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Wizualizacja wyników oceny stanu zachowania 
księgozbiorów za pomocą mapy

Abstrakt: Mapowanie jest jednym z podstawowych procesów wizualizacji zbiorów 
danych. W niniejszym artykule przedstawiono strategie sporządzania mapy w celu 
wizualizacji wyników oceny stanu zachowania kolekcji kodeksów. Instrument ten 
może być wykorzystany, gdy spełnione zostaną warunki, takie jak dokonanie oce-
ny całego księgozbioru, wspólnoty przestrzennej kolekcji, czy odzwierciedlenie na 
mapie kolejności ułożenia woluminów na półkach. Proponuje się dwie wersje mapy 
oceny stanu zachowania: z użyciem struktury dziesiętnej i z dokładnym przery-
sowaniem układu regałów w magazynie. Przykładem zastosowania drugiej postaci 
mapy jest tabela przedstawiająca mapę wyników oceny stanu zachowania części 
księgozbioru oo. kamedułów z Bieniszewa, obecnie przechowywanego w Biblio-
tece Jagiellońskiej w Krakowie. Interpretacja mapy pozwoli zlokalizować miejsca 
potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego oraz zasygnalizować istnienie wolu-
minów „specjalnej troski”, wymagających zabezpieczenia, izolacji i skierowania do 
konserwacji właściwej.

Słowa kluczowe: Bieniszew. Księgozbiory klasztorne. Mapa oceny stanu zachowania. 
Ocena stanu zachowania

Ocena stanu zachowania księgozbiorów jest nieodłącznym elemen-
tem szeroko pojętej polityki ochrony zbiorów. Podczas dokonywania 
całościowej oceny stanu zachowania książek pomocna może okazać się 
wizualizacja jej wyników. Optymalne i czytelne przedstawienie rezulta-
tu oceny daje możliwość spojrzenia niejako z góry na stan księgozbioru 
oraz określenia kierunków ewentualnego rozwoju i rozpowszechnienia 
chorób książki w obrębie miejsca przechowywania.
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Mapa oceny stanu zachowania księgozbioru

Dane dotyczące oceny stanu zachowania zbiorów można wizuali-
zować za pomocą tabel, wykresów, diagramów oraz map. W założeniu 
mapa przedstawia ciąg1 jednostek księgozbioru oznaczonych kolorami 
lub symbolami, które odpowiadają przydzielonej im kategorii stanu 
zachowania 

Podczas przeprowadzania oceny stanu zachowania kolekcji książek 
trzeba zdawać sobie sprawę, że składniki książki są ściśle powiązane 
ze sobą. Pojedyncze uszkodzenie jednego elementu może przyczynić 
się do powstania nie tylko podobnych uszkodzeń kolejnych elementów, 
ale również uszkodzeń innego rodzaju. Przykładowo plamy na oprawie 
i papierze to efekt zakażenia mikrobiologicznego; zabrudzenia i ubyt-
ki we wszystkich elementach książki są spowodowane przez owady; 
uszkodzenia mechaniczne oprawy i uszkodzenia wyklejek powodują, że 
blok książki zostaje bez należytej ochrony, co skutkuje jego deformacją, 
uszkodzeniem konstrukcji i szycia, a także licznymi zniszczeniami pa-
pieru. Mapa oceny stanu zachowania księgozbioru służy do odkrywania 
i prognozowania ciągów uszkodzeń w książkach przechowywanych na 
wspólnym obszarze, chociaż jej podstawową funkcją jest wskazanie 
obszarów zagrożeń mikrobiologicznych.

Mapa oceny stanu zachowania sporządzona na podstawie wyników 
badania odzwierciedla stan każdej jednostki księgozbioru względem 
pozostałych, co pozwala zidentyfikować ciągi jednostek chorobowych 
(przede wszystkim zakażonych mikrobiologicznie i będących miejscem 
żerowania owadów), tworzących swoiste gniazda. Dzięki identyfika-
cji gniazd na mapie można wstępnie określić przyczyny niszczenia 
i zaplanować odpowiednie działania konserwacyjne dla księgozbioru. 
Jeśli pojedyncza jednostka w złym stanie znajduje się wśród jednostek 
w stanie dobrym, może to być wyjątek, a zły stan może być wynikiem 
np. niewłaściwego użytkowania. W przypadku, kiedy jednostki w złym 
stanie tworzą gniazda 2-, 3-, 4-jednostkowe i większe, sygnalizuje 
to ewentualne rozpowszechnienie się chorób książek. Warto wówczas 
zwrócić uwagę na profilaktykę i warunki przechowywania księgozbio-
ru, zabezpieczyć odpowiednie egzemplarze i skierować je do pilnej 
konserwacji. Jeśli gniazda tworzą jednostki oznaczone w trakcie oceny 
jako zakażone mikrobiologicznie, trzeba bezwzględnie zabezpieczyć 
chore książki, a także podjąć działania oczyszczające, dezynfekujące 

 1 Dla określenia podobnych ciągów można użyć synonimów „sekwencje” lub 
„łańcuchy”.
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i konserwacyjne. Dodatkowo stworzenie mapy oceny stanu zachowania 
księgozbioru pomoże pośrednio oszacować wydatki na konserwację 
i sporządzić budżet przeznaczony na ochronę zbiorów biblioteki.

Warunki sporządzenia mapy

Mapa służy do wizualizacji oceny stanu zachowania zbioru kodek-
sów (książek lub oprawnych rękopisów) przechowywanych w jednym 
miejscu. Podstawowym celem mapy jest ilustracja wstępnej, przedkon-
serwatorskiej oceny stanu zachowania.

Sporządzenie mapy oceny stanu zachowania kolekcji kodeksów 
wiąże się z podjęciem następujących działań:
 – przeprowadzenie badania stanu zachowania całego zbioru – wszyst-

kich egzemplarzy przechowywanych na wspólnej przestrzeni i sąsia-
dujących ze sobą;

 – uzyskanie wyników oceny stanu zachowania dotyczących zbiorowo-
ści generalnej (całego księgozbioru), a nie próby reprezentatywnej;

 – w dokumentacji stanu zachowania odzwierciedlenie kolejności (sek-
wencji) ułożenia książek na półkach (numer kratki na mapie powi-
nien odpowiadać numerowi karty stanu zachowania, w celu szybkiej 
identyfikacji sygnatury i innych danych konkretnego egzemplarza), 
co pozwoli później wnioskować np. o miejscu epicentrum zakażenia 
mikrobiologicznego w księgozbiorze;

 – niezależnie od użytej metody oceny stanu zachowania, np. metody 
stanfordzkiej (Sobucki, 1998; Sobucki, 1999; Rams, Ważyńska, Woź-
niak, 2004; i inne publikacje w „Notesie Konserwatorskim”) lub 
metody oceny punktowej (Rosa, Damulewicz, 2004), książki powin-
ny zostać zgrupowane w umowne kategorie odpowiadające stanowi 
zachowania (np. stan dobry, średni, zły, lub kategoria 1, 2, 3 itd.);

 – przyjęte kategorie stanu zachowania powinny posiadać odpowiednie 
oznaczenie w postaci koloru2 lub symbolu do wizualizacji wyników 
(przykładowo kategoria „stan dobry” może zostać oznaczona kolorem 
zielonym, cyfrą „1” lub innym dowolnym symbolem).

 2 Kolory warto zastosować, gdy mapa jest sporządzana wyłącznie w postaci 
elektronicznej lub gdy istnieje możliwość wydrukowania jej w kolorze.
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Postaci mapy

Mapa oceny stanu zachowania powinna umożliwić łatwe zidentyfi-
kowanie każdego obiektu w złym stanie, odnalezienie go na konkretnej 
półce i zabezpieczenie w celu zapobiegania uszkodzeniom pozostałych 
jednostek księgozbioru.

Proponuję sporządzenie mapy oceny stanu zachowania w jednej 
z dwóch postaci:
1.  Ciąg sprawdzonych książek jest podzielony na rzędy po 10 jedno-

stek i przedstawiony w postaci tabeli (rys. 1). Rzędy jednostek po 
10 kratek oraz oznaczenie rzędu to układ, dzięki któremu obliczenie 
numeru jednostki3 nie wymaga zaznaczania na mapie sygnatury 
każdej jednostki. Ten dziesiętny system pozwala w łatwy sposób 
zestawić numer wiersza z numerem kolumny, aby otrzymać po-
trzebny numer karty, np. kratka w 10 wierszu i 3 kolumnie będzie 
oznaczała kartę oceny stanu zachowania o numerze 103. Na rysun-
ku 1 została przedstawiona mapa księgozbioru umownie podzielo-
nego na trzy kategorie: stan dobry, średni i zły, przy czym stan 
dobry oznaczono cyfrą 14, stan średni – cyfrą 2, stan zły – cyfrą 
3. Dodatkowo egzemplarze w złym stanie, z szerokim porażeniem 
biologicznym, zostały oznaczone cyfrą 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1
1 2 1 1 1 4 3 3 3 3 2
2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3

Rys. 1. Przykład schematu dziesiętnego mapy oceny stanu zachowania
Źródło: Opracowanie własne.

Wadą tego rodzaju mapy jest to, że na rysunku brakuje odzwiercied-
lenia ułożenia książek na półkach, a książki są przedstawione jako 
jedyny ciąg. By mapa była bardziej dokładna, należy dodatkowo 
wskazać miejsce zakończenia każdej półki (najlepiej grubą kreską) 
oraz zakończenie regału (dwoma kreskami lub dowolnym symbo-
lem). Pełna mapa oceny stanu zachowania powinna wyglądać jak 
na rysunku 2, przy czym pogrubiona kreska oznacza koniec półki, 
a symbol „X” – koniec regału.

 3 Czyli numeru karty stanu zachowania lub numeru porządkowego egzemplarza.
 4 Dla wersji elektronicznej „Nowej Biblioteki. Usług, Technologii Informacyj- 
nych i Mediów”.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1
1 2 1 1 1 4 3 3 3 3 2
2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3

Rys. 2. Pełny schemat mapy oceny stanu zachowania w pierwszej postaci
Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie przedstawionej mapy można wywnioskować, że na 
pierwszym regale zastawione są tylko dwie półki, przy czym na 
pierwszej znajduje się 8 książek, na drugiej – 9. Na końcu drugiej 
półki znajduje się 3-jednostkowy ciąg egzemplarzy mocno uszkodzo-
nych (gniazdo oznaczone cyframi 4–3–3), z których jeden egzem-
plarz jest zakażony mikrobiologicznie (numery kart stanu zachowania 
15–17). Natomiast na drugiej półce drugiego regału widoczne jest 
3-jednostkowe gniazdo książek w złym stanie zachowania (numery 
kart stanu zachowania 28–30). Podczas sporządzania mapy w tej 
postaci należy pamiętać, że porządek liczenia książek wzdłuż półek 
jest umowny, ale zasadniczo książki są liczone od górnej półki w dół, 
od lewej do prawej w obrębie jednej półki.

2.  Mapa oceny stanu zachowania może dokładnie odzwierciedlać usta-
wienie regałów i rozkład półek w magazynie lub miejscu przecho-
wywania. W tym celu należy przerysować rzeczywisty układ półek 
i przedstawić go w postaci tabeli (numeracja wierszy jest wówczas 
zbędna, można natomiast zachować numerację kolumn). W trakcie 
tworzenia mapy trzeba uwzględnić największą liczbę książek na 
jednej półce: jeśli przykładowo regał składa się z pięciu półek, 
przy czym na pierwszej jest ułożonych 12 książek, na drugiej – 20, 
na trzeciej – 19, na czwartej – 18, a na ostatniej – tylko 5, tabela 
powinna składać się z 20 kolumn i 5 wierszy (plus 1 wiersz dla 
numeracji). Przykład takiej mapy został przedstawiony na rysunku 3:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rys. 3. Schemat mapy oceny stanu zachowania w drugiej postaci
Źródło: Opracowanie własne.

X
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Zaletą tej wersji mapy jest to, że nie trzeba dodatkowo oznaczać 
końca półki czy regału, gdyż jest on widoczny od razu. Takie 
mapy cechuje również duża elastyczność – można je sporządzać 
w odniesieniu do dużych magazynów bibliotecznych i do pry-
watnych kolekcji, przechowywanych np. w mieszkaniach. Należy 
jednak wspomnieć o kilku problemach. Lokalizacja konkretnego 
egzemplarza w tabeli bez użycia systemu dziesiętnego jest trud-
niejsza, trzeba oznaczyć kategorię stanu zachowania oraz podać 
sygnaturę lub numer karty oceny, jako że układ książek na pół-
kach z czasem może się zmienić. Dla każdego regału konieczne 
jest sporządzenie oddzielnej tabeli, a późniejsze połączenie tych 
tabel w całość (np. dla kilku regałów stojących obok siebie lub do 
zmapowania całego magazynu) może być uciążliwe. Istnieje moż-
liwość zmapowania dużych regałów bibliotecznych składających się 
z ciągu półek z przegrodami, które nie dzielą jednego dużego 
regału na kilka osobnych, lecz wówczas należy zdecydować, czy 
sporządzać oddzielną tabelę dla każdego pionowego ciągu półek, 
czy wybrać większy arkusz (np. formatu A3 lub A2) w programie 
komputerowym i zmapować regał jako całość, wprowadzając tylko 
linie dzielące pionowy ciąg półek (rys. 4).
Sporządzając tego typu mapy, trzeba być szczególnie ostrożnym 
podczas odzwierciedlania niestandardowego układu książek. Warto 
odpowiednio zaznaczyć ułożenie książek w tabeli, jeśli ich część na 
półce jest ustawiona pionowo, a część poziomo.
Wybór postaci mapy oceny stanu zachowania należy do sporządza-

jącego.

Przykład zastosowania mapy oceny stanu zachowania 
 części księgozbioru oo. kamedułów z Bieniszewa

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki oceny fragmentu 
przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej księgozbioru oo. kamedułów 
z Bieniszewa, jako przykład zastosowania mapy oceny stanu zachowania.

Kamedulski klasztor, zwany Eremem Pięciu Braci Męczenników, 
został założony w 1663 r. w Bieniszewie koło Konina (Kupczyk, 2003). 
Skromne zasoby biblioteki klasztornej pochodziły z zakupów i darów 
(Witkowski, 2012). W 2013 r. zabytkowe egzemplarze księgozbioru 
bieniszewskiego zostały przekazane przez przeora o. Jakuba Mućkę 
w depozyt Bibliotece Jagiellońskiej. Inwentarz księgozbioru zawierał 
1985 pozycji (trzy z nich to pozycje zbroszurowane w jeden wolumin). 
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Rys. 4. Schemat zmapowania regału z pionowymi przegrodami
Źródło: Opracowanie własne.
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W planach Biblioteki jest konserwacja zachowawcza i pełna księgozbio-
ru po uprzedniej selekcji, a także osygnowanie i skatalogowanie książek.

Cała kolekcja oo. kamedułów liczy 60 rękopisów i 1983 woluminy, 
z czego 1855 woluminów to stare druki. Księgozbiór został osygnowany 
przez zakonników zgodnie z tradycją kamedulskich bibliotek: sygnatura 
składająca się z trzech części zawierała literę oznaczającą regał; cyfrę 
rzymską, odpowiadającą półce na regale; i cyfrę arabską, oznaczającą 
miejsce książki na półce (np. A-I-10, B-VIII-17, C-II-9 itd.). Skonstru-
owane w podobny sposób sygnatury pozwalały na łatwą identyfikację 
każdego egzemplarza w magazynie. Można dodać, że tego typu sygna-
tury ułatwiają sporządzenie mapy oceny stanu zachowania. Po przewie-
zieniu do Biblioteki Jagiellońskiej zasób książek został zdezynfekowany 
i rozmieszczony w magazynie starych druków, w starym gmachu, na 
dwóch obustronnych regałach bibliotecznych.

Ocena stanu zachowania całego księgozbioru (bez podziału na in-
kunabuły, starodruki i druki nowsze) została przeprowadzona w latach 
2014–2015 metodą oceny punktowej wybranych rodzajów uszkodzeń 
w skali od 0 do 3: 0 punktów – uszkodzenie nie występuje; 1 punkt –  
uszkodzenie lekkie w słabym stopniu; 2 punkty – uszkodzenie znacz-
ne w stopniu średnim; 3 punkty – bardzo mocne uszkodzenie. Oce-
nie poddane zostały trzy elementy woluminu: oprawa, karty papieru 
i blok książki. Paleta parametrów oceny stanu zachowania starych 
druków kolekcji bieniszewskiej była dość szeroka (37 zniszczeń oprawy,  
18 zniszczeń papieru i 4 zniszczenia bloku książki). Skrótowe wyniki 
oceny stanu zachowania całej kolekcji zostały przedstawione w mojej 
wcześniejszej pracy (Sherengovskaya, 2015).

Dla księgozbioru z Bieniszewa ustalono następujące kategorie oceny 
stanu zachowania:
 – stan dobry lub dobry, wymagający nieznacznej interwencji konser-

watorskiej (na mapie oceny stanu zachowania oznaczony cyfrą „1”);
 – stan średni, wymagający planowej interwencji konserwatorskiej 

i ewentualnego ograniczenia udostępniania (na mapie oznaczony 
cyfrą „2”);

 – stan zły, wymagający szybkiej interwencji konserwatorskiej i ograni-
czenia udostępniania (na mapie oznaczony cyfrą „3”);

 – stan bardzo zły, wymagający pilnej interwencji konserwatorskiej 
i bezwzględnego ograniczenia udostępniania (na mapie oznaczony 
cyfrą „4”5).

 5 W rozpatrywanym fragmencie księgozbioru nie zdiagnozowano woluminów 
w bardzo złym stanie, takie jednostki są jednak w księgozbiorze z Bieniszewa.
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Kategoryzacji woluminów dokonano z uwzględnieniem wskaźnika 
wagi zniszczeń6. Skalę zniszczeń określono na podstawie oceny cech po-
wiązanych (np. przy braku oprawy kilku cechom powiązanym7 zostały 
nadane po 3 punkty). Przy ustalaniu wartości przedziałów punktowych 
kategorii oceny stanu zachowania dla zbioru bieniszewskiego wzięto 
pod uwagę proporcje liczby parametrów o różnej wadze (ilu parametrom 
została przypisana mała, średnia i duża waga) i uwzględniono subiek-
tywną kategoryzację oceniającego. Użycie wskaźnika wagi pozwala na 
kategoryzację ocenionych woluminów poprzez proste sumowanie punk-
tów uzyskanych w trakcie oceny. W przypadku kolekcji bieniszewskiej 
wskaźnik wagi ocenianych parametrów jest aspektem wspomagającym, 
został on wprowadzony nie jako bezpośredni współczynnik dla każdego 
parametru, lecz jako instrument do określenia proporcji przedziałów 
punktowych poszczególnych kategorii oceny stanu zachowania.

Poglądową mapę oceny stanu zachowania pierwszych 200 egzempla-
rzy z księgozbioru oo. kamedułów z Bieniszewa przedstawiono w tabeli 1. 
Jest to przykład wizualizacji wyników oceny stanu zachowania, cho-
ciaż samo badanie odbyło się dużo wcześniej, zanim ją sporządzono –  
w idealnych warunkach zaleca się przygotowanie mapy zaraz po prze-
prowadzeniu oceny. Zaprezentowana mapa odzwierciedla stan faktycz-
ny ułożenia książek na półkach w miejscu pierwotnego przechowania 
(druga postać mapy), 200 egzemplarzy mieści się łącznie na 7 półkach 
w jednym pionie na regale. Pod numerami kategorii stanu zachowania 
drobną czcionką został umieszczony numer karty oceny stanu zacho-
wania. Egzemplarze ze śladami rozległego porażenia mikrobiologicz-
nego oprawy i papieru (bakterie, grzyby, owady), ocenione na 2 lub  
3 punkty, zostały dodatkowo oznaczone kropką. Oznaczenie zagrożenia 
mikrobiologicznego jest szczególnie ważne ze względu na potencjalne 
ożywienie zdezaktywowanych dezynfekcją zarodników grzybów i larw 
owadów, które może nastąpić dopiero po dłuższym czasie.

Interpretując mapę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
liczbę gniazd jednostek zniszczonych w dużym i bardzo dużym stopniu 
(kategorie stanu zachowania „zły” i „bardzo zły”, oznaczone cyframi 
„3” i „4”).

 6 Przy założeniu, że oceniane parametry nie są równoważne, np. uszkodzenie 
wyklejek powoduje znacznie mniejsze konsekwencje dla książki niż uszkodzenie 
konstrukcji bloku.
 7 W przypadku braku oprawy za cechy powiązane uznano: uszkodzenie przegu-
bów, okładzin i materiału obliczeniowego, całkowite zniszczenie narożników, a także 
brak wyklejek.
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Tabela 1. Mapa oceny stanu zachowania pierwszych 200 egzemplarzy księgozbioru 
oo. kamedułów z Bieniszewa

1. 1 3. 1 1 2 1 1 1 1. 1. 1 1 1 1. 1 1 1 1 3 1. 3. 1 1 1 1. 1. 2.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 30

1 1 2. 1 1 2. 1 3 3. 1 1 1 1 1 3. 1 1 1. 1 1. 1. 1 2. 2 2 1 1
31 32 33 34 35 38 39 41 42 43 37 40 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1. 1. 2. 1 1. 2. 1 1 3 1 1 2 1 3. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1 1 1. 1 2 1 1 1.
29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

3. 1 1. 1 1. 1 1 1. 1 2 2 1 1 1 1. 2. 2. 1 2 1 1 1. 3 2. 1. 1. 3. 1
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115

1 1. 1 1 1 1. 1 1 3 1 1. 1 3. 1. 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 2 3. 3. 1
116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

2 2 2. 1 2. 3 1. 1 1 1 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 2 2. 1. 3. 2. 1 3. 3. 1 2
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

1 1 1 1 1 1 2 3 1. 1 1 2 2. 1 1 1 1 3 2. 1. 1 2 1 1 1 3 2. 1. 2.
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Źródło: Opracowanie własne.

Na przedstawionym fragmencie księgozbioru wyróżniono krótkie 
sekwencje chorobowe (wyłącznie gniazda 2-jednostkowe: na 2, 5 i 6 
półce, egzemplarze nr 41–42, 141–142, 168–169, oznaczone szarym kolo-
rem). Znamienny jest również fakt, że ostatnie dwa gniazda chorobowe 
znajdują się dokładnie pod sobą na sąsiadujących półkach i posiadają 
ślady porażenia mikrobiologicznego, co może świadczyć o konieczności 
ich zabezpieczenia lub izolowania.

W Bibliotece Jagiellońskiej układ księgozbioru z Bieniszewa został 
zmieniony w stosunku do pierwotnego ułożenia w klasztorze. Pierw-
szych 200 woluminów omawianych w ramach przykładu zajmuje w ma-
gazynie bibliotecznym łącznie 10 półek w dwóch pionach, co oznacza, 
że półka nr 9 sąsiaduje z półką nr 1, a półka nr 10 odpowiednio z półką 
nr 2. Maksymalna liczba wolumiunów na półkach wynosi 22. Zak-
tualizowana mapa wyników oceny stanu zachowania, odpowiadająca 
obecnemu ułożeniu książek, została przedstawiona w tabeli 2.

W nowym układzie liczba gniazd nie uległa zmianie, natomiast 
dwa ostatnie gniazda zostały rozdzielone półką. Warto zwrócić uwagę, 
że w obecnym rozmieszczeniu gniazdo na półce nr 9 (egzemplarze nr 
168–169) prawie styka się w poziomie z jeszcze jednym woluminem 
w złym stanie z półki nr 1 (egzemplarz nr 1).
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Tabela 2. Mapa oceny stanu zachowania pierwszych 200 egzemplarzy księgozbioru 
oo. kamedułów z Bieniszewa, zgodnie z ułożeniem z magazynie Biblioteki Jagiel-
lońskiej

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

1. 3. 1 1 1 1. 1. 2. 1 1 2. 1 1 2. 1 3 3. 1 1
21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 38 39 41 42 43 37

1 1 1 3. 1 1 1. 1 1. 1. 1 2. 2 2 1 1 1. 1. 2.
40 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 29 60 61

1 1. 2. 1 1 3 1 1 2 1 3. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1 1 1.
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

1 2 1 1 1. 3. 1 1. 1 1. 1 1 1. 1 2 2 1 1 1 1.
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

2. 2. 1 2 1 1 1. 3 2. 1. 1. 3. 1 1 1. 1 1 1 1. 1 1 3
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125

1 1. 1 3. 1. 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 2 3. 3. 1 2 2 2.
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

1 2. 3 1. 1 1 1 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 2 2. 1. 3. 2.
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

1 3. 3. 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1. 1 1 2 2. 1 1
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

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

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Źródło: Opracowanie własne.

Metalowe regały biblioteczne, na których obecnie jest przechowy-
wany księgozbiór, stanowią dość skuteczną barierę dla rozpowszech-
niania się zakażenia mikrobiologicznego (bakterii, grzybów) pomiędzy 
półkami lub pionami jednego regału, takie zakażenie jest jednak moż-
liwe w obrębie jednej półki. Metalowe przegrody pionowe i poziome 
nie stanowią przeszkody dla ewentualnych przemieszczeń i działalności 
owadów, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na ciągi egzemplarzy 
oznaczonych na mapie kropką – ciągi nie tylko poziome, lecz również 
pionowe (np. egzemplarze nr 42–29, 55–73 i inne).
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Podsumowanie

Na koniec warto zaznaczyć, że wnioski płynące z interpretacji mapy 
oceny stanu zachowania nie powinny przesądzać o tym, czy wybrana 
jednostka ma być wycofana z księgozbioru lub stanowi epicentrum za-
każenia. Rolą mapy jest zasygnalizowanie, które egzemplarze wymagają 
szczególnej uwagi – sprawdzenia, czy nie wznowiło się zakażenie mi-
krobiologiczne, sporządzenia opakowania ochronnego do wyizolowania 
takich książek oraz skierowania do konserwacji właściwej. W dalszej 
pracy z księgozbiorem warto sprawdzić, czy sekwencje książek zazna-
czone na mapie są ułożone na półkach w takiej samej kolejności, czy 
bezpośrednio sąsiadują ze sobą, czy posiadają ślady zakażenia mikro-
biologicznego, działalności owadów, czy są prawidłowo zabezpieczone.

Otwarta pozostaje kwestia przyszłości tworzenia map oceny stanu 
zachowania zbiorów, które obecnie są sporządzane ręcznie. Usprawnie-
nie zmapowania dużych magazynów bibliotecznych w przyszłości mogą 
zapewnić wspomagające systemy teleinformatyczne. W celu odczytywa-
nia kolejności książek na półkach możliwe wydaje się wykorzystanie sy-
stemów RFID. W tym przypadku powinien istnieć system komputerowy 
powiązany z katalogiem biblioteki, w którym będzie można oznaczyć 
kategorie stanu zachowania książki8, oraz odpowiednia aplikacja do 
czytnika RFID, służąca do zobrazowania kolejności odczytywanych 
książek. Wadą technologii RFID są układy etykiet, gdyż nie można 
ich wprowadzić do zabytkowych zbiorów, podobne rozwiązanie może 
być więc stosowane w przypadku zbiorów nowszych i mniej cennych.
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The visualisation of the results of the evaluation 
of the state of preservation of collections of books 

by means of a map

Abstract: Mapping is one of the basic processes of the visualisation of collections of 
data. The purpose of the present article is to present a strategy of the development 
of a map in order to visualise the results of the evaluation of the state of preserva-
tion of the collections of codices. This instrument may be used when conditions 
such as the evaluation of an entire collection of books, the spatial community of 
a collections, or the representation of the sequence of the arrangement of volumes on 
shelves on maps are fulfilled. One suggests two versions of a map of the evaluation 
of the state of preservation: a map which uses a decimal structure and a map which 
is an accurate delineation of the arrangement of bookshelves in a storage room. An 
example of the application of the second form of a map is a table which presents 
the map of the results of the evaluation of the state of preservation of a part of the 
collection of books of the Camaldolese of Bieniszew, which is currently stored in 
the Jagiellonian Library in Kraków. The interpretation of the map will enable the 
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identification of the places of potential microbiological threat and to indicate of 
“special treatment” volumes, which require the ensuring of security, isolation and 
the appointment for relevant conservation.

Keywords: Bieniszew. Evaluation of the state of preservation. A map of the evalu-
ation of the state of preservation. Monastery libraries 


