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Summary: Ewa Potrzebnicka, Preservation of Collections: Awareness, Strategy
and Co-operation
The article presents a method of preserving library materials during the refurbishment of the storage space. This method was developed and implemented
during the first and most important stage of the modernization of the National
Library’s space for storing of library collections. The author discusses subsequent phases of the process that had taken 9 years covering a surface of over
17,000 m2 and effectively led to achieving proper conditions of storing and preserving the collections. During the modernization the collections were always
protected against damage from the process and were partially made inaccessible
to users. It is worth stressing that the modernization schedule was prepared in
co-operation with the contractors in order to make a large part of the materials
available to readers who needed access to them.
The author emphasizes the importance of a good co-operation of different organizational units of the National Library that deal with storing collections, administration, planning and supervising construction works with the
contractors.
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Przedmiotem rozważań są podstawowe mechanizmy, które należy stosować
podczas kreowania i organizacji kompleksowej ochrony wieloegzemplarzowych zasobów bibliotecznych. Wnioski stanowią podsumowanie wieloletnich doświadczeń Biblioteki Narodowej w ochronie materiałów bibliotecznych1.

Świadomość
Punktem wyjścia zaplanowania, a następnie zorganizowania i realizowania
skutecznej ochrony jest znajomość specyfiki materiałowej wszystkich kategorii
przechowywanych zbiorów, przepisów obowiązujących w ochronie dóbr kultury,
prawnie ustanowionych obowiązków właściciela oraz wymogów konserwatorskich w odniesieniu do zasobu objętego opieką konserwatorską.
Zakłada się, że stopień rozpoznania całego księgozbioru oraz szczegółowość oceny jego stanu na wielu płaszczyznach powinny być wprost proporcjonalne do wielkości zasobu. W świetle dynamiki rosnącego zasobu, świadomość
wartości księgozbioru, jego cech fizycznych oraz warunków, w jakich jest lub
w jakich należy go przechowywać, w aspekcie ochrony zbiorów oznacza zdawanie sobie sprawy z tego, co jest przedmiotem postrzegania i co powinno
podlegać ocenie. Taka zdolność oceniania służy w konsekwencji podejmowaniu skutecznych decyzji konserwatorskich, które faktycznie znacząco wpłyną
na poprawę stanu ochrony całego przechowywanego zasobu. Znajomość
struktury materiałowej elementów składowych zasobu umożliwia identyfikację czynników wpływających na stan zachowania i określenie najważniejszych
problemów występujących w wielomilionowym zasobie. Suma informacji, wiedzy i doświadczenia stanowi fundament, na którym należy budować ochronę

1 Niniejszym artykułem pragnę wyrazić uznanie dla nowatorskich działań w kształtowaniu
właściwych postaw studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, realizowanych
przez prof. dr. hab. Mariana Kutznera, który konsekwentnie akcentował znaczenie świadomości w podejmowaniu decyzji konserwatorskich.
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konserwatorską. Trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że opinie
i decyzje konserwatorskie odnoszą się wyłącznie do aktualnej sytuacji. Ze
względu na zmiany, którym zbiory stale podlegają, każda nowa opinia czy ekspertyza wymaga ponownej oceny sytuacji. W tym zakresie również wielkość
zasobu ma znaczenie: im większa jest liczba zbiorów, tym bardziej różnorodny
charakter mają zachodzące w nim zmiany, które koniecznie należy uwzględniać w ocenach2.

Cel i przedmiot gromadzenia
Biblioteka Narodowa to instytucja, która zobowiązana jest do szczególnej
ochrony i zachowania zbiorów piśmiennictwa stanowiących nasze dziedzictwo
narodowe3. Zadanie to jest realizowane przez wypełnianie założeń statutowych,
które między innymi wskazują na konieczność wieczystego archiwizowania
po jednym egzemplarzu polskich materiałów bibliotecznych oraz tych, które
powstały za granicą, a dotyczą Polski4. Ten jasno opisany cel stanowi o jakości

2 Zasada dotyczy bibliotek, w których zasobach rejestrowane są wpływy oraz ubytki.
3 Ustawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539), „Art. 3. 1. Biblioteki i ich zbiory stanowią
dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują
i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej”.
4 Statut BN (Zarządzenie Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 lipca
2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej, z późn. zmianami: Zarz. Nr 27
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 września 2007 r., Zarz. Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego z 18 marca 2010 r., Zarz. Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 16 stycznia 2013 r., Zarz. Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 5 marca 2013 r. oraz Zarz. Nr 42 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 września 2015 r.):
„§ 8.
1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu
treści, a zwłaszcza dokumenty: graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne
i muzyczne), dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne.
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ochrony, jaką należy zapewnić zbiorom. Wszystkie materiały biblioteczne należące do kategorii archiwizowanych wieczyście zaliczane są do narodowego
zasobu bibliotecznego5 i podlegają szczególnej ochronie. Świadomość ustawowych obciążeń oraz wynikających z nich zadań określa obszar i skalę wieloletniej strategii.
Dla księgozbioru Biblioteki Narodowej, który należy do narodowego zasobu
bibliotecznego, najważniejszym celem w zakresie ochrony jest jego właściwe,
długoterminowe przechowywanie, niepowodujące pogorszenia stanu zachowania zbiorów. Umożliwiają je odpowiednie stabilne warunki klimatyczne,
czyste powietrze, właściwe meble i opakowania ochronne oraz minimalne
oświetlenie. Szczególna ochrona materiałów bibliotecznych zaliczanych do
narodowego zasobu bibliotecznego powinna obowiązywać na każdym etapie
ich ewentualnej drogi służbowej (opracowanie, udostępnianie, wypożyczenie,
kopiowanie).
Pozostałe egzemplarze przechowywane w Bibliotece Narodowej pełnią, często niedocenianą w aspekcie ochrony zbiorów, a faktycznie bardzo ważną funkcję użytkową, realizowaną przez: stały dostęp do księgozbiorów podręcznych,
udostępnianie prezencyjne i na wystawy, wypożyczenia między bibliotekami lub
wykonywanie kopii cyfrowych. One również przechowywane są we właściwych
warunkach, niepowodujących pogorszenia stanu ich zachowania.

2. Zadania zawarte w ust. 1 dotyczą w szczególności:
1) zabytków kultury polskiej w dziedzinie piśmiennictwa; 2) całokształtu krajowej produkcji wydawniczej; 3) wszystkich publikacji polskich lub dotyczących Polski wydanych
za granicą; 4) publikacji obcych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem nauki o książce, niezbędnych dla rozwoju nauki i kultury
polskiej – zwłaszcza wydawnictw informacyjnych.
§ 9.
Biblioteka wieczyście archiwizuje po jednym egzemplarzu polskich materiałów bibliotecznych oraz tych, które powstały za granicą, a dotyczą Polski”.
5 Rozp. MKiDN (Dz. U. 2012 poz. 797) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu
bibliotecznego, § 14.
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Strategia działania
Międzynarodowa Norma ISO 11799 wskazuje, że dla ochrony materiałów bibliotecznych podstawowe znaczenie ma konstrukcja budynku magazynowego stanowiąca o jego samowystarczalności i bezpieczeństwie. Magazyny powinny zapewniać właściwe i stabilne środowisko wewnętrzne przy możliwie minimalnym
uzależnieniu od systemów i urządzeń. Częściowo można to osiągnąć, konstruując ściany zewnętrzne, dach i podłogi z materiałów, które w miarę możliwości
izolują wnętrze od zmian klimatycznych zachodzących na zewnątrz budynku.
Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz bezwładność klimatyczną magazynu i zabezpieczyć materiały biblioteczne przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, zaleca się, aby pomieszczenia magazynowe nie miały okien.
W magazynach przeznaczonych do przechowywania materiałów bibliotecznych należy utrzymywać niską temperaturę, a wilgotność względna nie powinna
przekraczać poziomu, przy którym uaktywniają się mikroorganizmy6.
Znajomość normy utwierdza w przekonaniu, że podstawowy wpływ na stabilizację warunków klimatycznych ma konstrukcja budynku magazynowego i jakość materiałów użytych do jego budowy. Właściwe warunki klimatyczne oraz
czystość powietrza są czynnikami oddziaływującymi w całej przestrzeni magazynowej. Dzięki temu księgozbiór, czyli każdy obiekt, permanentnie obejmowany

6 Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, powyżej 60% wilgotności względnej rośnie ryzyko pojawienia się wzrostu mikroorganizmów. Natomiast w warunkach bardzo niskiej wilgotności
względnej wzrasta kruchość materiałów. Najniższa dopuszczalna wilgotność powietrza dla
długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych jest obecnie
przedmiotem dyskusji. Rekomendowane są różne limity dla różnego rodzaju materiałów,
lecz nie ma powszechnej zgody ani co do temperatury, ani co do wilgotności. Ustalono
jedynie, że trwałość materiałów wzrasta w niższych temperaturach i wilgotności względnej.
Zaleca się unikać gwałtownych wahań temperatury i wilgotności względnej, gdyż wywołują
one napięcia w materiałach archiwalnych i bibliotecznych. W praktyce celem powinno być
zarówno utrzymanie stałej temperatury, jak i stałej wilgotności. Rekomenduje się stosowanie
urządzeń monitorujących warunki klimatyczne.
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jest podstawową ochroną konserwatorską – gwarantem długoterminowego
przechowania, które nie spowoduje zmiany stanu zachowania materiałów.
Analiza wytycznych zawartych w Normie 11799 i porównanie ich z istniejącymi warunkami przechowywania zbiorów panującymi w największym budynku
magazynowym Biblioteki Narodowej (o powierzchni przekraczającej 17 tys. m²)
dobitnie uświadamiały istniejące ryzyko dla dziedzictwa kulturowego i nakazywały działania tak skuteczne, jak to tylko możliwe w celu zmniejszenia tego
ryzyka. Konieczne było przeprowadzenie podstawowych zmian w budynku.

Współpraca, realizacja, modernizacja
Świadomość konieczności przeprowadzenia modernizacji ogromnego kubaturowo budynku, która ma duże szanse przełożyć się na jakość długoterminowego
przechowywania zbiorów, mogłaby pozostać jedynie w sferze odległych planów,
gdyby nie konsekwentne współdziałanie umożliwiające realizację większości
szczegółowo przemyślanych idei.
W Bibliotece Narodowej działania wszystkich komórek organizacyjnych
opierają się na współpracy. Także dostosowanie budynku magazynowego do
właściwego przechowywania zbiorów bibliotecznych było możliwe dzięki współpracy i zrozumieniu potrzeb związanych z ich ochroną oraz skutecznemu zdobywaniu środków finansowych przez komórkę organizacyjną zajmującą się inwestycjami oraz remontami, nadzorowaną przez zastępcę dyrektora biblioteki
Grażynę Spiechowicz-Kristensen7. Ten zespół faktycznie realizował plany modernizacji budynku magazynowego akceptowane przez dyrektora naczelnego
dr. Tomasza Makowskiego.
Wieloletnią akcję rozpoczęto w 2007 roku od wnikliwej oceny technicznej obiektów budowlanych, w których znajdują się magazyny biblioteczne. Jednocześnie ocenie poddano instalacje elektryczne, teletechniczne,

7 Oddział Inwestycji i Remontów – do 2007 r. kierownikiem komórki była Ewa Jarzębska,
od 2008 r. Oddziałem kieruje Artur Galiński.
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wodno-kanalizacyjne, gazowe, systemy sygnalizacji pożarowej, gaszenia pożaru,
sygnałów alarmowych informujących o wtargnięciu intruza itp. Infrastruktura
techniczna i stan budynków, nazywanych dotychczas „nowym kompleksem budowlanym Biblioteki Narodowej”, okazały się mało funkcjonalne i przestarzałe.
Ocena techniczna największego budynku magazynowego, projektowanego
z przeznaczeniem na przechowywanie materiałów bibliotecznych Biblioteki
Narodowej i zasiedlonego w latach 80. XX wieku, wskazywała na potrzebę poważnej modernizacji. Jest to budynek o łącznej powierzchni 17 583 m², posiadający 10 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnację podziemną. Powstał jako
konstrukcja szkieletowa, żelbetowa (rama „H”), której ściany zewnętrzne wypełniono pustakami gazobetonowymi. Ściana południowa, wschodnia i zachodnia licowane były płytami z piaskowca. Fasada ściany północnej o powierzchni
2699,84 m² była oszklona. Żelbetowy szkielet, pełniący rolę konstrukcji nośnej,
zaprojektowano w układzie poziomych, równych pasów wypełnionych rzędami
naprzemiennie: pustakami przysłoniętymi szybą i oknami. W związku z tym
pomieszczenia magazynowe na każdej kondygnacji były mocno doświetlone,
również przez okno umieszczone na każdym piętrze ścian szczytowych po stronie wschodniej i zachodniej. W budynku znajdowały się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, telefoniczna, przeciwpożarowa,
centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Budynek posiada dwie klatki schodowe, trzy dźwigi oraz taśmociąg przesyłający materiały
biblioteczne do czytelń biblioteki. Wszystkie systemy zainstalowane wewnątrz
budynku i pełniące funkcję służebną dla ochrony materiałów bibliotecznych
wymagały wymiany lub usprawnienia.
W planowanej modernizacji budynku założono jak najszybsze wprowadzenie takich zmian, które powinny zdecydowanie wpłynąć na poprawę warunków przechowywania zbiorów. Zadaniem priorytetowym w tym zakresie, pozwalającym na przybliżenie efektu bezwładności klimatycznej budynku, była
całkowita wymiana ściany północnej – pierwszy, a zarazem najbardziej spektakularny etap modernizacji. Przenikalność termiczna ściany północnej okazała się wyjątkowo wysoka, czego przyczyny wyjaśniały się same podczas jej

21
Świadomość, strategia i współpraca dla ochrony zbiorów

notes 19_2017
konserwatorski

Fot. 1.
Oszklona ściana północna budynku
magazynowego w czasie ustawiania rusztowań
zewnętrznych (fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 2.
Fragment demontowanej ściany od strony
zewnętrznej (fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 3.
Fragment ściany wypełnionej pierwotnie
różnymi rodzajami materiałów
(fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 4.
Demontowanie ram okiennych
(fot. Grażyna Bednarska)

demontażu. Ścianę jedynie częściowo wykonano z materiałów budowlanych,
w części wypełniały ją produkty wykorzystywane głównie jako uszczelniacze:
szmaty, papier czy pakuły.
Ogromne przedsięwzięcie budowlane wiązało się z bardzo odpowiedzialnym zadaniem zabezpieczenia zbiorów na czas remontu. Zdecydowano,
że ze względu na statutowy obowiązek udostępniania materiałów bibliotecznych czytelnikom oraz na fakt, że ponad 90% udostępnianych zbiorów
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przechowuje się w największym budynku magazynowym poddawanym modernizacji, trzeba przeprowadzić ją w taki sposób, aby możliwe było udostępnianie. Jednocześnie, podczas remontu należało zapewnić zbiorom warunki
przechowywania zbliżone do standardowych, określonych w stosownych
przepisach. Realizacja modernizacji magazynów bibliotecznych wypełnionych książkami i czasopismami była przedsięwzięciem skomplikowanym
w zakresie ochrony zbiorów, trudnym logistycznie dla pracowników zajmujących się magazynami i sprawami technicznymi, jak również dla osób realizujących przebudowę. Wymiana ściany północnej wymagała opracowania
koncepcji zabezpieczenia materiałów bibliotecznych w sytuacji dla nich ekstremalnie niekorzystnej.
Zgodnie z zasadami przechowywania zasobów, regałów ze zbiorami nie
ustawiono bezpośrednio przy ścianie północnej, ale w odległości 60 cm od
niej, czyli znacznie większej niż minimalna wymagana, tj. 20 cm. Ze względu
na to, że rzędy regałów ustawione były prostopadle do ściany północnej, podjęto decyzję o wybudowaniu na każdym piętrze tymczasowej, szczelnej ściany,
równoległej do istniejącej ściany północnej, wydzielającej wąską przestrzeń
o szerokości około 50 cm, która – wyposażona w podesty rusztowań – umożliwiła ekipie budowlanej wykonanie wszystkich prac modernizacyjnych. Ściana
tymczasowa zabezpieczała materiały biblioteczne przed bezpośrednim wpływem warunków klimatycznych i kurzem. Zanim przystąpiono do jej wykonania, zdecydowano o dokładnym zabezpieczeniu materiałów bibliotecznych
ustawionych na regałach. Stopniowo rzędy regałów ze zbiorami na poszczególnych piętrach były owijane grubą folią przemysłową, mocowaną na brzegach szerokimi taśmami klejącymi.
Prace na poszczególnych piętrach budynku realizowano zgodnie z ustalonym
harmonogramem, przestrzegając szczególnie terminowości wykonywanych robót. Wymóg ten związany był z decyzją Biblioteki Narodowej o stałym udostępnianiu zbiorów podczas modernizacji. Jakiekolwiek wyłączenia z udostępniania
były ograniczane do minimum niezbędnego do wykonania prac i właściwie nieodczuwalne przez czytelników, ponieważ najczęściej zastępowano je aktywnymi
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Fot. 5 i 6.
Drewniana konstrukcja służąca jako rama do budowy ścianki działowej oddzielającej
materiały biblioteczne od strefy robót budowlanych oraz widok regałów zabezpieczonych folią
(fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 7.
Fragment nowej, murowanej pełnej ściany
północnej, w głębi – pokryta folią ścianka
działowa, oddzielająca materiały biblioteczne
od strefy robót budowlanych
(fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 8.
Rzędy regałów zabezpieczonych folią
(fot. Grażyna Bednarska)

częściami księgozbioru. W sytuacjach wyjątkowych czytelnicy Biblioteki Narodowej otrzymywali rzetelne komunikaty o krótkim okresie wyłączenia książek
z udostępniania. Na każdym etapie prac kluczowe znaczenie miała współpraca
między komórkami Biblioteki zaangażowanymi w prace modernizacyjne budynku, ale także współdziałanie z wykonawcami.
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Fot. 9.
Ocieplanie nowej murowanej ściany północnej
od zewnątrz (fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 10.
Nowa murowana ściana północna od wewnątrz
magazynu bibliotecznego, po demontażu
ścianki działowej (fot. Grażyna Bednarska)

Fot. 11.
Nowa murowana ściana północna budynku
magazynowego (fot. Grażyna Bednarska)

Tymczasowa ściana, izolowana folią, umożliwiająca modernizację ściany
północnej, była demontowana analogicznie do etapu poprzedzającego jej budowę. Prace, zgodnie z założeniami, trwały 5 miesięcy.
Na koniec 2017 roku można podsumować wszystkie zrealizowane etapy przemyślanej i wieloletniej strategii ochrony zbiorów, której celem była istotna
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poprawa warunków przechowywania materiałów bibliotecznych w największym budynku magazynowym Biblioteki Narodowej:
– 2008 rok – modernizacja ściany północnej,
– 2009 rok – instalacja systemu oddymiania klatek schodowych,
– lata 2009–2010 – wymiana wind,
– 2012 rok – wymiana oświetlenia,
– 2013 rok – wykonanie wydzielenia stref pożarowych (powstały 33 strefy),
wykonanie nowych okien w ścianach szczytowych – wschodniej i zachodniej,
– lata 2014–2015 – modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji, montaż
systemu BMS, obejmującego kompletny system klimatyzacji, agregatu
wody lodowej oraz węzła cieplnego, wymiana instalacji sygnalizacji pożaru,
wymiana instalacji elektrycznych, sieci LAN i teletechnicznych IP, instalacja kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoring wizyjny,
– 2016 rok – wymiana transportera zbiorów.
Kolejne etapy modernizacji tego budynku, dostosowujące go do wymogów
ISO, realizowane były podobnie jak etap pierwszy. Stała, dobra współpraca służb
konserwatorskich z opiekunami zbiorów oraz ze służbami remontowo-budowlanymi Biblioteki Narodowej pozwalały na terminowe wykonanie wszystkich
prac z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń dla zbiorów.
Obecnie budynek magazynowy posiada pełną ścianę pólnocną (docieploną
w technologii lekkiej mokrej), w ktorej są tylko dwa pionowe rzędy wąskich okien.
We wnętrzu budynku zainstalowano nowe systemy kontroli i dostępu, zabezpieczenia konstrukcyjne i mechaniczne przed włamaniem, systemy monitoringu
i ochrony przeciwpożarowej, awaryjne oświetlenie i oznakowanie ewakuacyjne.
W budynku znajduje się nowa infrastruktura techniczna, dotycząca wentylacji
i monitoringu warunków klimatycznych: wykonywany jest pomiar temperatury
i wilgotności dla powietrza nawiewanego i wyciąganego w centrali wentylacyjnej. Nie wymieniono jedynie metalowych regałów i półek (około 100 tysięcy
metrów bieżących), ponieważ spełniają wymogi dotyczące przechowywania
materiałów bibliotecznych.
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Komórka inwestycyjno-remontowa Biblioteki Narodowej w ciągu 9 lat dostosowała największy budynek magazynowy do założeń strategii ochrony zbiorów Biblioteki Narodowej. Beneficjentami są materiały biblioteczne w liczbie
około 5 milionów jednostek, w tym 2 miliony egzemplarzy zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego. Aktualnie wszystkie obiekty znajdujące się
w zmodernizowanym budynku przechowywane są w warunkach idealnych
dla ich długoterminowego zachowania w stanie niepogorszonym. Nawiązując
do nazwy oddziału British Library – Boston SPA, można mówić o warszawskim
SPA dla dziedzictwa piśmienniczego Polski, przechowywanego w Bibliotece
Narodowej.
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