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„Zbiory specjalne – zbiór dokumentów bibliotecznych, które 
ze względu na swą postać, odmienność, 
a często wartość wymagają innego traktowania niż 
pozostałe druki. Zalicza się do nich: rękopisy, stare druki, 
kartografię, ikonografię, muzykalia, dokumenty życia 
społecznego, materiały fotofilmowe itp.”
 

Zbiory specjalne. W: Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. G. Czapnik, Z. 
Gruszka, H. Tadeusiewicz. Warszawa 2011, s. 378.
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PROFILAKTYKA



Profilaktyka – zespół działań ograniczających szkodliwy 
wpływ czynników powodujących destrukcję materiałów. 

Działania profilaktyczne to przede wszystkim: 
  stwarzanie odpowiednich warunków magazynowania, 
-  utrzymywanie czystości oraz optymalnej i stabilnej 
temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
-  stosowanie opakowań i opraw ochronnych, 
-  przygotowywanie planów kontrolowanych działań 
w sytuacji katastrofy, czy klęski żywiołowej.
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Muzealia



Warunki przechowywania
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KONSERWACJA I RESTAURACJA



Konserwacja – zespół działań przedłużających 
wytrzymałość materiałów oraz hamujących 
przebieg procesów destrukcji, a więc 
jednostkowe i masowe sposoby dezynfekcji, 
odkwaszania, wzmacniania struktury osłabionego 
papieru.

Restauracja – zespół działań przywracających 
lub odtwarzających wartości artystyczne i 
estetyczne poszczególnym obiektom 
zabytkowym lub unikatowym.
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Pełna konserwacja Biblii Leopolity

stan sprzed konserwacji         stan po konserwacji
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UDOSTĘPNIANIE
 I UŻYTKOWANIE ZBIORÓW 
SPECJALNYCH



Udostępnianie Zbiorów Specjalnych

Regulamin udostępniania zbiorów w CINiBA, Rozdział 5
Załącznik do uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.

§ 1
Zbiory specjalne (stare druki, rękopisy, zbiory graficzne, kartograficzne) i szczególnie wartościowe  
udostępniane są wyłącznie na miejscu do  celów  badawczych i  dydaktycznych. W wypadku 
korzystania z dzieł wyjątkowo cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od pracownika 
naukowego. Każdy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązany jest do okazania dokumentu 
uprawniającego do korzystania ze zbiorów.

§ 2

Zbiory specjalne zamawia się w czytelni CINiBA. Termin oraz liczbę udostępnianych jednorazowo 
obiektów ustala się indywidualnie przy ich zamawianiu (osobiście, telefonicznie, mailowo).

§ 3

W czasie korzystania za zbiorów czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania 
powierzonych im obiektów. Czytelnicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń 
dyżurnego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa. 
Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu.



Udostępnianie Zbiorów Specjalnych, cd.

§ 4

Wynoszenie udostępnionych obiektów poza wyznaczone pomieszczenie jest 
niedozwolone.

§ 5

Oryginały dokumentów posiadających kopie w postaci mikroform, reprintów lub 
dokumentów elektronicznych udostępnia się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

§ 6

Zabrania się samodzielnego kopiowania zbiorów specjalnych. Kopiowanie 
i publikowanie rękopisów, starych druków oraz dokumentów szczególnie cennych 
wymaga zgody Dyrekcji CINiBA.

§ 7

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów specjalnych i szczególnie cennych określa 
Dyrektor CINiBA.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


