
Ochrona i zabezpieczanie zasobów 
archiwalnych, bibliotecznych,

muzealnych, galerii i innych 
instytucji kultury i nauki.



Problemy z jakimi borykają się klienci firmy 

• Taśmy do reparacji papieru, 
odkwaszanie i konserwacja papieru

• Czyszczenie, odkurzanie, opakowania 
ochronne

• Dezynsekcja, dezynfekcja, kontrola

• zniszczenia: rozerwania, luźne kartki, 
rozpadający się papier

• kurz i brud
• brak odpowiedniego opakowania 

ochronnego dla zbiorów
• „nieproszeni goście”, grzyby,
     wilgoć w pomieszczeniach

PROBLEM ROZWIĄZANIE



Rozerwania, luźne kartki, 
rozdarcia, kruszący się 

słaby papier

• Ok 160 lat temu rozpoczęcie produkcji 
masowej papieru = dodanie „miazgi” i 

celulozy pochodzenia drzewnego = 
nieświadome dodanie czynników 

kwaśnych doprowadziło do degradacji i 
osłabienia papieru

• Złe użytkowanie, słaba kondycja papieru, 
masowa produkcja klejonych publikacji



ROZWIĄZANIE

• Odkwaszenie i konserwacja papieru 
– wzmocnienie łańcuchów 

celulozowych

• Reparacja taśmami z klejem 
bezkwasowym, odpornym na 

starzenie

• Naprawa papierem japońskim, 
bibułą japońską lub masą papierową





Kurz i brud
• Odwieczny problem kurzu w każdym 

miejscu, gdzie znajdują się zbiory

• Zagrożenie zdrowia pracowników, 
bibliotekarzy i archiwistów

• Doraźne odkurzanie pochłania czas i nie 
jest efektywne



ROZWIĄZANIE

• Bieżące odkurzanie zbiorów

• Użycie tylko odkurzaczy 
przeznaczonych do tego typu prac – 

filtry hepa, bezpieczne dla 
użytkownika

• Instalacje mobilne do bieżącego 
czyszczenia zbiorów





Brak odpowiednich 
opakowań ochronnych

ROZWIĄZANIE

• Zażegnany problem kurzu – łatwiej 
odkurzyć opakowanie ochronne

• Bezpieczeństwo dla zbiorów – w 
przypadku pożaru lub powodzi

• Bezpieczeństwo w trakcie transportu, 
ochrona przed brudem, zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi



„Nieproszeni goście”,
grzyby i pleśnie

• Tlenowce – korniki, rybiki, kołatki, 
zaleszczotki i wiele innych

• Wilgoć, zła wentylacja, brak 
zabezpieczeń w oknach czy kratkach 
wentylacyjnych, zainfekowane zbiory 

wracające od użytkownika



ROZWIĄZANIE

• Zabezpieczenie okien siatkami, kratek 
wentylacyjnych

• Odgrzybianie zbiorów – komory dezynfekcyjne, 
środki grzybobójcze

• Dezynsekcja zbiorów – wykonywania po 
wykryciu „nieproszonego gościa”, a także na 
bieżąco, kiedy obiekt wraca od użytkownika

• Stosowanie lamp do monitoringu owadów

• Osuszacze i kontrolery temperatury oraz 
wilgotności



Problem niszczenia obiektów bibliotecznych i archiwalnych 
stał się problemem światowym. Na szczęście dzięki 

działaniom wielu instytucji, firm oraz producentów środków 
zaradczych, wiemy już, że procesy degradacyjne możemy 
zatrzymać. Zróbmy wszystko, aby dla kolejnych pokoleń 

zatrzymać dziedzictwo i spuściznę ludzkości.
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