

– Przyczyny zniszczeń materiałów archiwalnych. Jak im przeciwdziałać? – Monika
Bogacz-Walska (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

– Zasady eksponowania i wypożyczania materiałów archiwalnych – Iwona Kotala-
-Skiba (Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konser-
wacji Archiwaliów)

– Katastrofy – Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne
Laboratorium Konserwacji Archiwaliów)

– Profilaktyka konserwatorska, metody konserwacji archiwaliów – dr Izabela Zając
(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

– Zagrożenia materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych – Małgorzata Mora-
wek (Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie)

– Współpraca Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu z archiwami
kościelnymi i klasztornymi – prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr Małgorzata
Pronobis-Gajdzis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

V. Organizacja i finansowanie projektów zabezpieczania
i konserwacji dokumentacji ze środków europejskich

– Projekty europejskie – organizacja i zasady uczestnictwa – dr Ewa Rosowska (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

– Fundusze na ochronę dziedzictwa kulturowego – Maciej Ciołek (Fundusze dla
Kościoła)

– Jak zlecić konserwację archiwaliów? – Magdalena Wiercińska (Archiwum Akt
Nowych)

– Fundusze ze środków Unii Europejskiej i sposoby ich wykorzystania na przykładzie
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. Roman Dworacki (Archiwum
Archidiecezjalne w Poznaniu)

Konferencja była pierwszym, na tak dużym forum, spotkaniem osób zajmujących
się ochroną zasobów archiwalnych, zarówno kościelnych, jak i państwowych oraz
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specjalistów zajmujących się konserwacją – restauracją tego rodzaju dziedzic-
twa. Środowisko konserwatorów, o czym warto wspomnieć, reprezentowane
było przez konserwatorów akademickich kształcących nowe zastępy ludzi od-
danych służbie konserwatorskiej, jak i konserwatorów czynnych zawodowo
w pracowniach Archiwów Państwowych. Obrady były bardzo owocne, każde-
mu blokowi tematycznemu towarzyszyła ożywiona dyskusja. W podsumowaniu
stwierdzono, że tego rodzaju współpraca jest niezbędna i należy ją prowadzić
z korzyścią dla każdej ze stron.
Bezpośrednim efektem wystąpienia pracowników Zakładu Konserwacji Papieru
i Skóry UMK jest nawiązanie współpracy z Zgromadzeniem Sióstr Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu Prowincji Warszawskiej, gdzie w 2013 r. planowane
są wakacyjne praktyki studenckie, w trakcie których zostanie dokonana ocena
stanu zachowania oraz konserwacja zapobiegawcza i zachowawcza zabytko-
wego księgozbioru liczącego 80 starych druków.

Summary

Małgorzata Pronobis-Gajdzis, A Scientific Conference on Preservation in Church
Archives, Pułtusk, November 22-24, 2011

On November 22-24, 2011 the Dom Polonii Hotel in Pułtusk hosted a scientific
conference on Preservation in Church Archives . The participants included keepers
of church and state archives, but also representatives of academic circles, i. e. the
Chair of Conservation and Restoration of Rare Prints and Graphic Art of
the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Department of Paper and Leather
Conservation of the Nicholaus Copernicus University in Toruń. The event’s
organizer was the Head Office of the State Archives together with the state
archives in Olsztyn and Warsaw and the Council for Culture and Preservation
of National Heritage of the Conference of the Episcopate of Poland, in coopera-
tion with the Association of Church Archivists. The topics discussed were the
following:
Archival Resource Storage;
Archival Resource Cataloguing;
Archival Resource Microfilming and Digitalization;
Archival Resource Preservation and Conservation;
Project Management and EU-Funding in Preservation and Conservation.
The conference was the first event to gather such a big forum of preservation
and conservation-restoration professionals, specializing in archival holdings, both
church- and state-owned.
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Donata Rams

Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków (AChOZ’11)
– Warszawa, 8-9 grudnia 2011

W dniach 8-9 grudnia 2011 roku w Warszawie spotkali się chemicy, archeolodzy,
historycy, konserwatorzy dzieł sztuki oraz naukowcy zainteresowani badaniami
w dziedzinie ochrony zabytków. Od kilkunastu lat inicjatorką konferencji Analiza
Chemiczna w Ochronie Zabytków jest dr Barbara Wagner z Uniwersytetu War-
szawskiego.
Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko w środowisku kon-
serwatorów, którzy mogą przedstawić wyniki badań i realizacji, ale i w śro-
dowisku naukowym zainteresowanym współpracą przy badaniach zabytków.
Konserwacja jest nauką interdyscyplinarną wykorzystującą badania historycz-
ne, artystyczne, fizykochemiczne i biologiczne. Konferencje dają możliwość
pogłębienia wiedzy na temat najnowszych możliwości badawczych i ochrony
zabytków w Polsce i poza jej granicami. Otwarcie AChOZ’11 odbyło się trady-
cyjnie na Wydziale Chemii UW. Zaproszonym gościem konferencji była m.in.
Andrea Ulrich ze Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Resarch
(EMPA), Duebendorf, Szwajcaria. Co roku poszerza się krąg zainteresowanych
interdyscyplinarną współpracą w obszarze badań dziedzictwa kulturowego.
W 2011 roku na konferencję zaproszono prawników, co pokazuje, jak ważna
jest wymiana doświadczeń dotycząca interpretacji wyników badań przez różne
środowiska.
Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji
UW oraz z Centrum Nauk Sądowych UW zaprezentował temat Chemicy-detek-
tywi. Słynne fałszerstwa w historii kryminalistyki. W swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na złożoność zagadnień prawno-karnych związanych z wykorzystaniem
badań naukowych dzieł sztuki w procesach sądowych. Referat był przykładem
odmiennego spojrzenia na te same zjawiska.
W drugim dniu konferencji, tradycyjnie od wielu lat organizowanym w siedzi-
bie Państwowego Muzeum Archeologicznego, odbyły się trzy sesje naukowe
oraz sesja plakatowa. Przedstawione prezentacje ukazywały różnorodność za-
gadnień związanych z realizacją prac konserwatorskich oraz zastosowaniem
metod fizykochemicznych w dziedzinie interdyscyplinarnych badań zabytków.
W sesji plakatowej zaprezentowano między innym zagadnienia związane z ba-
daniem wpływu światła na obiekty biblioteczne – Czy skanowanie szkodzi i dla-
czego nie? – Roman Gołąb, Tomasz Łojewski (Wydział Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego)1 oraz wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej nietermicznej

1 Por. R. Gołąb, T. Łojewski, Czy skanowanie jest realnym zagrożeniem dla zbiorów archiwalnych?,
„Notes Konserwatorski” 2012, nr 15, s. 103-110.
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do dezynfekcji materiałów bibliotecznych – Dezynfekcja archiwaliów niskotempe-
raturową plazmą nietermiczną – T. Łojewski (UJ), Krzysztof Dzierżga (Instytut
Fizyki UJ), Katarzyna Turnau (Instytut Nauk o Środowisku UJ), Dominika
Pawcenis (Wydział Chemii UJ), R. Gołąb (UJ). Zagadnienia te są szczególnie
istotne dla konserwatorów z Biblioteki Narodowej. W swojej bieżącej pracy
zajmujemy się ochroną materiałów bibliotecznych przed światłem w takich pro-
cesach jak skanowanie, digitalizacja zbiorów bibliotecznych oraz oświetlaniem
oryginałów na salach wystawowych. Ponadto poszukujemy nowych metod
dezynfekcji materiałów bibliotecznych.
Jak zwykle konferencja odbywała się w atmosferze życzliwości, chęci dialogu
i interdyscyplinarnej współpracy. Materiały dotyczące wszystkich referatów
AChOZ’11 znajdują się na stronie: www.chem.uw.edu.pl/archeometria/.

Summary

Donata Rams, Chemical Analysis in Heritage Preservation (AChOZ’11), Warsaw,
December 8-9, 2011

The annual Chemical Analysis in Heritage Preservation conference was held in
Warsaw on December 8-9, 2011. For many years, the initiator of these meetings
has been Dr Barbara Wagner of the University of Warsaw. The conference
gathers chemists, archaeologists, historians, art conservators and scientists
interested in heritage preservation research. In 2011, the special guest was Andrea
Ulrich of the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research
(EMPA) in Switzerland. Each year we witness growth of the professional
community focused on cultural heritage research. In 2011, the conference was
attended by lawyers. They pointed out, among other things, the complexity of
art -related legal and penal issues encountered in court trials.
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Bogdan Filip Zerek

Zastosowania metod fizykochemicznych w obszarze
interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego
– Wrocław, Ossolineum, 19 marca 2012

Sesja koncentrowała się głównie na instrumentalnej analizie fizykochemicznej
obiektów zabytkowych. Wśród referatów i posterów znajdowały się także pre-
zentacje nowych metod badawczych lub konserwatorskich:
– Zastosowania skanera polimorficznego 2D do badań materiałów rękopiśmiennych –

Grzegorz Rusek, Jacek Reiner. Bardzo ciekawa metoda wywodzącej się kry-
minalistyki analizy cyfrowo-optycznej powierzchni materiału. Umożliwia m.in.
stwierdzenie kolejności nanoszenia warstw rękopiśmiennych na materiale.

– Dezynfekcja archiwaliów metodami niskotemperaturowej plazmy nietermicznej i wapo-
ryzowanego nadtlenku wodoru – Dominika Pawcenis. Prezentacja rozpoczętych
prac nad wdrożeniem do dezynfekcji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
komercyjnych metod sterylizacji medycznej. Ocenę przydatności obu metod
będzie można wykonać dopiero po zakończeniu i publikacji pełnych wyników.

– Metoda sensorów szklanych i pomiary termowizyjne jako badania uzupełniające do
przygotowania konserwacji zachowawczej – Elżbieta Greiner-Wronowa. Bardzo
ciekawy referat z zakresu materiałoznawstwa i badań wytrzymałościowych
szkła oraz monitorowania temperatury w pomieszczeniach magazynowych
i wystawienniczych, a także gablotach.

– Nowa nieniszcząca metoda pomiaru odporności na działanie światła – Tomasz Łojew-
ski. Opis polskiej konstrukcji i zastosowania mikrofadometru (mikroblakno-
ściomierza) do przeprowadzania testów i pomiarów zmian barwy podłoża
i materiałów malarskich lub pisarskich na obiekcie1.

– Prewencyjny nanokompozytowy materiał opakowaniowy o właściwościach antyseptycz-
nych, sorpcyjnych i katalitycznych: wykorzystanie do przechowywania dzieł sztuki
– Roman Gołąb, Jacob L. Thomas, Barbara Błyskal, Tomasz Łojewski.
Prezentacja prac nad nanokompozytowym materiałem na bazie papieru za-
wierającego zeolit inkorporowany nanocząstkami srebra. Gotowy materiał
powinien wykazywać aktywność antybakteryjną i fungistatyczną.

Jako przedstawiciel Biblioteki Narodowej wygłosiłem referat Badania fizykoche-
miczne w Zakładzie-Laboratorium Konserwatorskim Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki
Narodowej w Warszawie prezentujący działalność Z-LKZB BN jako integralny
element działań konserwatorskich realizowanych przez Zakłady Konserwacji
i Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych BN2.

1 Por. T. Łojewski, R. Gołąb, J. L. Thomas, Mikrofadeometria – sposób na wyznaczanie światłotrwałości
oryginałów, „Notes Konserwatorski” 2012, nr 15, s. 97-102.
2 Pełny zestaw abstraktów znajduje się na stronie www2.oss.wroc.pl/kontakt/Abstrakty.pdf [do-
stęp: 27.06.2012].
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Summary

Bogdan Filip Zerek, Use of Physicochemical Methods in Interdisciplinary
Heritage Research, Wrocław, Ossolineum, March 19, 2012

On March 19, 2012 a scientific session on the use of physicochemical methods
in interdisciplinary heritage research was held in Wrocław. The presentations
showed the role of instrumental physicochemical analysis of heritage objects.
Modern research devices enable non-invasive, damage-free examination of
objects which also impacts the scope and method of ensuing conservation
treatment.
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Noty o autorach

MARZENNA CIECHAŃSKA – dr, artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki,
adiunkt na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W 1990 roku ukończyła studia na Wydziale Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie na specjalizacji konserwacji
i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej. W 2004 r. obroniła dysertację
doktorską, nagrodzoną w konkursie na prace naukowe Generalnego Kon-
serwatora i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Od 1993 r. pracuje
w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki ASP w War-
szawie. Od 2008 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału. Od 2005 r. jest
rzeczoznawcą Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie
Grafika oraz materiały biblioteczne i archiwalne. Od 2008 r. członek zarządu
ENCoRE (European Network for Conservation-Resoration Education) – organi-
zacji zrzeszającej europejskie uczelnie wyższe kształcące w zakresie konserwacji-
-restauracji dzieł sztuki. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji poruszających
zagadnienia konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Poza pracą naukowo-dydak-
tyczną jest czynnym konserwatorem dzieł sztuki.

JOLANTA CZUCZKO – dr, konserwator i restaurator, absolwentka Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1999 roku zatrudniona w Zakła-
dzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK jako pracownik naukowo-dydaktyczny.
Prowadzi pracownie konserwacji zabytków, w ramach której realizuje zajęcia
z zakresu konserwacji bloku książki zabytkowej oraz obiektów z warstwami
barwnymi. Jest autorką cyklu wykładów poświęconych zagadnieniom historii
produkcji papieru i profilaktyce konserwatorskiej, skierowanych głównie do
przyszłych artystów. Doświadczenie zawodowe zdobyła wykonując liczne pra-
ce konserwatorskie i restauratorskie, bierze udział w projektach naukowych
i badawczych. Jej zainteresowania zawodowe związane są głównie z proble-
mem badań oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki wykonanych na pod-
łożach papierowych. W 2010 roku obroniła dysertację doktorską omawiającą
Podłoża papierowe stosowane przez Leona Wyczółkowskiego. Zagadnienia typologiczne
i konserwatorskie.

ROMAN GOŁĄB – mgr inż., absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akade-
mii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 2009),
abiturient Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
obecnie doktorant w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru
Wydziału Chemii UJ, zaangażowany w badania w obszarze dziedzictwa kul-
turowego; współpracuje z Biblioteką Jagiellońską oraz Zamkiem Królewskim
na Wawelu.
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ELŻBIETA JABŁOŃSKA – prof. dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie
nauki o sztuce w zakresie konserwacji zabytków. Studiowała Konserwację
i Restaurację Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(specjalizacja: Konserwacja Papieru i Skóry). Od 1984 r. zatrudniona w Za-
kładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konser-
watorstwa UMK. Jest promotorem wielu prac magisterskich i dyplomowych.
Autorka wielu artykułów w czasopismach i publikacjach naukowych poświę-
conych konserwacji. Od 2007 r. jest kierownikiem Zakładu Konserwacji
Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

JOANNA JARMIŁKO – mikrobiolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1998 r. pracuje
w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK, gdzie bierze udział w badaniach mikroorganizmów niszczących zabytki
i w opracowywaniu metod ich zwalczania.

DANUTA JARMIŃSKA – inż. chemik. Od 1992 do kwietnia 2009 r. pracowa-
ła w Bibliotece Narodowej. Obecnie zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki. Prowadzi
badania nad ochroną i konserwacją zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

DOROTA JUTRZENKA-SUPRYN – dr, konserwator dzieł sztuki ze specjal-
nością konserwacja zabytkowego papieru i skóry, absolwentka Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1993). Od roku 1993 pracuje
w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu, obecnie na stano-
wisku adiunkta. W 2006 r. obroniła pracę doktorską Problemy konserwacji map
kolorowanych grynszpanem. Od 2007 r. zatrudniona również na stanowisku kon-
serwatora zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej.

JOANNA KARBOWSKA-BERENT – dr nauk biologicznych, mikrobiolog,
od 1989 r. pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zajmuje się badaniem biodeterioracji zabytków oraz metodami zwalczania nisz-
czących je szkodników biologicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z mikro-
biologii konserwatorskiej dla studentów konserwacji, ochrony dóbr kultury
i archiwistyki. Jest współautorką lub autorką prawie 30 publikacji oraz, wspólnie
z prof. dr hab. Alicją B. Strzelczyk, podręcznika z dziedziny mikrobiologii kon-
serwatorskiej Drobnoustroje niszczące zabytki i ich zwalczanie.

TOMASZ KOZIELEC – dr, absolwent i pracownik Zakładu Konserwacji Pa-
pieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do szczególnych
dziedzin na polu pracy badawczo-naukowej należy m.in. technologia i historia
wyrobu różnych wytworów celulozowych i proteinowych, ich badanie oraz oraz
masowe i laboratoryjne odkwaszanie zbiorów z dwóch ostatnich stuleci.
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TOMASZ ŁOJEWSKI – dr chemii, kierownik Pracowni Badań nad Trwa-
łością i Degradacją Papieru Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, starszy wykładowca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Organizator i kierownik studiów po-
dyplomowych Nowoczesne techniki analityczne w konserwacji obiektów
zabytkowych (Wydział Chemii UJ).

GRAŻYNA MACANDER-MAJKOWSKA – konserwator dzieł sztuki. Ab-
solwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z 1984 r. Starszy wykładow-
ca w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Od 1996 r. prowadzi
Pracownię Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku w tejże katedrze. Od
2005 r. rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w za-
kresie opieki nad zabytkami w specjalizacji: konserwacja książki, grafiki, skóry
zabytkowej, archiwaliów oraz malarstwa na papierze i pergaminie.

EWA POTRZEBNICKA – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (zabytkoznawstwo i konserwatorstwo). Od 1987 r. pracowała w Bi-
bliotece Narodowej w Pracowni Konserwacji Książki, od 1990 pełniła funkcję
kierownika Sekcji Dokumentacji w Zakładzie Konserwacji Zbiorów Biblio-
tecznych BN. W latach 1989-1990 była pracownikiem Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków
i Grafiki. Od września 2002 r. była kierownikiem Działu Ochrony i Konser-
wacji Zbiorów Bibliotecznych BN, od maja 2006 jest zastępcą dyrektora BN
do spraw ochrony i udostępniania zbiorów.

MAŁGORZATA PRONOBIS-GAJDZIS – dr, absolwentka Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych (kierunek – Kon-
serwacja i Restauracja Dzieł Sztuki). Od 1990 r. pracuje w Zakładzie Konser-
wacji Papieru i Skóry. Prowadzi pracownię Introligatorstwa Artystycznego,
realizując także własny program autorski. Umieściła w programie studiów przed-
miot Konstrukcja książek zabytkowych na przestrzeni wieków i jej rola w znisz-
czeniach książek zabytkowych. W marcu 2006 r. obroniła dysertację doktorską,
za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalne-
go Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na
najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony za-
bytków i muzealnictwa. Jest autorką i współautorką wielu realizacji konserwa-
torskich.

DONATA RAMS – inż. chemik, specjalista w zakresie technologii celulozy
i papieru. Od 1986 roku pracuje w Bibliotece Narodowej jako konserwator,
specjalizuje się w zakresie badań chemicznych obiektów na podłożu papie-
rowym. W latach 1998-2006 pełniła funkcję kierownika Laboratorium
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Chemiczno-Mikrobiologicznej w Zakładzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecz-
nych. Od 2006 r. organizator i kierownik Zakładu-Laboratorium Konser-
watorskiego Zbiorów Bibliotecznych. Od lat bierze udział w realizacji wielu
projektów badawczych dotyczących konserwacji i ochrony zbiorów bibliotecz-
nych. Autorka wielu artykułów z zakresu polityki i metod ochrony zbiorów
bibliotecznych.

WŁADYSŁAW SOBUCKI – prof., chemik, absolwent Politechniki Gdańskiej
(1969). Wieloletni pracownik dydaktyczny Wydziału Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1998 r. uzyskał
kwalifikację I stopnia w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Obecnie profesor
nadzwyczajny w Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik Dokumen-
tacyjnych ASP. W latach 1989-2008 pracował w Bibliotece Narodowej.
Był współorganizatorem Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN
i kierownikiem Laboratorium ZKZB. Współautor Wieloletniego Progra-
mu Rządowego na lata 2000-2008: „Kwaśny papier. Ratowanie w skali maso-
wej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”. W latach
2000-2008 był jego koordynatorem, a następnie kierownikiem Zespołu ds.
Koordynacji.

JOANNA SROKA – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010). Pracę dyplomową, wyróżnioną nagrodą
im. prof. Jerzego Remera, wykonała pod kierunkiem dr Doroty Jutrzenki-
-Supryn. Obecnie jest zatrudniona jako konserwator w Dziale Zbiorów Za-
bytkowych Biblioteki Elbląskiej.

MONIKA SUPRUNIUK – absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystka Muzeum
Auschwitz-Birkenau i Landu Nadrenii Północnej i Westfalii oraz programu
MEDIA Plus Enii Europejskiej. Pracuje w Filmotece Narodowej w Warszawie
przy realizacji projektu Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów
fabularnych oraz w ASP w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji
Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej.

JACOB L. THOMAS – dr, naukowiec związany z badaniem i ochroną zabyt-
ków w Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego polem zainteresowania jest ocena
metod ochrony obiektów na podłożu papierowym, np. beztlenowe systemy wy-
stawiennicze dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych wpły-
wów pigment-podłoże. Zajmował się mikrofedometrią i innymi instrumenta-
mi, materiałami i metodami badawczymi używanymi zarówno w nauce jak
i konserwacji. Stopień doktorski uzyskał w University College w Londynie,
magistra w International Museum Studies Museion, University of Gothenburg
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(Szwecja), licencjat z chemii w University of Iowa (USA). Wcześniej pracował
w Tate Gallery w Londynie i Muzeum Narodowym w Krakowie nad projekta-
mi związanymi z anoksją i mikrofedometrią.

IZABELA ZAJĄC – dr, konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
(dyplom z wyróżnieniem). W 2011 r. obroniła pracę doktorską Historia zabytko-
wych albumów do fotografii. W latach 1997-2000 konserwator w Centralnym
Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Daw-
nych w Warszawie. Od 1998 r. pracuje jako asystent w Katedrze Konserwacji
i Restauracji Starych Druków i Grafiki ASP w Warszawie. Brała udział w mię-
dzynarodowych projektach i programach badawczych, np.: pomoc (1999-2001)
bibliotece koptyjskiego klasztoru w der al-Sourian w Egipcie, program LAS-
CANA (2005-2007), warsztaty ochrony i identyfikacji fotografii w Bratysła-
wie (2008-2008). Uczestniczyła w wielu zagranicznych szkoleniach z zakresu
ochrony, zabezpieczania i konserwacji zabytkowych fotografii.

ANNA ZAWISZA – konserwatorka, specjalistka w dziedzinie konserwacji
starych druków i zabytkowych opraw. Absolwentka Zakładu Konserwacji
Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W latach 1980-1984 pracowała w PP PKZ w Warszawie, w latach
1986-1990 asystentka w ZKPiS UMK. Od 1990 roku pracuje w Zakładzie
Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, gdzie przeprowadziła wiele konserwacji
cennych i unikalnych obiektów, m.in. Psałterza Wilanowskiego z XIII w., Atlasu
Mercatora z 1627 r., Geographia… Ptolemeusza z XVI w., Kodeksu Supraskiego
z XI w. (w zespole) oraz licznych inkunabułów i starych druków ze zbiorów
Biblioteki Narodowej, a także ze zbiorów Seminarium Duchownego w Nysie
(po powodzi w 1997), Biblioteki Polskiej w Paryżu, Biblioteki Narodowej
w Trogirze i Dubrowniku (w zespole).

BOGDAN FILIP ZEREK – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział
Biologii oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2005 r. pracuje w Bibliotece Narodowej, po-
czątkowo w Sekcji Masowego Odkwaszania Zakładu Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych. Od 2007 r. kierownik Pracowni Kontroli Mikrobiologicznej
i Konserwacji Zbiorów Nietypowych Zakładu-Laboratorium Konserwatorskiego
ZB BN. Współautor badań eksperymentalnych z pogranicza biologii i konser-
wacji papieru.
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