
J. P. Njuksza

Krótka charakterystyka prac
Oddziału Higieny i Konserwacji
Książki w Państwowej Bibliotece
Publicznej im. M. E.
Sałtykowa-Szczedrina w
Leningradzie
Ochrona Zabytków 25/1 (96), 43-46

1972



PRESERVATION OF TIMBER-CONSTRUCTED BRIDGES

The age of tim ber used for construction of bridges 
is more and m ore disappearing in darkness of the past. 
To fo rw ard  to the  generations th a t w ill follow some 
evidence pertain ing to the last relics of engineering 
works executed in wood they should be brought to 
the form  of technical drawings, artistic photographs 
and some of them  even preserved as the monuments 
of a m ore or less d istant past times. The au thor has

made his objective to convince not only the rep resen t
atives of technical milieux, bu t also those concerned 
w ith conservation activities about the need of care 
tha t should be given to bridges constructed from  wood 
still existing in Poland and, furtherm ore, of m aking 
themselves fam iliar w ith various kinds of their 
constructions.
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRAC ODDZIAŁU HIGIENY I KONSERWACJI KSIĄŻKI 
W PAŃSTWOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. M. E. SAŁTYKOWA-SZCZEDRINA 
W LENINGRADZIE

Od dawna stan zbiorów zmuszał bibliotekarzy 
co jakiś czas do skoncentrowania wysiłków na 
usunięciu szkód powstałych w magazynie dru
ków i rękopisów. Jednakże w pewnym mo
mencie stało się oczywiste, że własne siły nie 
są wystarczające, gdyż niekompletna wiedza 
specjalistyczna utrudnia właściwe rozwiązanie 
zadań. Wciągnięto więc znanych uczonych do 
pracy nad ochroną zbiorów — np. D .I. Men- 
delejew osobiście uczestniczył w przygotowaniu 
niezmywalnych atramentów dla Petersburskiej 
Biblioteki Publicznej. W latach 1924— 1925 zna
ny rosyjski mikrobiolog, akademik W. Ł. Ome- 
lanskij zbadał i szczegółowo opisał biologiczne 
przyczyny uszkodzenia książek w bibliotekach 
na skutek dużej powodzi, jaka miała miejsce 
w Leningradzie w tym czasie. Później w okresie 
tzw. „epidemii”, która rozprzestrzeniła się 
w Państwowej Bibliotece Publicznej w 1928 r., 
przeprowadzono szczegółowe badanie mnóstwa 
książek zniszczonych przez grzyby. Ta dokładna 
lustracja była przeprowadzona przez współpra
cowników Laboratorium Mikrobiologii i Fitopa- 
tologii w Leningradzie wg wskazówek kierow
nika laboratorium prof. A. A. Jaczewskiego. 
Było to pierwsze badanie zbiorów biblioteki, 
połączone z konkretnymi propozycjami zwal
czania grzybów niszczących książki. Tacy znani 
uczeni jak akademik E. W. Tarłe, akademik 
I. J. Kraczkowskij, członek korespondent Aka
demii Nauk ZSRR O. A. Dobiasz — Rożdest- 
wenskaja ze względu na rodzaj swojej działal
ności, byli blisko związani z Leningradzką Bi
blioteką Publiczną, zawsze z należytą uwagą 
odnosili się do zasad przechowywania zbiorów 
i środków zapobiegania ich niszczeniu. W Pań
stwowej Bibliotece Publicznej im. M. E. Sałty-

kowa-Szczedrina od 1934 r. rozpoczęto samo
dzielne praktyczne prace z higieny, a od 1936 r. 
z restauracji książek. Metodyczne kierownictwo 
w tym czasie sprawował prof. N. P. Tichonow. 
W trudnych latach powojennych Rada Komisa
rzy Ludowych w r. 1944 podejmuje decyzje 
o prowadzeniu restauracyjnych prac w Pań
stwowej Publicznej Bibliotece im. M. E. Sałty- 
kowa-Szczedrina. Aby własne kadry mogły za
pewnić ochronę zbiorom, dyrekcja postanowiła 
przygotować (poprzez aspiranturę) młodych spe
cjalistów z higieny i restauracji książek. Z po
mocą przyszedł Leningradzki Uniwersytet Pań
stwowy, który polecił bibliotece 3 studen
tów, absolwentów Wydziału Biologicznego. Pro
wadzenie biologicznych i równocześnie innych 
badań naukowych w bibliotece, było gorąco po
pierane przez profesora Uniwersytetu Lenin- 
gradzkiego, członka korespondenta Akademii 
Nauk ZSRR W. A. Dogiela. Od 1944 r. w pracach 
biblioteki uczestniczyli stale, członek korespon
dent Akademii Nauk ZSRR prof. N. A. Nau- 
mow, zasłużony działacz nauki i techniki prof.
S. I. Wanin, profesorowie: Z. G. Razumowskaja, 
W. J. Czastuchin, B. N. Szwanwicz, M. K. Cho- 
chrjanow, A. S. Danilewskij. Członek korespon
dent Akademii Nauk ZSRR, zasłużony działacz 
nauki i techniki prof. W. P. Wołogdin osobiście 
uczestniczył w ratowaniu dużej liczby książek, 
które ucierpiały od wilgoci. Suszenie i dezyn
fekcje zbiorów przeprowadzono nowym na owe 
czasy sposobem, za pomocą pola elektrycznego 
o wysokiej częstotliwości.

Wiedza i autorytet wybitnych uczonych były 
rzeczywistą pomocą w kształtowaniu zagadnie
nia konserwacji i restauracji zbiorów biblio
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teki. Również w pełni rozwinęła się działalność 
przyjętych do Biblioteki młodych specjalistów. 
Ich staraniem w 1948 r. zostało zorganizowane 
samodzielne laboratorium naukowo-badawcze 
do badania przyczyn zniszczeń zbiorów biblio
teki i do prowadzenia planowych poszukiwań 
środków do ich restauracji i konserwacji 
w przyszłości.

Odbyta w 1948 r. Wszechzwiązkowa Narada 
pracowników bibliotecznych w szczególności 
uchwaliła: „zwiększyć odpowiedzialność pra
cowników bibliotek za ochronę zbiorów ksią
żek”. Rozwinięciem tej tezy było zatwierdzenie 
w 1950 r. przez Ministerstwo K ultury RFSRR, 
w Państwowej Bibliotece Publicznej im. M. E. 
Sałtykowa-Szczedrina samodzielnego Oddziału 
Higieny i Restauracji Książek na bazie już ist
niejącego laboratorium. Od tego czasu oddział 
rozwija się wraz z biblioteką, rozszerza swoje 
naukowe kontakty, uczestniczy w kształtowa
niu naukowo-teoretycznych podstaw konserwa
cji i restauracji drukowanych i rękopiśmiennych 
bogactw kraju, udziela metodycznej pomocy 
bibliotekarzom, archiwom, muzeom, organizuje 
pracę z zakresu zabezpieczenia zbiorów biblio
tecznych, wykonuje prace specjalistyczne. Po
czątkowo aktywność oddziału rozwinęła się 
w kierunku ustalenia normalnych warunków 
przechowywania zbiorów a także w poszukiwa
niach szybkich i efektywnych środków walki 
z ich biologicznymi szkodnikami. Tak w 1951 r. 
doszło do opracowania i zatwierdzenia „obo
wiązujących norm higienicznych dla magazy
nów książek w bibliotece”, które z odpowiedni
mi uzupełnieniami obowiązują do dziś. Równo
legle z masową kontrolą stanu fizycznego zbio
rów przeprowadzono badanie składu i specyfi
ki ich grzybnej i bakteryjnej flory i entomolo
gicznej fauny, opracowano i stworzono środki 
do dezynfekcji i dezynsekcji książek.

W okresie od 1950 do 1951 r. Laboratorium 
wraz z Politechniką im. M. I. Kalinina opra
cowało techniczne założenia i projekt urządze
nia do dezynfekcji, dezynsekcji i suszenia ksią
żek w polu elektrycznym o wysokiej częstotli
wości. W bibliotece urządzenia nie zbudowano, 
ale na Politechnice zakonserwowano tą metodą 
wiele książek z biblioteki. W 1953 r. biblioteka 
wyposażona została w komorę o oryginalnej 
konstrukcji, o pojemności 3 m3, do masowej 
dezynfekcji książek przy pomocy kombinowa
nego działania temperatury, wilgoci i formal
dehydu. W 1958 r. zbudowana została komora 
próżniowa z nagrzewaniem. Od tego czasu wszy
stkie stare książki, nabyte przez oddział spe
cjalny, poddaje się obowiązkowej dezynfekcji 
jeszcze przed ich wpłynięciem do biblioteki. 
W 1956 r. w oddziale rozpoczęto prace z dzie
dziny zachowania cennych i artystycznie wyko
nanych opraw książek. W tym też roku przy
stąpiono do opracowania nowej technologicz
nie metody restauracji za pomocą masy papie
rowej oraz rozpoczęto doświadczenia z lamino
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waniem papieru masami syntetycznymi. Od te
go czasu w oddziale funkcjonuje laboratoryj
na forma odlewna, wraz z dawkownikiem masy 
i suszarką. Uchwała КС KPZR z r. 1959 „O środ
kach polepszenia stanu bibliotek w k ra ju ” za
początkowała nowy etap w rozwoju oddziału. 
Jego praktyczna działalność rozwija się obec
nie w trzech kierunkach: 1) utrzymanie norm al
nych warunków przechowywania i higieniczne
go stanu zbiorów, 2) zapobieganie przeniesie
niu biologicznych szkodników przez wstępną 
dezynfekcję i dezynsekcję, 3) realizacja całej 
serii technologicznych procesów, nastawionych 
na konserwację i restaurację zbiorów. Oczywiś
cie działalność oddziału jest uwarunkowana 
praktycznymi potrzebami Biblioteki i stanem 
jej zbiorów. Głównym założeniem rozwojowym 
jest odejście od wąskiego praktycyzmu, który 
miał miejsce na pewnych etapach i ustalenie 
ściśle naukowych zasad pracy, traktowanych 
perspektywicznie.

Na organizację pracy w dziedzinie ochrony 
zbiorów wywarł silny wpływ duży rozwój Bi
blioteki (jak i wszystkich bibliotek kraju), oraz 
zmiany w charakterze ich pracy. Wzrosła rola 
bibliotek w gospodarce narodowej. Ze wzro
stem działalności wydawniczej, wprowadzeniem 
w obieg różnego rodzaju nietrwałego papieru, 
nie przeznaczonego do długiego przechowywa
nia i ze wzrostem aktywności wykorzystania 
zbiorów wystąpiły w ostatnich dziesięcioleciach 
nowe wymagania odnośnie konserwacji i restau
racji. W związku z tym zadania ochrony cen
nych dzieł bibliotecznych rozpoczęto rozwią
zywać uwzględniając wielorakie funkcje biblio
teki — przechowywania i szerokiego udostęp
niania książek. Uniwersalne metody konserwa
cji i restauracji stosowane dawniej okazały się 
w tych warunkach niedostateczne. Na zmianę 
uniwersalizmu wpłynęła wysunięta w 1960 r. 
przez oddział higieny i restauracji książki prze
konywająco udowodniona zasada zróżnicowa
nego podejścia do konserwacji i restauracji zbio
rów. Zróżnicowanie to umożliwia wybór m ate
riałów do opracowania zgodnie z naukowym, 
historycznym i kulturalnym znaczeniem dzieł, 
a określenie metod stosowanych przy ich kon
serwacji i ochronie wiąże ściśle z rodzajem 
i stopniem uszkodzenia oraz z dalszym losem 
i charakterem wykorzystania materiału. Zasada 
zróżnicowanego podejścia została zrealizowana 
dzięki starannej rewizji i modernizacji, w po
wiązaniu ze współczesnym poziomem nauki, 
całej praktyki i teoretycznych podstaw ochrony 
zbiorów. Środkami do urzeczywistnienia tego 
celu były: rewizja starej i wprowadzenie nowej 
technologii i materiałów, proste ulepszenia ist
niejącej technologii.

W świetle tego w 1960—1961 r. nastąpiła reor
ganizacja i rozszerzenie oddziału higieny i re
stauracji książki. Obecnie oddział wykonuje 
bezpośrednio następujące prace z konserwacji 
i profilaktyki zbiorów: dezynfekcję oraz dezyn-



sekcję w komorze, ekspertyzę dla wykrycia bio
logicznych szkodników w starych i nowych 
książkach, profilaktyczne czynności w zakresie 
biologicznej higieny zbiorów, rejestracje i kon
trolę warunków przechowywania.

Prace nad przywróceniem utraconych własnoś
ci przez książki, oprawy, papier i inne materiały 
dla rękopisów, druku i grafiki, prowadzi się 
zarówno starymi, klasycznymi, ręcznymi me
todami jak i przy użyciu współczesnych mate
riałów i technicznych środków, z uwzględnie
niem zróżnicowanego podejścia w zależności od 
ich długowieczności jak i zniszczenia w dalszym 
obiegu. Konserwatorzy oddziału pod kierunkiem 
W. B. Aleksandrownej wykonują dużą część 
prac w zakresie konserwacji rękopisów, ksią
żek, map, plakatów, rycin, litografii, gazet, ulo
tek i innych materiałów bibliotecznych stosując 
przy tym w codziennej praktyce 14 rodzajów 
klejów, 17 rodzajów papieru i ponad 20 synte
tycznych materiałów podstawowych i pomoc
niczych. W oddziale funkcjonuje laminator 
opracowany przy udziale laboratorium biblio
teki w Instytucie Tworzyw Sztucznych. Służy 
on do naniesienia na papier pokryć z folii poli- 
tereftulano-etylenowych, z topliwą powierzch
nią spodnią. Takie pokrycie wykorzystywane 
jest głównie do zabezpieczenia obwolut i mięk
kich opraw książek.

Zabezpieczenie od zniszczenia nietrwałego pa
pieru, gazet, ulotek i niektórych plakatów, prze
prowadza się przy pomocy impregnatora firmy 
„Strój tiechnika” (SFNRJ). Oddział wspólnie z in- 
żynieryjno-konstrukcyjnymi i przemysłowymi 
organizacjami wykonał oryginalną aparaturę 
dla odtworzenia brakujących części papieru na 
arkuszach o powierzchni 600X750 mm i opraco
wał nową technologię tej pracy, bez stosowania 
klejących mieszanin. Oprzyrządowanie ma cen
tralny pulpit sterowniczy, liczne operacje są 
zmechanizowane, w tym praca prasy, dozowa
nie, mieszanie i dopływ masy, odwadnianie i su
szenie gotowych arkuszy.

Opracowanie i opanowanie nowo nabytego 
oprzyrządowania, a także wypracowanie metod 
pracy przy użyciu rodzimych materiałów, rea
lizuje się przy współpracy specjalistów oddzia
łu: J. P. Njukszę, M. G. Błanka, E. S. Czerninę 
i przy współpracy innych naukowych instytu
tów w kraju.

Praca naukowa jest tą podstawą, na której 
oparta jest cała działalność oddziału. W orga
nizacji pracy naukowej wprowadza się w życie 
zasadę kooperacji. W latach 1962— 1965 od
dział wraz z innymi instytucjami naukowymi 
pod kierunkiem prof. D. M. Flate bierze udział 
w opracowaniu zagadnień starzenia się papieru 
i innych materiałów wchodzących w skład ar
chiwalnych i bibliotecznych zbiorów. Od 1966 r. 
oddział uczestniczy w opracowywaniu teore
tycznych problemów dotyczących biologicznych 
uszkodzeń materiałów. Pracami tymi kieruje

i koordynuje je Prezydium Akademii Nauk 
ZSRR.

Praca naukowa w ciągu całej działalności od
działu prowadzona jest w dwóch głównych kie
runkach: biologicznym i chemiczno-technolo- 
gicznym. W dziedzinie badania biologicznych 
szkodników skoncentrowano się głównie na 
pleśniakach. Bada się ich odmianę spotykaną 
w książkach i na papierze w okresie jego wy
twarzania i przechowywania, hoduje się zbiór 
kultur grzybów niszczących książki. W związ
ku z tym opracowuje się zagadnienie systema
tyki wyłonionych organizmów, biologii i diag
nostyki schorzeń książek i papieru. Szczegóło
wo zbadane są właściwości tworzenia pigmen
tów przez grzyby, zależności zniszczeń papieru 
od ich działalności fermentacyjnej i pozostałych 
produktów wymiany. Dokonano porównawczej 
oceny odporności na grzyby wielu współczes
nych polimeryzacyjnych materiałów stosowa
nych w praktyce konserwatorskiej i restaura- 
torskiej. Zrozumiałe jest, że znaczną uwagę 
poświęca się środkom niszczącym mikroflorę 
i preparatom do odkażania książek. W tym celu 
bada się stale nowe możliwości wykorzystania 
pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości, 
promieniowania ultrafioletowego, warunków 
temperaturo-wilgotnościowych i fumigantów. 
Przeprowadzono porównawcze badania wielu 
grzybobójczych związków chemicznych, wybra
no te z nich, które są odpowiednie do konserwa
cji spoiw, papieru, skóry i innych materiałów. 
Przedstawiono sposoby równoczesnego podno
szenia długowieczności papieru i jego odpor
ności na grzyby, wprowadzono korekty i nowe 
kryteria do oceny metod konserwacji, oparte 
na porównaniu zmian własności papieru spowo
dowanych przez mikrobiologiczne szkodniki.

Chemiczno-technologiczne badania obejmują 
problemy starzenia się i trwałości papieru, a tak
że opóźniania procesów ich niszczenia i usuwa
nia następstw biologicznego rozpadu elementów 
składowych papieru, restauracji mocno znisz
czonych książek z pozlepianymi kartkami. Roz
wiązuje się zadania utrwalenia przedstawień 
wykonanych na papierze atramentem lub farbą. 
Opracowano optymalne warunki do nanoszenia 
błon z tworzyw sztucznych i najlepsze kom
pozycje do uzupełniania brakujących części 
masą papierową. W centrum uwagi badaczy 
znajduje się stale problem technizacji pracy 
oddziału. Dalszy rozwój pracy badawczej jest 
skierowany na zagadnienia trwałości i odpor
ności na grzyby innych materiałów.

W okresie, jaki upłynął od momentu zorganizo
wania oddziału, jego współpracownicy wydali 
duży zbiór sprawozdawczych i instruktażowych 
materiałów, ukazujących wszystkie strony 
praktycznej działalności oddziału. Opublikowa
no około 100 prac. Jeśli chodzi o charakter 
wydawniczy, są to zbiory opracowań tematycz
nych i inne wydawnictwa wydane przez Pań-
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stwową Bibliotekę Publiczną, a wśród nich „Re
"* stauracja bibliotecznych materiałów” Lenin

grad 1958, „Dezynsekcja i restauracja biblio
tecznych materiałów” Leningrad 1959, „O och
ronie papieru, druków i rękopisów” Leningrad 
1963, metodyczny poradnik „Ochrona zbiorów 
książkowych”, Moskwa 1954, 1956, przygoto
wany wraz z Narodową Historyczną Biblioteką 
Publiczną i Narodową Biblioteką ZSRR im. 
W. I. Lenina. Opublikowano też artykuły 
w zbiorach wydawanych przez Laboratorium 
Konserwacji i Restauracji Dokumentów Aka
demii Nauk ZSRR, w latach 1964, 1965 i 1967, 
a także artykuły w czasopismach Akademii 
Nauk ZSRR „Mikrobiologia”, „Biochemia i mi

krobiologia stosowana”, „Mikrobiologia i fito- 
patologia”, w czasopiśmie Ministerstwa K ultury 
ZSRR „Bibliotekarz” i w innych.

Oddział posiada własną podręczną bibliotekę 
kompletującą materiały według następującego 
podziału: higiena i restauracja, biologia, che
mia i technologia, poradniki, przekłady i od
bitki, instrukcje, odczyty.

J. P. N juksza
Kierownik Oddziału Higieny i R estauracji Książki
Państw ow a Biblioteka Publiczna
Leningrad

(tłumaczyła mgr M. Ligęza)

A SHORT SURVEY OF WORKS CARRIED OUT WITHIN THE BOOK HYGIENE AND RESTORATION 
DEPARTMENT OF THE M. E. SALTYKOV-SHCHEDRIN PUBLIC LIBRARY, LENINGRAD

The author, at the sam e tim e the  head of this D epart
m ent deals in brief w ith the  history and growth of 
preservation laboratory  discussing in detail its present 
equipm ent and apparatus. The activities of laboratory  
are covering the  th ree basic areas, nam ely (1) investi
gations aim ed at m aintaining optim um  conditions for 
storing the books, (2) fight against harm fu l bacteria l

flora through applying of prelim inary quaran tine and 
disinfection of collections, (3) w ide range of preserving 
treatm ents applied to books, m anuscripts and works 
of graphic art. In addition, the  author lists the most 
im portant publications prepared by the D epartm ent 
workers.


