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Summary: Ewa Potrzebnicka, Inspections of Library Storage Space as a Fundament of Preventive Conservation
Preventive conservation of library materials during their storage and sharing is
one of the most important tasks of librarians and conservators who supervise
the holdings. Whether incorporated into the National Heritage Collections or
not, all libraries that have collections of exceptional value and significance to
the national heritage should follow the same protection guidelines.
The article presents a system of inspecting library storage space of the National Library of Poland that was developed by its Institute for Conservation of
Library Collections. The system involves regular (yearly) on-site inspections
by a dedicated committee of all elements connected with storing the holdings.
Conservation guidelines have been set out for the National Library of Poland’s employees who work with original library materials temporarily extracted
from the store rooms (for cataloguing, inventorying, adding shelfmarks and
security tags, digitization, sharing and lending out for expositions etc.) in the
document Zasady właściwego postępowania z materiałami bibliotecznymi poza
magazynami bibliotecznymi Biblioteki Narodowej [Rules of proper handling
of library materials outside the National Library of Poland’s storage rooms].
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A compulsory course in chosen aspects of preventive conservation was prepared and held by the specialists from the aforementioned Institute. At the end
of the article one can find a selection of basic publications in Polish concerning
preventive conservation and protective conservation.

Wybrane wskaźniki ochrony polskich zbiorów bibliotecznych
W Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – w 2017 roku
funkcjonowało blisko 9,5 tys. placówek bibliotecznych. Najliczniejszą grupę
stanowiły biblioteki publiczne – 7953, biblioteki naukowe – 896 (w tym szkół
wyższych), biblioteki fachowe – 294, biblioteki pedagogiczne – 257. Pozostałe
typy były reprezentowane w znacznie mniejszym stopniu: biblioteki fachowo-beletrystyczne – 55, biblioteki ośrodków informacji naukowej, technicznej
i ekonomicznej – 21 oraz biblioteki towarzystw naukowych – 131. Spadająca
w ciągu ostatnich lat liczba bibliotek wpływa na zmniejszanie się zasobów bibliotecznych w Polsce. Pomimo takiej tendencji stan księgozbioru w 2017 roku
utrzymywał się na wysokim poziomie i wynosił 128 357 077 woluminów. Świadczy to o wysokim, przewyższającym standardy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), wskaźniku zasobności placówek2. Pomimo
spadających także innych wskaźników oceny działalności bibliotek, takich jak:

1 https://www.bn.org.pl/projekty/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce/stan-bibliotek-w-polsce-2017 Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem Głównego Urzędu Statystycznego – 2017 r.,
oprac. B. Budyńska, M. Jezierska, Pracownia Bibliotekoznawstwa IKiCZ BN, Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2018, s. 1. (Materiał został opracowany na podstawie danych liczbowych pozyskanych z GUS oraz analiz opisowych funkcjonowania bibliotek publicznych
przygotowanych przez wojewódzkie biblioteki publiczne na potrzeby MKiDN. Spośród nich
tylko działalność bibliotek szkolnych objęta jest systematyczną rejestracją poprzez System
Informacji Oświatowej prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza badaniem
GUS pozostają np. biblioteki szkolne, kościelne, parafialne, więzienne, wojskowo-oświatowe).
2 Tamże, s. 5.
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liczba czytelników, wykorzystanie zbiorów bibliotecznych oraz wypożyczania
ich na zewnątrz, wciąż plasują się one powyżej zaleceń IFLA3. W 2017 roku czytelnicy bibliotek publicznych w Polsce wypożyczyli na zewnątrz lub skorzystali
na miejscu z ponad 120 milionów jednostek inwentarzowych zbiorów bibliotecznych. Przytoczone tu dane liczbowe dotyczące dwóch wskaźników: zasobności
księgozbiorów oraz wykorzystywania materiałów bibliotecznych, które w Polsce
przewyższają zalecenia IFLA, mają właśnie z powodu przekroczonych wskaźników ogromne znaczenie dla działań związanych z profilaktyką ochrony zbiorów
podczas ich przechowywania i udostępniania. Liczby mówią same za siebie:
tylko niespełna 8 milionów jednostek inwentarzowych przez cały rok pozostawało w magazynach bibliotecznych, natomiast aż 120 milionów książek, gazet
oraz innego rodzaju materiałów bibliotecznych opuszczało magazyny, czyli
miejsca z założenia najbezpieczniejsze pod każdym względem dla zbiorów. Zachowanie równowagi między efektywnym udostępnianiem a ochroną zbiorów
wymaga od biblioteki wytypowania jednostek inwentarzowych, które zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków4 i ustawą o bibliotekach5 będą podlegały szczególnej ochronie. Zbiory biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, spełniające co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– posiadają wartość historyczną;
– posiadają wartość dla nauki;
– posiadają wartość dla kultury;
– posiadają wartość artystyczną,
należy chronić zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o bibliotekach6.
Niezależnie od dokonania aktu rejestracji w narodowym zasobie bibliotecznym,
3 Tamże, s. 19.
4 Dz.U. z dnia 18 listopada 2017 r., ustawa o ochronie zabytków, poz. 2187, art. 6.2.e) „materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086).
5 Dz.U. z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawa o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r.
poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086), art. 6.
6 Rozporządzenie MKiDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie NZB (Dz.U. 2012 poz. 797 ), § 8.
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wszystkie biblioteki mające materiały biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego7 powinny przestrzegać tych samych zasad
ochrony. Przywołane wyżej przepisy8 obowiązujące dla narodowego zasobu
bibliotecznego obligują do:
– prowadzenia ewidencji elektronicznej wykonywanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego9;
– sporządzania planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;
– wykonywania szczególnej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:
1) przechowywania,
2) kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,
3) udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych – które nie spowodują pogorszenia stanu zachowania materiałów lub uniemożliwią ich
zniszczenie lub kradzież.
Podane w rozporządzeniu zasady ochrony i opieki nad materiałami bibliotecznymi zaliczonymi do narodowego zasobu bibliotecznego stanowią zestaw
zagadnień występujących w obszarze konserwacji zabezpieczającej10, tj. działań pośrednio odnoszących się do egzemplarzy w księgozbiorach, a bezpośrednio – do miejsc i warunków ich przechowywania oraz funkcjonujących
procedur.

7 Dz.U. z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawa o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r.
poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086), Art. 6. –
1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego
stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie.
8 Rozporządzenie MKiDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie NZB (Dz.U. 2012 poz. 797 ), § 8.
9 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października
2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).
10 M. Bochenek, A. Michaś-Bailey, Transformacje w zawodzie konserwatora materiałów archiwalnych – zabezpieczanie i profilaktyka, „Notes Konserwatorski” 2014, nr 16, Biblioteka
Narodowa, s. 7–17.

18
Ewa P otrzebnicka

notes 20_2018
konserwatorski

System kontrolowania magazynów bibliotecznych
w Bibliotece Narodowej
W lipcu 2012 roku na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego11 część zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej
zaliczono do narodowego zasobu bibliotecznego. Dla Biblioteki Narodowej
określone w przepisach wymogi oznaczają permanentne otaczanie szczególną
ochroną 5 milionów egzemplarzy różnych kategorii materiałów bibliotecznych
przechowywanych w magazynach bibliotecznych, zajmujących powierzchnię ponad 10 tysięcy m². Egzemplarze tworzące narodowy zasób biblioteczny
podlegają konserwacji zabezpieczającej, która uwzględnia wszystkie czynniki
wpływające na stan zachowania zbiorów: stan techniczny budynku, szczególnie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,
rodzaj oraz liczba okien, zabezpieczenie zbiorów przed światłem, oświetlenie,
lokalizacja magazynu, rodzaj wyposażenia, opakowań ochronnych, sposób
ułożenia materiałów bibliotecznych, warunki mikrobiologiczne i klimatyczne,
zanieczyszczenia powietrza, badania stanu zachowania zbiorów, dokumentacja konserwatorska, procedury udostępniania zbiorów, praca ze zbiorami,
digitalizacja itp.
Angielski termin preventive conservation, tłumaczony jako konserwacja zabezpieczająca czy też zachowawcza, oznacza popularne i od dawna stosowane
określenie profilaktyka12, której zasady od kilku dziesięcioleci szczegółowo
omawiane były w literaturze fachowej, dostępnej w języku polskim13. Wytyczne
do zapewniania właściwych warunków materiałom bibliotecznym przechowywanym w magazynach bibliotecznych zawierają normy ISO, wśród których
norma nr 11799 „Informacja i dokumentacja – wymagania dotyczące warunków

11 Tamże, s. 8.
12 Tamże, s. 9.
13 Zob. Bibliografia – podstawowe publikacje w języku polskim, dotyczące profilaktyki konserwatorskiej.
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przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych” wymienia wiele innych wcześniej wydanych norm z zakresu przechowywania i ochrony papieru,
fotografii, taśm filmowych, poliestrowych, magnetycznych i dysków optycznych14. Warto również przytoczyć – nadal aktualne i często cytowane – zalecenia
IFLA dotyczące opieki i sposobu obchodzenia się z materiałami bibliotecznymi,
opracowane przez Edwarda Adcocka we współpracy z Marie-Thérèse Varlamoff i Virginie Kremp15. To ważne dla ochrony zbiorów opracowanie, wydane
w 1998 roku, już w roku następnym zostało przetłumaczone na język polski przez
Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu16. Z ostatnich lat szczególnie polecam
artykuł Małgorzaty Bochenek i Anny Michaś-Bailey, podsumowujący drogę do
konserwacji zachowawczej amerykańskich i europejskich ośrodków uniwersyteckich, które realizowały programy oraz edukowały specjalistów w zakresie
ochrony zbiorów i konserwacji zabezpieczającej17.
W mojej ocenie – wynikającej zarówno ze znajomości literatury przedmiotu, jak również z wieloletniej praktyki opiekuna wielomilionowego

14 PN-ISO 11799 Informacja i dokumentacja – wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych (opracowana przez Komitet Techniczny
nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 29 maja
2006 roku. Jest tłumaczeniem angielskiej wersji Normy Międzynarodowej ISO 11799
z 2003 roku. W normie określono cechy charakterystyczne magazynów ogólnego przeznaczenia, użytkowanych do długoterminowego przechowywania zbiorów) ISO 11799:2015 INFORMATION AND DOCUMENTATION – DOCUMENT STORAGE REQUIREMENTS FOR
ARCHIVE AND LIBRARY MATERIALS, HTTPS://WWW.ISO.ORG/STANDARD/63810.
HTML (dostęp: 13.08.2019 r.)
15 
IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material, compiled and edited by
Edward P. Adcock with the assistance of Marie-Thérèse Varlamoff and Virginie Kremp,
Publisher: Paris: IFLA PAC, Washington DR: CLIR, 1998.
16 
Ochrona i przechowywanie zbiorów, Zalecenia IFLA w kwestii opieki i obchodzenia się
z materiałami bibliotecznymi, oprac. E. P. Adcock, współpraca M.-T. Varlamoff i Virginie
Kremp, red. A. Ładomirski, tłum. B. Rek, BUW, Wrocław 1999.
17 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października
2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).
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księgozbioru – przeprowadzanie konserwacji zabezpieczającej jest fundamentem ochrony zbiorów.
Każdy rodzaj materiału bibliotecznego, a w szczególności egzemplarze przeznaczone do przechowywania wieczystego najwięcej czasu spędzają na półkach
magazynowych, a warunki gromadzenia zbiorów w magazynie mają decydujący
wpływ na stan ich zachowania. Dlatego też działania wielu służb bibliotecznych – w tym konserwatorskich – powinny skupiać się na tworzeniu w magazynach warunków nie powodujących pogorszenia stanu zachowania zbiorów
oraz stałym monitorowaniu czystości mikrobiologicznej powietrza, parametrów
klimatu, zabezpieczeń na wypadek pożaru i kradzieży).
W celu utrzymania cyklicznego (jeden raz w roku) nadzoru nad jakością
warunków przechowywania zbiorów, w Bibliotece Narodowej wprowadzono
zarządzenie Dyrektora w sprawie wzorów kart informacyjnych18, odnoszących
się do zagadnień związanych z ochroną zbiorów przechowywanych w magazynach. Zespół specjalistów powołany do przeprowadzenia przeglądów magazynów bibliotecznych (nie mylić z przeglądami zbiorów!) wykonuje – zgodnie
z opracowaną procedurą – w ciągu około trzech miesięcy kontrolę każdego pomieszczenia magazynowego (łącznie ponad 20 tys. m²). Sprawdzane jest prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów mających wpływ na warunki
przechowywania materiałów bibliotecznych zaliczanych do NZB oraz drugiego
egzemplarza (materiał biblioteczny użytkowy).
Ustalono trzy wzory kart informacyjnych, w których zgrupowano kategorie
zagadnień związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach bibliotecznych. Szczegółowe wypełnienie każdego formularza umożliwia uzyskanie
pełnego obrazu określonego typu zbiorów, obowiązujących dla nich procedur,
aktualnych warunków, w jakich są przechowywane oraz pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących poprawy stanu ich zachowania i warunków
gromadzenia.

18 Zarządzenie Dyrektora BN nr 148/2016 w sprawie przeglądów wszystkich magazynów
bibliotecznych, wprowadzone dnia 10 listopada 2016 r.
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Karta nr 1 (Załącznik Nr 1) dotyczy wyłącznie informacji o przechowywanym zasobie i procedurach mających znaczenie dla ochrony zbioru. Formularz
wypełniana kierownik komórki organizacyjnej przechowującej zbiory, który
zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych danych odnoszących się do
gromadzonych materiałów bibliotecznych, organizacji pracy ze zbiorami oraz
współpracy ze służbami konserwatorskimi czy innymi komórkami zaangażowanymi w prace z zasobem.
Karta nr 2 (Załącznik Nr 2) zawiera informacje wynikające z autopsji pomieszczenia magazynowego przeprowadzanej w obecności kierownika komórki organizacyjnej, który wprowadza do magazynu zespół składający się
z Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw Narodowego
Zasobu Bibliotecznego, szefa Służby Ochrony, kierownika Zakładu Inwestycji i Remontów, kierownika Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych oraz osób pracujących na samodzielnych stanowiskach: Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. bezpieczeństwa oraz głównego
specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej. Do poszczególnych rubryk formularza wprowadza się dane określające parametry techniczne pomieszczenia
oraz wyposażenia magazynu, które mają wpływ na warunki przechowywania
zbiorów.
Karta nr 3 (Załącznik Nr 3), wypełniana przez każdego ze specjalistów biorących udział w przeglądzie, zawiera – zgodnie z kompetencjami – indywidualną
ocenę merytoryczną każdego magazynu przeznaczonego dla określonej kategorii materiałów bibliotecznych oraz wnioski dotyczące zmian koniecznych do
przeprowadzenia w magazynach w celu poprawienia warunków przechowywania zbiorów. Nadzór nad wykonaniem obowiązków wynikających z zarządzenia Dyrektora BN nr 148/2016 sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki
Narodowej do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Dokumentacja zgromadzona w wyniku przeglądów magazynowych zawiera
wskazania działań koniecznych do rozważenia i uwzględnienia w planach wykonawczych kolejnego roku budżetowego i jest udostępniona osobom odpowiedzialnym za realizację odpowiednich zadań.
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Wykonywane w Bibliotece Narodowej przeglądy skutkują przestrzeganiem wymogów dotyczących porządku, właściwego rozmieszczenia zbiorów,
wymiany lub wprowadzania nowych opakowań ochronnych oraz większą
znajomością przestrzeni magazynowych przez służby ochrony, obsługi technicznej i zabezpieczeń przeciwpożarowych, a co za tym idzie – skutecznością
działań.
Dla pracowników Biblioteki Narodowej, zajmujących się oryginałami materiałów bibliotecznych, czasowo znajdującymi się poza magazynem (w czasie opracowania, wpisywania do inwentarza, nadawania ustalonych oznaczeń
i zabezpieczeń, digitalizacji, udostępniania i wypożyczania na wystawy itp.)
wprowadzono zalecenia konserwatorskie: Zasady właściwego postępowania
z materiałami bibliotecznymi poza magazynami bibliotecznymi Biblioteki Narodowej (Załącznik Nr 4) oraz przygotowano obligatoryjne szkolenie z wybranych zagadnień konserwacji zachowawczej, prowadzone przez pracowników
Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których okresowo poza magazynem przechowywane są materiały
biblioteczne Biblioteki Narodowej odpowiadają za stosowanie zasad i zaliczenie szkolenia.

Zakończenie – propozycja wykorzystania przedstawionych procedur
w innych dużych bibliotekach w Polsce
Niniejszy artykuł powstał z myślą o upowszechnieniu w polskich bibliotekach
wprowadzonych w Bibliotece Narodowej procedur z zakresu profilaktyki konserwatorskiej lub inaczej – konserwacji zabezpieczającej, która w aspekcie zarządzania zbiorami jest elementem kluczowym, przynoszącym wymierne skutki
dla ochrony zbiorów.
Warte popularyzowania w polskich bibliotekach są również zalecenia konserwatorskie, określające metody właściwego postępowania z materiałami bibliotecznymi poza magazynami bibliotecznymi. Zawarte w nich podstawowe,
a często niestety bagatelizowane wskazania, dotyczą sposobu wykonywania
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pracy, warunków mikrobiologicznych i higieny w pokoju biurowym, w którym
okresowo znajdują się cenne obiekty.
Zalecenia dotyczą wszystkich materiałów bibliotecznych, które mają wyjątkową
wartość, ponieważ biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą
zachowaniu dziedzictwa narodowego19.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 148/2016
Dyrektora Biblioteki Narodowej
z dnia 10 listopada 2016 r.
Data ……………… 20 ……… roku

Karta informacyjna
dotycząca przechowywanych zbiorów
Nazwa komórki organizacyjnej ……………………………………………………………..
Miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych ul. ……………… budynek
………………………………………………………………………………………………………
Numery magazynów:…………………………………………………………………………
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 20 ……… roku: ………………………………………
Ogółem ……………… w tym zaliczone do NZB …………………………………………
19 Dz.U. z dnia 27 czerwca 1997 r., wyd. cyt., art. 3.
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Lp.

Rodzaj działalności

Informacja

1.

Znakowanie zbiorów:
a/ stemplowanie,
b/ kod kreskowy (samoprzylepny)
c/ wklejanie paska magnetycznego
d/ wpisywanie sygnatury ołówkiem
e/ nalepka
f/ inne

☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
jeśli TAK – to jakie:

2.

Czy otwieranie i zamykanie
magazynów odbywa się zgodnie
z procedurą ustaloną w
…………………………………………………………

☐ tak ☐ nie

3.

Miejsce udostępniania zbiorów
dla czytelników

☐ Czytelnia ……………………………………
☐ Czytelnia ……………………………………
udostępnianie prezencyjne
w komórce organizacyjnej
…………………………………………………………

4.

Na jaki okres materiały
biblioteczne są użyczane z magazynu
do udostępniania w czytelni

Na ………………godzin Na dni……………
Uwagi: …………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………

5.

Czy materiały biblioteczne są
typowane do dezynfekcji

☐ tak ☐ nie
Jeśli nie, podaj przyczynę
…………………………………………………………
…………………………………………………………

6.

W jaki sposób materiały wskazujące
na skażenie mikrobiologiczne są
izolowanie od czystych
Czy natychmiast przekazywane
są do odkażenia

…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐ tak ☐ nie

7.

Czy stosowane są opakowania
ochronne

☐ tak ☐ nie
zbiory opakowane właściwie ………%
zbiory wymagające zmiany
opakowania …………………………………%
zbiory wymagające opakowania …..%
UWAGI: …………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Lp.

Rodzaj działalności

Informacja

8.

Czy nadzór nad pracownikami
innych komórek BN podczas prac
w magazynach został uwzględniony
w zakresach obowiązków
pracowników magazynowych

☐ tak podaj liczbę …………………………
☐ nie podaj liczbę …………………………..
UWAGI: …………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

9.

• Typowanie i przekazywanie
zbiorów do
• digitalizacji
• konserwacji tradycyjnej
• konserwacji masowej
Czy odbywa się:
• wg planu komórki
• ze względu na:

☐ tak ☐ nie rocznie (liczba) …………..
☐ tak ☐ nie rocznie (liczba) …………..
☐ tak ☐ nie rocznie (liczba) …………..

10.

Czy magazyn posiada rezerwę
na wpływy:
Potrzeby w tym zakresie:

☐ tak ☐ nie
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐ tak ☐ nie jeśli tak, określ na ile lat
…………………………………………………………
Jeśli nie, określ potrzeby na 5 lat
…………………. metrów bieżących półek
…………………. komód
Inne ……………………………………………….
…………………………………………………………

11.

Typowanie najcenniejszych zbiorów

☐ tak ☐ nie
jeśli tak, proszę podać liczbę
obiektów ………………………………………..
Planowanych do włączenia
w kolejnym roku ……………………………..
UWAGI: …………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

12.

Czy magazyn posiada zabezpieczenia
na wypadek szczególnych zagrożeń:

☐ tak ☐ nie jeśli tak, wymień jakie
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 148/2016
Dyrektora Biblioteki Narodowej
z dnia 10 listopada 2016 r.

Karta informacyjna magazynu Nr
Data wykonania przeglądu:
Lp.

Zagadnienie

Informacja

1.

Lokalizacja (kondygnacja)

2.

Powierzchnia / wymiary podłogi

3.

Materiał podłogi i ewentualnie
pokrycia

4.

Obecność / rodzaj podsufitek

5.

Oświetlenie: Rodzaj
Liczba

…………………………………………………………
…………………………………………………………

6.

Przegląd instalacji elektrycznej

Data ostatniego przeglądu ………………

7.

Obecność instalacji wodnych:

☐ tak ☐ nie jeśli tak, wymień rodzaj
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Data ostatniego przeglądu ………………

8.

Drzwi: Rodzaj
Liczba
Zabezpieczenia
Klasa odporności wg PN
Zamek – klasa odporności
wg PN

…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐ plomby
☐ zabezpieczenia elektroniczne
…………………………………………………………
…………………………………………………………

9.

Okna: Rodzaj
Liczba
Zabezpieczenia
Klasa odporności wg PN

…………………………………………………………
☐ kraty
☐ zabezpieczenia elektroniczne
…………………………………………………………
…………………………………………………………

System alarmowy: Typ i liczba czujek
Klasa systemu wg PN
Kamery – liczba

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

10.
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Lp.
11.

Zagadnienie

Informacja

Ochrona przeciwpożarowa:
System sygnalizacji pożaru
(SSP)
Wydzielenia pożarowe

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐ drzwi ppoż. …………………………….….
☐ zabezpieczenia przepustów
instalacyjnych …………………………………
…………………………………………………………
☐ rodzaj gaśnic ………………………………
☐ ilość sprzętu ………………………………

Podręczny sprzęt gaśniczy

12.

Wentylacja

☐ naturalna ☐ grawitacyjna
☐ mechaniczna ☐ hybrydowa
Data ostatniego przeglądu ………………

13.

Klimatyzacja

☐ tak ☐ nie

14.

Liczba termohigrometrów

15.

Liczba kostek pomiarowych

16.

Określić tryb monitorowania klimatu

17.

Liczba nawilżaczy

18.

Liczba osuszaczy

19.

Rodzaje mebli:

Odległość mebli o d ścian
od sufitu

20.

Czystość w magazynach:
– odkurzanie zbiorów,
– oczyszczanie mebli służących do
przechowywania zbiorów
– oczyszczanie podłóg w magazynie

☐ regały przesuwne metalowe
☐ regały metalowe
☐ komody metalowe
☐ szafy metalowe
☐ regały drewniane
☐ komody drewniane
☐ szafy drewniane
☐ inne …………………………………………..
………………………… cm
………………………… cm
Aktualne potrzeby w tym zakresie: …..
…………………………………………………………
☐ tak ☐ nie częstotliwość …………….
☐ tak ☐ nie częstotliwość …………….
☐ tak ☐ nie częstotliwość …………….
UWAGI:
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Lp.

Zagadnienie

21.

Czy w magazynie znajdują się:
rośliny
pojemniki z wodą
inne sprzęty poza meblami
inne

22.

Historia awarii – zalań/zamoczeń/
wodą. Podaj daty, miejsce i zasięg

23.

Czy telefony alarmowe są
w widocznym miejscu

24.

25.

Liczba pracowników obecnych
w magazynie
a/ na jedna zmianę
b/ na dwie zmiany
Szacunkowa średnia obecność
personelu*

Informacja
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie jeśli tak, proszę
wymienić
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
☐ pudła ☐ opakowania ochronne

☐ tak ☐ nie

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

UWAGI:

* orientacyjnie – ile godzin dziennie przebywają pracownicy: np. 6 × 5h, czyli 6 pracowników średnio po 5 godzin
dziennie. Proszę oszacować.
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Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 148/2016
Dyrektora Biblioteki Narodowej
z dnia 10 listopada 2016 r.

Karta oceny magazynu bibliotecznego Nr ……………… W zakładzie ………………
Data ………………
Nazwa komórki

Ocena magazynu
Do przechowywania
materiałów
bibliotecznych

Wnioski dotyczące magazynu
do przechowywania materiałów
bibliotecznych

Podpis

Szef Służby
Ochrony
Stanowisko
ds. ochrony
przeciwpożarowej
Stanowisko
ds. obronnych
i zarządzania
kryzysowego
Kierownik
konserwacji
Kierownik
Komórki org.
zajmującej się
inwestycjami
i remontami
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Załącznik Nr 4

Zasady właściwego postępowania z materiałami bibliotecznymi poza
magazynami bibliotecznymi Biblioteki Narodowej
Zalecenia ogólne:

Pokoje biurowe służące do okresowej pracy z materiałami bibliotecznymi nie
muszą spełniać wymagań dotyczących pomieszczeń do długoterminowego
przechowywania zbiorów (ISO 11799). Parametry temperatury, wilgotności
i oświetlenia w tych pomieszczeniach są dostosowane do pracy pracowników,
dlatego czas przechowywania zbiorów w pomieszczeniach biurowych należy
skrócić do niezbędnego minimum.
Materiały biblioteczne w pomieszczeniach biurowych powinny być przechowywane w sposób jak najbardziej zbliżony do warunków w magazynie.
Warunki panujące w pomieszczeniu nie mogą stwarzać zagrożenia mikrobiologicznego. Aby zapewnić właściwe warunki mikrobiologiczne i higienę w pokoju pracy, nie należy przechowywać w nim produktów żywnościowych, roślin
doniczkowych oraz innych materiałów mogących stać się źródłem zakażenia
mikrobiologicznego.
W pomieszczeniu przeznaczonym do okresowej pracy z materiałem bibliotecznym zabrania się przygotowywania i spożywania posiłków oraz napojów.
Przygotowując się do pracy z materiałami bibliotecznymi, należy dokonać
oceny zarówno własnej odzieży, jak i różnych dodatków (np. biżuterii, zegarków itp.) z punktu widzenia możliwości spowodowania uszkodzeń w zbiorach.
Kierownik komórki organizacyjnej, w której okresowo przechowywane są
materiały biblioteczne Biblioteki Narodowej odpowiedzialny jest za zorganizowanie pracy oraz procedur przekazywania materiałów bibliotecznych
z i do magazynu w sposób maksymalnie ograniczający czas ich znajdowania
się poza docelowym miejscem przechowywania. Jeżeli okres wolny od pracy
jest dłuższy niż dwa dni, materiały biblioteczne powinny być zwrócone do
magazynu.
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Zalecenia szczegółowe:

– pomieszczenie i stanowisko przeznaczone do pracy należy przygotować
przed przywiezieniem materiałów bibliotecznych,
– w pomieszczeniu okna należy przysłonić przed bezpośrednio padającym
światłem słonecznym,
– pracę z materiałem bibliotecznym wykonywać można na biurku lub stole
o stabilnej i gładkiej powierzchni, większej od powierzchni materiału bibliotecznego w pozycji otwartego woluminu,
– miejsce służące do ułożenia materiału bibliotecznego powinno być czyste
i wolne od jakichkolwiek innych przedmiotów (w tym innych materiałów
bibliotecznych) mogących spowodować zagniecenie, przedarcie, zabrudzenie, zalanie, zamoczenie itp.,
– egzemplarz należy ułożyć płasko, a jeśli konstrukcja materiału bibliotecznego uniemożliwia takie ułożenie, należy zastosować odpowiedniej
wysokości podkładki w kształcie klinów (podczas przeglądania materiału
należy regulować wysokość podkładek),
– pracę (z wyjątkiem niektórych naukowych opracowań) wykonuje się, korzystając wyłącznie z jednego egzemplarza materiału bibliotecznego, pracę
naukową z wykorzystaniem jednocześnie kilku jednostek materiałów bibliotecznych można wykonywać pod warunkiem, że są one ułożone na
powierzchni płaskiej pojedynczo, w pozycji otwartego woluminu, przeglądanie materiałów bibliotecznych w pokojach biurowych można wykonywać bez zastosowania rękawiczek lub z zastosowaniem rękawiczek
nitrylowych, lateksowych bądź bawełnianych,
– przeglądanie materiałów bibliotecznych bez zastosowania rękawiczek
należy wykonywać z bezwzględnym zachowaniem higieny rąk, nie wolno
stosować jakichkolwiek kremów,
– materiały biblioteczne udostępniane czytelnikom należy przeglądać wyłącznie w rękawiczkach nitrylowych,
– karty należy przekładać ostrożnie, chwytając papier palcami przy narożnikach lub krawędzi zewnętrznej (nigdy przy grzbiecie), podczas układania
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materiału bibliotecznego i przekładania kart nie wolno trzymać w dłoni
jakichkolwiek przedmiotów (np. ołówka),
– nie należy ingerować w materiał biblioteczny (przyciskanie, podkreślanie,
przyklejanie itp.),
– notatki należy wykonywać wyłącznie poza powierzchnią materiału bibliotecznego przy pomocy ołówka lub urządzenia elektronicznego (zabrania
się stosowania piór, zakreślaczy, markerów, długopisów itp.),
– po zakończeniu pracy materiał biblioteczny należy uważnie zamknąć i –
jeśli posiada opakowanie ochronne – zapakować, następnie odłożyć na
półkę lub wózek biblioteczny,
– po zakończeniu dnia pracy, przed opuszczeniem pokoju, materiały biblioteczne należy zabezpieczyć przed światłem, uszkodzeniami mechanicznymi, kradzieżą, wodą i pożarem,
– po zakończeniu działań, materiały biblioteczne należy niezwłocznie zwrócić lub przekazać do magazynu,
– przemieszczanie materiałów bibliotecznych może się odbywać wyłącznie
na specjalistycznych wózkach bibliotecznych.
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