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Nota traducătorilor 

 

 Traducerea românească a acestui material s-a făcut cu acceptul doamnei Marie-

Thérèse Varlamoff, Director al Programului de Prezervare Conservare (PAC) – IFLA, până în 

2006. IniŃial, traducerea a fost publicată în paginile revistei Biblos: 

 

IFLA Principles for Care and Handling of Library Materials, IFLA – PAC, no. 1, 1998.   

Principii de păstrare şi mânuire a materialului de bibliotecă. (I). În: Biblos, nr. 7, 1998, p. 43-48  

       (şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos7/principii.pdf); 

Principii de păstrare şi mânuire a materialului de bibliotecă. (II).  În: Biblos, nr. 8, 1999, p. 19-24  

(şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos8/principiipastrare.pdf); 

Principii de păstrare şi mânuire a materialului de bibliotecă. (III).  În: Biblos, nr. 9-10, 2000, p. 23-34  

(şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos9/principiidepastr.pdf); 

Materialul tradiŃional de bibliotecă. (IV). În: Biblos,  nr. 11-12, 2001, p. 10-18 

(şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos11/materialul.pdf); 

  Suporturi pentru fotografie şi film. (V). În: Biblos,  nr. 13, 2002, p. 11-14  

(şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos13/suporturi.pdf); 

  Suporturi pentru materiale audiovizuale. (VI). În: Biblos,  nr. 15, 2003, p. 8-19 

(şi la http://www.bcu-iasi.ro/biblos/biblos15/4_Tendinte_noi_1.pdf). 

 

Într-o formă concisă, acest document concentrează principiile de conservare universal 

valabile în biblioteci şi arhive punctând aspectele principale ce trebuie respectate de către 

personalul ce lucrează în aceste instituŃii şi oferind soluŃii simple la toate situaŃiile de urgenŃă 

care se pot ivi. 

Materialul propus de IFLA reprezintă un excelent ghid atât pentru conservatorii de 

bibliotecă  cât şi pentru bibliotecarii fără pregătire specială pe probleme de conservare. 

 

MulŃumim doamnei Marie-Thérèse Varlamoff, care ne-a încurajat  să traducem şi să 

difuzăm acest material  pentru a veni în sprijinul bibliotecarilor din România. 
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GLOSAR 

 

 Următoarea listă defineşte cuvinte şi termeni folosiŃi în text, aşa cum nu sunt 

întotdeauna regăsiŃi în dicŃionarele standard. 

 

Acid 

În chimie, o substanŃă capabilă să formeze hidrogen (H+) ionic la dizolvarea în apă. Acizii pot 

degrada celuloza din hârtie, carton şi pânză, prin catalizarea hidrolizei. Acizii pot fi introduşi 

în procesul de fabricaŃie, sau pot fi prezenŃi în materia primă. Acizii pot fi de asemenea 

introduşi prin migrarea din materialele acide sau din atmosfera poluată. 

 

Ne-acid 

Materiale ce au un pH 7 (neutru) sau mai mare (alcalin). 

 

Acrila Ńi 

Material plastic folosit pentru transparenŃa sa, rezistenŃa la mediu şi siguranŃa culorii. Sunt 

folosiŃi în prezervare datorită rezistenŃei la reacŃiile chimice. Sunt disponibili în foi, filme şi 

adezivi pe bază de răşini. Denumirile comerciale pentru cele sub formă de foi sunt: Perspex, 

Lucite şi Plexiglas. Foile acrilat care absorb radiaŃiile ultraviolete sunt preferate pentru 

înrămarea materialelor pentru că sunt mai puŃin susceptibile la deteriorări mecanice şi le oferă 

protecŃie împotriva radiaŃiilor UV. 

 

Bandă adezivă 

Hârtie, Ńesătură, sau alt material sub formă de bandă cu un strat de adeziv. Adezivul este în 

general activat prin presiune, sub acŃiunea apei sau la cald. Acestea nu se folosesc pentru 

prezervarea pe termen lung, deoarece adezivul se degradează în timp, se îngălbeneşte, iar 

reziduurile sunt imposibil de îndepărtat. 

 

Alcalin 

În chimie, o substanŃă capabilă să formeze ioni hidroxil (OH-) la dizolvarea în apă. Compuşii 

alcalini pot fi adăugaŃi în materiale pentru a neutraliza acizii, sau pentru a conferi o rezervă 

alcalină în scopul de a contracara acŃiunea acizilor în timp. 
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Calitate de arhivare 

Un termen imprecis, care sugerează că materialul, produsul sau procesul este durabil şi/sau 

stabil chimic în timp şi astfel se poate folosi în scopul prezervării. Nu există standarde care să 

determine cât trebuie să dureze în timp. Cuvântul permanent este folosit uneori cu acelaşi 

înŃeles. 

 

Casant (sfărâmicios) 

O proprietate sau o stare ce determină deteriorarea materialului atunci când este pliat sau 

împăturit. Hârtia se consideră casantă (sfărâmicioasă) atunci când un colŃ nu rezistă la două 

plieri. 

 

Rezervă alcalină – vezi alcalin 

 

Celuloză 

Din punct de vedere chimic, este un complex carbohidrat. Constituentul de bază al peretelui 

celulei din plante, şi deci constituentul principal al multor produse fibroase cum ar fi hârtia, 

cartonul, bumbacul şi Ńesăturile din bumbac. Fabricile din Vest asigură celuloza pentru hârtie 

din bumbac şi in. Lemnul a devenit o sursă majoră de fibre pentru fabricarea hârtiei abia din 

1850. 

 

Stabilitate chimică 

Nu este uşor de descompus sau modificat chimic. Aceasta este o caracteristică de dorit pentru 

toate materialele folosite în prezervare, cerinŃa fiind de a rezista la degradarea chimică, cum ar 

fi sfărâmarea, durabilitatea în timp şi/sau expunerea la condiŃii variate de manipulare şi 

depozitare. Uneori se mai defineşte chimic „inert”. 

 

Conservare 

ActivităŃi specifice ce au în vedere încetinirea deteriorărilor şi prelungirea vieŃii unui obiect 

prin intervenŃie directă asupra componentelor sale fizice şi chimice. Un exemplu ar fi 

intervenŃia asupra unei legături de carte sau deacidificarea hârtiei. 

 

Încapsulare 

O formă de protecŃie pentru hârtie sau alte obiecte plane. Aceasta implică plasarea obiectului 

între două foi (sau o singură foaie pliată) sau o folie de plastic transparent (de obicei 
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poliester), care va fi sigilat de-a lungul celor patru colŃuri. Se poate introduce o foaie de hârtie 

sau carton cu rezervă alcalină pentru a-i conferi un suport mai bun. 

 

Foxing 

Aleatoriu, pete ruginii pe hârtie. 

 

HVAC 

Prescurtare pentru încălzire, ventilare şi sistem de aer condiŃionat. 

 

Hidroliz ă 

Descompunerea unui compus organic prin interacŃiunea cu apa. ReacŃia de degradare slăbeşte 

şi rupe legăturile moleculare, conducând la sfărîmare şi decolorare. 

 

Interfoliere 

Practica de a folosi foi de hârtie sau alt material pentru a separa obiectele sau filele unei cărŃi. 

Cel mai des este recomandată hârtia cu rezervă alcalină pentru materialele acide, prevenind 

astfel migrarea acidităŃii. 

 

Lignin ă 

O componentă a peretelui celular al plantelor lemnoase. Este responsabilă de tăria şi 

rigiditatea plantelor, dar se crede că prezenŃa ei în hârtie şi carton contribuie la degradarea 

chimică. În pulpa obŃinută din lemn există mari cantităŃi de lignină. Aceasta nu se înlătură în 

procesul de obŃinere a pulpei mecanice, dar poate fi îndepărtată prin procese chimice. 

 

Lux 

Unitate de măsură a intensităŃii luminoase (1 lux = 1 lumen/m2). Atunci când se ia în calcul 

nivelul intensităŃii, corespunzător pentru citit şi lucrat pe text, care să nu deterioreze 

materialul de bibliotecă, este mai important să se cuantifice lumina ce cade direct pe obiect 

decât puterea (Watt) generată de un bec. 

 

Mediu 

Materialul pe care este stocată informaŃia. Uneori se referă şi la materialele actuale de stocare 

a imaginii. 

 



 8 

Mucegai 

Spori de ciuperci care devin mucegai sau mană (alt tip de ciuperci) ce sunt prezenŃi în aer şi 

pe obiecte; ei aşteaptă doar condiŃiile propice de umiditate şi temperatură pentru a germina, a 

se dezvolta şi a se reproduce. Mucegaiul produce pătarea şi degradarea tuturor materialelor de 

bibliotecă. 

 

Oxidare 

Orice reacŃie ce implică pierderea de electroni dintr-un atom (oxigenul nu trebuie să fie 

prezent). La oxidarea celulozei se formează un acid, ce catalizează hidroliza. Când materialele 

polimerice cum ar fi adezivul şi plasticul sunt oxidate, are loc o transformare chimică ce duce 

la sfărîmare şi decolorare. Oxidarea poate fi cauzată de impurităŃile prezente în material sau 

în materialele adiacente sau poluanŃii atmosferici. 

 

Pastă (Pap) 

Un adeziv obŃinut din amidon sau făină de orez sau de grâu. 

 

Permanent 

Vezi şi calitate de arhivare. O hârtie permanentă este aceea conformă cu standardele 

recunoscute. Trebuie să nu conŃină acid şi să fie rezistentă la schimbările fizice şi chimice 

într-un grad mai mare decât hârtia obişnuită. 

 

pH 

În chimie, este o măsură a concentraŃiei de ioni de hidrogen în soluŃie, indicând aciditate sau 

alcalinitate. Materialele de depozitare cu rezervă alcalină folosite în biblioteci şi arhive au un 

pH cuprins între 7 şi 9. 

 

Degradare fotochimică 

Deteriorări sau schimbări cauzate sau sporite de expunerea la lumină. 

 

 

Poliester 

Numele comun pentru folia de polietilen tereftalat. Caracteristicile sale sunt, transparenŃa, 

lipsa culorii, rezistenŃă sporită şi stabilitate chimică (atunci când este fabricată fără aditivi). 
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Folosit sub formă de foi sau film pentru a confecŃiona mape, pentru încapsulare, folii de 

protecŃie pentru cărŃi şi benzi adezive. Numele comercial este Mylar sau Melinex. 

Polietilenă 

În forma sa pură, este un material plastic stabil chimic. Folosit sub formă de film pentru a 

confecŃiona plicuri pentru materialele fotografice şi altele. O alternativă mai ieftină este filmul 

poliesteric. 

 

Polimer 

Un material obŃinut dintr-o serie de unităŃi mai mici (monomeri), care poate fi relativ simplu, 

cum este etena (unitatea polietilenei), sau relativ complex, cum este acrilatul. 

 

Polipropilenă 

În forma sa pură este un material plastic stabil chimic. Folosit sub formă de film pentru a 

confecŃiona plicuri pentru materialele fotografice şi altele. 

 

Clorur ă de polivinil 

Abreviată ca PVC, sau uneori „vinil”. Nu este aşa stabilă chimic cum sunt alte materiale 

plastice. Poate elibera compuşi acizi care degradează materialul celulozic. I se adaugă 

plastifianŃi pentru a-i conferi flexibilitate, dar tot degradează materialul de bibliotecă. 

 

Prezervare 

Reprezintă toate deciziile manageriale, financiare şi de personal, incluzând depozitarea şi 

siguranŃa colecŃiilor, politicile, tehnicile şi metodele implicate în acest proces pentru 

asigurarea păstrării materialului de bibliotecă şi de arhivă şi a informaŃiei purtate de acesta. 

 

Termohigrograf 

Un instrument mecanic sau electronic care înregistrează temperatura şi umiditatea relativă. 

Uneori este denumit higrotermograf. 

 

Ultraviolete 

RadiaŃii magnetice cu o lungime de undă scurtă şi cu o energie mai mare decât a luminii 

vizibile, a căreia, de obicei, este o componentă. Ultravioletele deteriorează materialul de 

bibliotecă, de arhivă şi cel muzeistic. Înlăturarea UV poate reduce rata deteriorării. Unele folii 

acrilice conŃin filtre chimice UV. 
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PREFAłĂ 

 

Istoric 

IFLA are responsabilitatea de a încuraja implementarea şi difuzarea prin canalele de 

comunicare a  principiilor profesionale de prezervare şi conservare. 

Principiile prezervării şi conservării materialului de bibliotecă au fost pentru prima 

dată publicate în IFLA Journal, nr. 5, 1979, p. 292-300. Acestea au fost revizuite şi lărgite de 

J.M. Dureau şi D.W.G. Clements de la SecŃiunea Conservare din cadrul IFLA şi publicate de 

conducerea IFLA (IFLA HQ) în 1986 sub titlul Raport profesional nr. 8. Din 1994, 

Programul Prezervare şi Conservare din cadrul IFLA (IFLA-PAC) şi-a propus chestionarea  

unui număr mare de specialişti în prezervare dintr-o arie largă de instituŃii şi organizaŃii 

(biblioteci, arhive, ICA, IFLA-PAC, SecŃiunea Conservare a IFLA) ca să adune comentarii în 

vederea revizuirii documentului din 1986. 

În ultimii 12 ani s-au publicat articole şi cărŃi pe teme dintre cele mai variate în 

legătură cu prezervarea şi conservarea materialului de bibliotecă. Mai mult, prezervarea şi 

conservarea au fost înscrise până la un anume grad  în nomenclatorul profesiilor de bibliotecă. 

Totuşi, există biblioteci care au încă nevoie de  ghidare în ceea ce priveşte conservarea 

colecŃiilor lor. De aceea, în timp ce planifica revizuirea Principiilor prezervării şi conservării 

materialului de bibliotecă din 1986, IFLA-PAC a decis să elaboreze un document concis, care 

să se concentreze asupra câtorva elemente cheie ale prezervării pe care bibliotecile să le 

adopte în practica lor de a prezerva colecŃiile. 

Centrul InternaŃional IFLA-PAC Ńine să multumească Consiliului Biblioteci şi Resurse 

InformaŃionale, în special următorilor: Deanna Marcum, Hans Rütimann, Maxine Sitts şi 

Kathlin Smith pentru sprijin şi ghidare în elaborarea acestei publicaŃii. 

Materialul Principiile IFLA pentru păstrarea şi mânuirea materialului de bibliotecă 

poate fi accesat pe pagina web a CLIR: <http://www.clir.org> şi pe pagina web a IFLA: 

<http://nlc-bnc.ca/ifla>. IFLA intenŃionează să publice revizuiri viitoare ori de câte ori acestea 

se impun. 

 

Scop 

Acest document este o introducere generală care vizează păstrarea şi mânuirea 

materialului de bibliotecă şi se adresează atât persoanelor fizice cât şi instituŃiilor care 

desfăşoară în mică măsură activităŃi de prezervare. Materialul nu conŃine o listă 
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comprehensivă cu metode şi practici detaliate, dar oferă informaŃii de bază care să ajute 

bibliotecile să adopte o atitudine responsabilă  în activitatea de prezervare colecŃiilor. 

Pericolele cărora sunt supuse colecŃiile sunt de obicei cunoscute, dar bibliotecarii nu 

insistă îndeajuns asupra consecinŃelor ignorării pericolelor. Materialul Principiile IFLA pentru 

păstrarea şi mânuirea materialului de bibliotecă  încurajează pe cei responsabili să facă faŃă 

acestor consecinŃe şi, împreună cu experŃii, să formuleze o politică pentru salvgardarea 

documentelor din colecŃiile lor. 

În primul rând, documentul insistă asupra: 

� VulnerabilităŃii materialului de bibliotecă; 

� Însuşirii cunoştinŃelor despre permanenŃa şi durabilitatea materialului de bibliotecă; 

� Păstrării şi mânuirii corecte a materialului de bibliotecă; 

� Ajutorului dat personalului de bibliotecă în căutarea de soluŃii pentru problemele de 

prezervare / conservare; 

� Încurajării comunicării între managerii de bibliotecă, administratorii clădirilor, 

bibliotecari şi conservatori şi concertarea eforturilor pentru conservarea colecŃiilor de 

bibliotecă. 

 

Nota editorului 

De la început, trebuie accentuată ideea că această publicaŃie nu poate fi folosită izolat. 

Ea a fost compilată din mai multe surse, unele dintre ele fiind menŃionate în bibliografie. Un 

document concis ca acesta poate servi doar ca o introducere în multiplele probleme pe care le 

presupune păstrarea şi mânuirea materialului de bibliotecă. De aceea, este recomandabil, ca 

cei interesaŃi să se familiarizeze cu cărŃile de mai jos care conŃin bibliografii cuprinzătoare ale 

problematicii pe care acest material o trece în revistă sumar: 

DePew, John N. A Library, Media, and Archival Preservation Handbook. Santa Barbara, CA: ABC-

CLIO, 1991. 

Fox, Lisa L., Don K. Thompson, and Joan ten Hoor (eds. and comp.) A Core Collection in 

Preservation. Chicago: American Library Association, Association for Library Collections & 

Technical Services, 1993. 

Giovannini, Andrea. De Tutela Librorum. Geneva: Les Editions Institut d’Etudes Sociales, 1995. 

Harvey, D. Ross. Preservation in Libraries – Principles, Strategies and Practices for Librarians. 

London: Bowker-Saur, 1993. 

Ogden, Sherelyn (ed.) Preservation of Library and Archival Materials. Andover, MA: Northeast 

Document Conservation Center, revised 1996. 
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Reed-Scott, Jutta, ed. Preservation Planning Program. Washington, DC: Association of Research 

Libraries, 1993. 

Ritzenthaler, Mary Lynn. Preserving Archives and Manuscripts. Chicago: Society of American 

Archivists, 1993. 

De obicei, cuvântul „prezervare” este definit ca incluzând toate deciziile manageriale, 

administrative, financiare şi de personal necesare să păstreze colecŃiile de bibliotecă pentru 

generaŃiile viitoare. Totuşi, în acest document,  termenul „prezervare” se referă la securitatea, 

controlul microclimatului, depozitarea, păstrarea, mânuirea care vor întârzia deteriorările 

chimice şi vor proteja materialul de bibliotecă de deteriorări fizice şi mecanice. 

Termenul „conservare” a materialelor de bibliotecă a fost exclus cu bună ştiinŃă. În 

timp ce acŃiunile de prezervare pot fi implementate şi de nespecialişti, conservarea nu poate fi 

realizată decât de profesionişti, care au echipamente şi materiale specifice acestor intervenŃii. 

De asemenea, conservarea este o activitate costisitoare, care necesită specialişti şi pe 

care puŃine instituŃii şi-o pot permite. De aceea, acest document se concentrează pe măsurile 

pe care bibliotecile le pot lua pentru a preveni şi a încetini rata deteriorării colecŃiilor. 
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INTRODUCERE 

  

Care sunt principalii factori de deteriorare ai unui document? 

� Natura materialului însuşi; 

� Dezastre naturale şi provocate de om; 

� Mediul în care este păstrat; 

� Modul de manipulare a documentului. 

 ColecŃiile tradiŃionale de bibliotecă sunt constituite din materiale organice, incluzând 

hârtie, pânză, piele şi adezivi. Asemenea substanŃe organice suferă un proces continuu şi 

inevitabil de îmbătrânire naturală. Se pot lua măsuri pentru încetinirea deteriorării printr-o 

manipulare corectă şi asigurând un microclimat adecvat, dar stoparea acesteia este imposibilă. 

Stabilitatea chimică şi fizică a materialului de bibliotecă depinde de asemenea de calitatea şi 

modul de obŃinere dar şi de designul şi confecŃionarea artefactului. 

 De-a lungul secolelor, producŃia de masă a dus la reducerea calităŃii materialului de 

bază regăsit în bibliotecă. Majoritatea hârtiei fabricate după 1850 are o aciditate mare, devine 

fragilă şi se autodistruge în timp. Tehnicile de legătură manuală au fost înlocuite de legătura 

modernă şi multe blocuri de carte au ataşate coperŃile doar cu adeziv. De fapt, toate cărŃile şi 

în special legăturile în piele, sunt mult mai susceptibile deteriorărilor. 

 Suporturile moderne, cum ar fi microformele, discurile optice şi magnetice, formatele 

digitale, fotografiile, materialele audio şi video au probleme specifice de prezervare şi 

necesită depozitare şi manipulare corectă pentru a nu se deteriora prematur. 

 În general este greu de acceptat că o mare cantitate de materiale de bibliotecă au ajuns 

la finalul de viaŃă naturală, iar acei câŃiva ani care le-au mai rămas nu pot fi decât prelungiŃi 

prin manipulare şi depozitare corespunzătoare. 

  

 De ce prezervăm? 

� Tipul de bibliotecă şi modul de utilizare reflectă necesităŃile de prezervare a 

colecŃiilor. CerinŃele de prezervare pentru o bibliotecă publică sunt în mod clar diferite 

de cele ale unei biblioteci naŃionale. Oricum, ambele sunt obligate să păstreze şi să 

asigure accesul la colecŃiile proprii, pentru câŃiva ani, sau pe perioadă nedefinită. 

� Din punct de vedere economic, bibliotecile nu-şi pot permite să lase fondurile să se 

piardă prematur. Înlocuirea materialului de bibliotecă, chiar dacă este posibilă, este 

scumpă. Prezervarea necesită mai puŃini bani. 
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� Nu se poate şti ce va fi interesant pentru cercetători în viitor. Prezervarea colecŃiilor 

curente este cea mai bună cale pentru a satisface viitorii utilizatori. 

� Personalul responsabil şi specialiştii trebuie să se ocupe de păstrarea şi prezervarea 

materialului cu care lucrează. 

  

 Cine este responsabil? 

 Fiecare este responsabil. În timp ce specialiştii, conservatori şi restauratori, pot sfătui 

şi desfăşura activităŃi specifice, este datoria personalului de bibliotecă, de la director în jos, să 

vegheze la bunăstarea colecŃiilor. Măsurile de prezervare trebuie să fie susŃinute, sprijinite şi 

încurajate în egală măsură de tot personalul. 

 De exemplu, dacă au fost alocaŃi bani pentru înlocuirea sistemului de iluminat dintr-o 

clădire, oportunitatea trebuie fructificată nu numai pentru a asigura economia de electricitate 

dar şi pentru că acest lucru respectă regulile de prezervare. Când se înlocuieşte instalaŃia de 

Ńevi, toată atenŃia trebuie concentrată asupra diminuării riscului de afectare a colecŃiilor. (Ex: 

Să nu existe Ńevi care să traverseze zone în care se găsesc depozitate materiale de bibliotecă).  

 Stabilirea necesităŃilor de prezervare pentru bibliotecă se va face în funcŃie de statutul 

bibliotecii, politica de achiziŃie şi resursele disponibile. În consecinŃă, politica de prezervare 

trebuie făcută în urma consultării cu diferite departamente din următoarele motive: 

� Departamentul de completare-evidenŃă din bibliotecă trebuie să aibă în vedere 

achiziŃionarea de exemplare suplimentare pentru documentele cele mai solicitate, cum 

ar fi operele de referinŃă, pentru care costul de reparare este mai mare decât costul 

unui exemplar. Este de asemenea necesar să se calculeze ce fel de format (ex: 

microformă sau versiune electronică şi aparatul necesar pentru citire) este mai 

economic şi mai bun din punct de vedere al accesului. 

� Trebuie găsită o soluŃie pentru a asigura accesul la documentul de bibliotecă (original 

sau copie?). 

� Departamentul trebuie să planifice o achiziŃie suficientă şi de bună calitate. 

� Personalul ce deserveşte sălile de lectură trebuie informat asupra tuturor restricŃiilor de 

utilizare a materialului original şi limit ărilor de xerografiere. 

� Trebuie găsite resurse pentru instruirea personalului în ceea ce priveşte securitatea 

fondurilor bibliotecii, manipularea corectă a documentelor pentru informarea 

utilizatorilor asupra regulilor de consultare a documentelor. 

� Trebuie stabilită o politică de expunere pentru ca obiectele să nu aibă de suferit în 

timpul expoziŃiilor, atât cele organizate în bibliotecă, cât şi cele din afara ei, în care 
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biblioteca are în custodie materiale. Bibliotecarii şi conservatorii trebuie să stabilească 

ce obiecte pot fi expuse. Trebuie asigurate suporturi adecvate, securitate şi condiŃii de 

mediu potrivite. 

� Conservatorul, custodele şi depozitarul, indiferent de nivelul de experienŃă, nu trebuie 

să aibă numai cunoştinŃe tehnice şi ştiinŃifice, ci să fie familiarizaŃi cu istoricul 

colecŃiilor, materialele din care sunt făcute, conŃinutul documentelor - astfel încât să 

fie capabili să înŃeleagă mai bine problemele de prezervare. Bibliotecarii, personalul 

de bibliotecă de toate nivelele şi studenŃii practicanŃi să fie conştienŃi de importanŃa 

prezervării în funcŃionarea unei biblioteci. 

  

 De unde începem? 

 Parte a procesului de formulare a politicii de prezervare este definirea dacă, şi în ce 

măsură, biblioteca va achiziŃiona şi păstra documente. Nu există reguli generale pentru 

bibliotecă pentru a şti ce material va fi selectat pentru achiziŃie şi prezervare viitoare; acestea 

depind de fiecare bibliotecă şi politica sa. Oricum, bibliotecile naŃionale şi regionale trebuie să 

coopereze în împărŃirea responsabilităŃilor în ceea ce priveşte ce se păstrează în bibliotecă. 

 Orice bibliotecă trebuie să facă o evaluare comprehensivă şi onestă a stării fizice a 

instituŃiei, colecŃiilor şi necesităŃilor sale de prezervare. Mai mult, pentru îngrijirea colecŃiilor 

cu un buget limitat şi resurse limitate, este important ca deciziile să fie luate pe baze clare şi 

raŃionale. O asemenea evaluare poate fi făcută intern, de biblioteca însăşi, sau de consultanŃi 

independenŃi, experŃi - ambele decizii având avantaje şi dezavantaje. ConsultanŃii sunt scumpi 

şi iau mult din timpul personalului. Oricum, evaluarea finală trebuie să fie reală. 

 O evaluare internă va fi probabil mai ieftină dar poate fi influenŃată de politica 

personalului. Din păcate, în general este mai uşor să se accepte recomandări de la o persoană 

din afară decât din interior. 

 O asemenea sarcină trebuie să fie efortul comun al tuturor departamentelor şi să fie 

susŃinută la cel mai înalt nivel. O evaluare fără autoritate este ineficientă. Raportul final 

trebuie să identifice clar riscurile colecŃiilor şi să fie realist în propunerile sale. 

  

 Cum să începem? 

 Este important să avem o idee clară a obiectivelor studiului înainte să înceapă 

investigaŃiile despre starea colecŃiilor. Detalii despre metode, operaŃii şi proceduri pot fi găsite 

în materiale scrise, cele mai realiste fiind intervievarea personalului bibliotecii, observaŃii 

asupra modului de îngrijire şi mânuire a documentelor de către personal şi utilizatori şi 
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evaluarea riscului asupra clădirii şi colecŃiilor. Trebuie să fie identificate riscurile majore şi 

imediate pentru fondurile bibliotecii sau colecŃii speciale. Asemenea riscuri diferă de la o 

bibliotecă la alta, de la modernizarea sistemului de detecŃie pentru incendii şi fum, până la 

stabilirea unui program antidăunători, la mutarea unei colecŃii importante de fotografii într-o 

zonă cu microclimat adecvat. 

 EvidenŃa fondului şi planul clădirii sunt fundamentale pentru dezvoltarea politicii de 

prezervare. Astfel, se acumulează o mare cantitate de informaŃii. În capitolele următoare se 

vor analiza mai multe probleme pe care trebuie să le avem în vedere:  

 Clădirea: identificarea riscurilor de securitate şi mediul induse de amplasarea clădirii; 

istoricul şi destinaŃia clădirii; stabilirea materialului din care este construită. 

 Pregătirea în caz de dezastru şi măsuri: descrierea riscului potenŃial - provocat de 

om sau natural - pentru clădiri şi colecŃii; măsurile imediate şi planul de acŃiune în caz de 

dezastre. 

 Mediul:  stabilirea importanŃei condiŃiilor ambientale în prezervarea colecŃiilor; care 

sunt părŃile bune şi rele ale acestor măsuri şi cine este responsabil de menŃinerea lor. 

 ColecŃia: stabilirea condiŃiilor curente pentru colecŃii şi identificarea problemelor 

potenŃiale. Descrierea tipului şi calităŃii colecŃiilor va ajuta să se creeze o imagine a fondurilor 

(ex: 30.000 fotografii, 2.000 cărŃi sau în metri liniari - 10 metri liniari de manuscrise) şi după 

vechime (ex: 10.000 cărŃi înainte de 1850; 20.000 cărŃi între 1850-1900; 500.000 cărŃi de la 

1900 până în prezent). Alte puncte ce trebuie incluse: 

� care este starea generală a colecŃiilor? 

� care colecŃii se află în condiŃii improprii? 

� care colecŃii sunt mai valoroase/importante? 

� care colecŃii sunt supuse mai mult la risc? 

� cât de repede cresc colecŃiile? 

� ce domeniu vizează colectura? 

� este spaŃiu suficient pentru extinderea colecŃiilor? 

 Ştiind ce material este utilizat în mod frecvent se pot determina necesităŃile de 

prezervare pentru colecŃii speciale. De exemplu, un periodic local care este cerut frecvent şi se 

află în stare precară, poate deveni o mare prioritate la microfilmare faŃă de alt periodic care se 

află şi el în stare precară, dar nu este aşa solicitat. 

 Alte domenii, subliniate în capitolele următoare, trebuie să fie investigate, aşa cum ar 

fi securitatea colecŃiilor; modul de depozitare şi mânuire; condiŃia depozitelor; modul de 

utilizare a materialelor la sala de lectură şi nivelul de pregătire a personalului. 
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 Ce să prezervăm? 

 Odată ce s-au stabilit nevoile de prezervare, vor avea prioritate recomandările de mai 

sus. Din cauza resurselor limitate şi a complexităŃii problemei este necesară selectivitatea în 

decizii - ce trebuie făcut în următoarele probleme: 

� asigurarea securităŃii construcŃiei; 

� îmbunătăŃirea controlului mediului; 

� îmbunătăŃirea depozitării şi mânuirii colecŃiilor. 

 Este important să înŃelegem că selectivitatea nu înlătură adoptarea unei conservări în 

întregime a colecŃiilor. Nu toate materialele de bibliotecă necesită o atenŃie specială în sensul 

introducerii în cutii sau depozitării în condiŃii speciale de mediu, dar toate trebuie păstrate şi 

protejate împotriva dezastrelor provocate de om şi a celor naturale, a furtului, mutilării, 

infestării şi a practicilor de mânuire incorectă. 

 În general, selectarea materialului pentru procese specifice de prezervare cum ar fi 

reformatarea sau aşezarea în cutii nu necesită o instruire de specialitate.  

  

 Care sunt implicaŃiile financiare? 

 Aproape întotdeauna, cantitatea de informaŃii ce se găseşte în bibliotecă este mai mare 

decât resursele disponibile pentru prezervare. Nu este şi niciodată nu a fost posibil să se 

salveze totul. Un angajament pentru conservarea pe durată nedefinită sau permanentă implică 

o cheltuială financiară considerabilă pentru asigurarea condiŃiilor speciale de depozitare şi o 

posibilă restaurare. De aceea decizia care trebuie luată este ce trebuie achiziŃionat 

(colecŃionat) şi prezervat. 

 Fiecare bibliotecă are datoria să asigure bunăstarea colecŃiilor sale pentru utilizatorii 

prezenŃi şi viitori. Nu este de neglijat faptul că menŃinerea şi prezervarea (conservarea) 

colecŃiilor costă bani. MulŃi ani, bibliotecile au cheltuit sume mari din buget pentru achiziŃii. 

Multe biblioteci nu au fonduri sau acestea sunt insuficiente pentru scopurile prezervării. Este 

mai uşor şi mai economic să prezervi (conservi) decât să înlocuieşti sau să restaurezi. 

 Nici o bibliotecă nu-şi poate permite să nu ia măsuri de precauŃie împotriva 

incendiului, inundaŃiei, furtului, umezelii şi infestării cu insecte, pentru că salvarea 

materialului care a avut de suferit de pe urma dezastrelor este extrem de costisitoare. 

ConsecinŃele unor asemenea distrugeri sunt numeroase. Dezastre serioase sunt adesea cauzate 

de circumstanŃe care ar fi putut fi evitate cu un cost mic. 
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 Grija pentru materialul de bibliotecă nu înseamnă neapărat o cheltuială excesivă din 

fondurile bibliotecii. Există multe soluŃii simple şi necostisitoare la problemele prezervării. 

Oricum, toate bibliotecile trebuie să înŃeleagă că prezervarea şi conservarea colecŃiilor sunt la 

fel de importante ca şi achiziŃionarea şi trebuie alocate fonduri suficiente. 

  

 De ce cooperăm şi cu cine? 

 Nu este simplu pentru bibliotecari să fie conştienŃi de responsabilitatea de păstrători ai 

colecŃiilor. Este de dorit ca publicul larg şi cei aflaŃi în funcŃii de conducere să realizeze cât de 

importante sunt  programele de prezervare. Guvernul trebuie să joace un rol esenŃial în 

asigurarea bunăstării patrimoniului naŃional. Oficiul NaŃional de Prezervare, ajutat financiar 

atât de fonduri private cât şi guvernamentale, joacă un rol important în păstrarea patrimoniului 

naŃional. Aceste organizaŃii trebuie să încurajeze bibliotecile şi instituŃiile să adopte politici de 

prezervare temeinică. Este necesar ca ele să pună la dispoziŃie literatură de specialitate pe 

probleme de: intervenŃii în caz de dezastre, reguli de fotocopiere şi securitate. Trebuie 

prevăzută pregătirea activă şi educarea personalului şi a utilizatorilor. 

 Mai mult, Oficiul NaŃional de Prezervare poate uneori să coordoneze politicile de 

conservare la scară naŃională. Acesta este promotorul politicii de folosire a hârtiei permanente 

pentru tipărituri. Informarea publicului larg prin postere, campanii în şcoli şi  biblioteci 

publice în problema respectului şi grijii fa Ńă de materialul de bibliotecă este o altă 

responsabilitate ce poate fi asumată de oficiile naŃionale de prezervare. 

 Dacă se doreşte supravieŃuirea patrimoniului naŃional, atunci coordonarea programelor 

de prezervare naŃionale, regionale, în cooperare şi locale este esenŃială. Nu se poate ca 

bibliotecile şi arhivele să rezolve la nivel de instituŃie problemele tehnice şi financiare legate 

de prezervarea patrimoniului naŃional. De exemplu, în 1996 IFLA şi ICA au constituit 

AsociaŃia IFLA-ICA-Comitetul pentru prezervare în Africa (JIPCA) şi coordonare a 

activităŃilor de prezervare în regiune. 

 Bibliotecile trebuie să coopereze nu numai cu arhivele dar şi cu muzeele şi galeriile. 

Se pot face economii considerabile şi se poate evita un efort dublu prin cooperarea cu 

instituŃiile de profil pentru: controlul microclimatului, evaluarea clădirii şi colecŃiei, planurile 

în caz de dezastru şi măsurile imediate. 
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SECURITATEA ŞI PLANIFICAREA ÎN CAZ DE DEZASTRU 

 

 

Securitatea 

 Asigurarea clădirilor şi împrejurimilor acestora 

 Prevenirea comportamentului antisocial şi infracŃional 

 Securitatea în zona sălilor de lectură 

 Securitatea documentelor de bibliotecă 

 Broşura cu informaŃii în caz de urgenŃă 

Planificarea în caz de dezastru 

 Evaluarea riscului 

  Identificarea pericolelor externe 

  Identificarea pericolelor interne 

  Luarea măsurilor curente preventive 

 Prevenirea 

  Sistemul de alarmă în caz de incendiu 

  Sisteme manuale de stingere a incendiului 

  Sisteme automate de stingere a incendiului 

  ÎntreŃinerea 

 Pregătirea 

 Răspunsul 

  Uscarea materialului ud 

  Uscarea cu aer 

 Refacerea 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Securitatea 

  

 Este responsabilitatea managerului de bibliotecă să iniŃieze, să coordoneze şi să 

implementeze dezvoltarea unei politici de securitate în cadrul unei biblioteci. Când se 

întocmeşte un asemenea plan, trebuie consultate şi alte instituŃii (poliŃie, pompieri, alte 

biblioteci). 

  

 Asigurarea clădirilor şi împrejurimilor acestora 

 Împrejurimile bibliotecii şi subsolurile acesteia trebuie menŃinute curate. Exteriorul 

clădirii trebuie să împiedice accesul răufăcătorilor. Trebuie luată  serios în consideraŃie 

existenŃa unei alarme şi a televiziunii cu circuit închis. Toate zonele trebuie să fie bine 

luminate. O atenŃie deosebită trebuie acordată uşilor, ferestrelor, care trebuie să fie prevăzute 

cu încuietori şi sticlă securizată. 

 Interiorul clădirii trebuie menŃinut curat. O imagine care reflectă grijă şi supraveghere 

va preveni o eventuală pătrundere a unui răufăcător. 

 Toate intrările/ieşirile şi culoarele trebuie să fie separate pe cât posibil şi cu personal 

de serviciu permanent. Orice zonă de acces a personalului trebuie încuiată când nu este 

folosită. 

 Echipamentul trebuie încuiat şi sigilat. ToŃi angajaŃii trebuie să semneze la intrarea şi 

ieşirea din bibliotecă şi să poarte ecusoane. 

 Ideea de servire promptă trebuie imprimată personalului. 

 Toate spaŃiile de depozitare trebuie menŃinute securizate şi să existe norme clare în 

ceea ce priveşte accesul în aceste zone. 

 Trebuie luate măsuri specifice de securitate pentru documentele rare/valoroase 

(camere blindate, seifuri, etc.). 

 

 Prevenirea comportamentului antisocial şi infracŃional 

 Publicul indisciplinat poate avea la un moment dat un comportament antisocial şi 

infracŃional. Personalul, cărŃile, echipamentul sunt supuse acestui risc. Punctele de plecare în 

intimidarea comportamentului antisocial şi infracŃional sunt: 

� Să existe calm şi ordine în bibliotecă. 

� Să se creeze o atmosferă pe care cititorii să o perceapă ca de ajutor şi eficienŃă, dar în 

care răufăcătorii să se simtă speriaŃi şi îngrijoraŃi. 

� Să existe reguli clare care definesc ce înseamnă comportament inadecvat. 
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� Pregătirea personalului pentru a face faŃă situaŃiilor în care sunt implicaŃi cititori 

neîndemânatici sau agresivi sau suspecŃi de a fi sustras o carte. 

 

 Securitatea în zona sălilor de lectură 

 Trebuie avut în vedere:  

� Cum se rezolvă problema pierderilor şi cum se controlează restituirile? 

� Cât de bine sunt supravegheate sălile? 

� FuncŃionează sistemele de securitate? 

� Este permisă intrarea în săli cu bagaje şi sunt ele controlate la ieşire? 

 

 Securitatea documentelor de bibliotecă 

 Toate documentele de bibliotecă trebuie ştampilate astfel încât să indice clar că aparŃin 

unei instituŃii anume. Ştampilele de bibliotecă trebuie să se usuce repede, să nu se şteargă, să 

fie stabile şi permanente, iar etichetele să nu se dezlipească. Sistemul de securitate electronic, 

dacă este prezent, trebuie verificat periodic. 

 

 Broşura cu informaŃii în caz de urgenŃă 

 Este folositor pentru întreg personalul să aibă uşor acces la broşura cu informaŃii în 

caz de urgenŃă, în care se regăsesc numai paşii imediaŃi ce trebuie urmaŃi, personalul 

specializat şi cum poate acesta contactat în caz de: accidente ale personalului sau 

beneficiarilor; vandalism, furt şi atac; incidente cum ar fi oprirea curentului, avarierea liftului, 

pierderea cartelelor de acces, a cheilor de la depozite etc.; urgenŃe care ameninŃă securitatea 

oamenilor, a colecŃiilor şi a structurii clădirii (ex: ameninŃare cu bombă); uragane, cutremure, 

inundaŃii. 

 

Planificarea în caz de dezastru 

  

 Este vital pentru orice bibliotecă, indiferent de mărime, să ia toate măsurile posibile 

pentru a preveni un dezastru. La fel de importantă este luarea de măsuri pentru a face faŃă 

consecinŃelor dezastrelor, indiferent de natura lor: naturale sau provocate de om. 

Naturale:      Provocate de om: 

Uragane;     Acte de terorism; 

InundaŃii;     Incendii; 



 22 

Cutremure;     InundaŃii (Ńevi sparte, acoperişuri   

       deteriorate) 

Furtuni de nisip.    Explozii. 

 

 Numeroase informaŃii au fost publicate pentru a ajuta instituŃiile în implementarea 

măsurilor de evitare a dezastrelor şi formularea unui răspuns în caz de dezastru şi a unui plan 

de salvare. Aici sunt enumerate numai punctele importante. Ar trebui să fie esenŃial pentru 

orice bibliotecă să aibă un plan scris în care toate aceste elemente să fie amănunŃit explicate. 

Un studiu al fazelor poate fi folosit în pregătirea în caz de dezastru (aşa cum poate fi în 

activităŃile de prezervare în general). Astfel, este acceptabil, ca prima fază, să se înceapă cu 

câteva secŃiuni (chiar şi în formă generală), mai ales dacă instituŃia pune accent pe acestea. 

Într-o fază ulterioară, planificatorii pot adăuga gradat detalii şi alte secŃiuni, pe măsură ce 

capătă experienŃă şi au timp să continue planul şi sunt capabili să dezvolte planuri acceptate în 

unanimitate referitoare la cum trebuie să-şi organizeze instituŃia activităŃile sale de pregătire. 

 Planificarea în caz de dezastru, în mod obişnuit, implică cinci faze: 

� Evaluarea riscului - stabilirea pericolelor pentru clădire şi colecŃiile sale. 

� Prevenirea - implementarea măsurilor care să înlăture sau să reducă orice pericol. 

� Pregătirea - elaborarea planului de pregătire (scris), de răspuns şi de refacere. 

� Răspunsul - procedurile de urmat în urma dezastrului. 

� Refacerea - readucerea situaŃiei de dezastru şi a materialelor deteriorate în condiŃie 

stabilă şi utilizabilă. 

 

 Evaluarea riscului 

 ÎncercaŃi să identificaŃi orice ameninŃare externă sau internă care poate cauza probleme 

colecŃiilor şi să amendaŃi orice lacună din măsurile de prevenire în caz de dezastru care sunt 

stabilite deja. Consultarea cu pompierii va ajuta la identificarea oricărei potenŃiale situaŃii care 

nu este imediat vizibilă. 

  

 Identificarea pericolelor externe 

� DescrieŃi zona în care se găsesc depozitate colecŃiile (care poate fi: centru rezidenŃial, 

industrial, economic, rural, turistic). 

� Se găsesc centre mari industriale sau riscuri naturale în apropierea depozitelor 

(aeroport, şosele/autostradă, cale ferată, canale navigabile, vegetaŃie naturală, alte 

clădiri)? 
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� Care sunt vecinătăŃile din zona clădirii (garduri sau porŃi, bariere naturale cum ar fi 

râurile, lacurile, întinderile oceanice, colŃuri întunecoase, plante agăŃătoare, zone de 

refugiu)? 

� Prezintă împrejurimile securitate (inspecŃie regulată, iluminare suficientă, porŃi 

asigurate şi acces controlat, acces separat pentru personal şi vizitatori/beneficiari)? 

� Este poluarea (praf, gaze poluante) de la fabrici, trafic sau mediu o problemă? 

� Cât de sigură este clădirea în ce priveşte incendiul şi inundaŃiile - există pericole în 

vecinătate, atât naturale (Ńinut forestier şi râuri), cât şi provocate de om (fabrici 

petrochimice)? 

� Au avut loc incidente majore sau dezastre în ultimii cinci ani (ameninŃări cu bombă 

sau bombardament, tulburări civile, revolte, războaie, dezastre naturale - inundaŃie, 

cutremur, incendiu, furtună de nisip, vandalism)? 

   

Identificarea pericolelor interne 

� Ce materiale sunt folosite în structura clădirii? 

� Sunt materialele folosite la exteriorul şi în interiorul clădirii rezistente la incendiu? 

� Există pereŃi rezistenŃi la incendiu care să separe unele zone ale clădirii şi există uşi 

rezistente la incendiu? 

� Sunt colecŃiile depozitate la o distanŃă sigură faŃă de instalaŃiile de apă, radiatoare, aer 

condiŃionat, bucătării, laboratoare? 

� Este spaŃiul de depozitare a colecŃiilor în pericol de infiltrare a apei sau de inundaŃie? 

� Este fumatul permis în orice zonă? 

� Există o cantitate importantă de materiale inflamabile (substanŃe chimice de laborator) 

altele decât cărŃi, depozitate în zonă? 

  

 Luarea măsurilor curente preventive 

� Are clădirea sistem de detectare a fumului, focului sau a apei? 

� Există un sistem automat de stingere a incendiului sau există stingătoare cu apă, 

spumă, CO2, hidrant etc.? 

� Sunt sistemele de detectare a incendiului şi/sau stingătoarele inspectate cu 

regularitate? 

� Are clădirea paratrăsnet? 
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� Sunt luate măsuri de precauŃie speciale când se desfăşoară activităŃi periculoase, cum 

ar fi reînnoirea instalaŃiei electrice şi diferite operaŃiuni de consolidare interioare şi 

exterioare a clădirii? 

� Este sistemul de securitate a clădirii (dacă există) conectat la departamentul de 

pompieri/poliŃie? 

� Există un plan scris de acŃiune şi răspuns în caz de dezastru pentru bibliotecă? 

� Acesta trebuie să conŃină: descrierea procedurilor de urgenŃă; proiectul general de 

răspuns în caz de dezastru; lista cu materialele necesare în caz de urgenŃă; priorităŃile 

de refacere; experŃii în conservare; locul de depozitare a materialelor; lista cu 

personalul voluntar; alte informaŃii utile. 

� Este personalul familiarizat cu procedurile de răspuns în caz de urgenŃă (delegarea 

ofiŃerului însărcinat, exerciŃii regulate; evacuări în caz de urgenŃă)? 

� Sunt bazele de date salvate zilnic? 

� Există copii de siguranŃă şi sunt ele stocate în afara zonei (cataloage tradiŃionale, 

registre inventar etc.)? 

� Există cataloage electronice şi duplicate ale acestora şi sunt stocate în afara zonei? 

  

Prevenirea 

  

 Odată riscul evaluat, luaŃi toate măsurile de precauŃie necesare pentru a asigura 

securitatea clădirii bibliotecii şi a bunurilor. ConsultaŃi-vă cu serviciile de urgenŃă (pompieri, 

poliŃie şi spital). 

  

 Sistemul de alarmă în caz de incendiu 

 Toate zonele clădirii trebuie prevăzute cu sisteme de detectare a focului şi fumului, 

care alertează simultan oamenii din clădire şi pompierii. Echipamentul de detectare a fumului 

poate avertiza înainte ca incendiul să ia proporŃii, dând astfel posibilitatea de intervenŃie 

proprie până la sosirea pompierilor. Sistemul de alarmă în caz de incendiu trebuie să poată fi 

activat şi manual în cazul în care este indicată prezenŃa focului sau a fumului. 

  

 Sisteme manuale de stingere a incendiului 

 Dacă nu este prezent un sistem automat de stingere a incendiilor trebuie stabilite 

următoarele:  

� HidranŃii să se găsească în toate zonele clădirii conform normelor P.S.I. 
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� Hidrantul şi conducta principală să fie situate astfel încât să permită brigăzii de 

pompieri să aibă acces la conducte din afara clădirii. 

� Trebuie să existe şi stingătoare portabile, chiar dacă există instalat un sistem automat 

de stingere a incendiilor. Stingătoarele manuale (CO2, apă sau spumă, în funcŃie de 

cauza incendiului, de ex. electric sau chimic) vor fi în număr corespunzător şi plasate 

strategic. 

  

 Sisteme automate de stingere a incendiului 

 Trebuie luat în considerare beneficiul oferit de un sistem automat de stingere a 

incendiului. 

� Sistemul cu CO2 gazos este corespunzător pentru compartimente mici, de exemplu 

spaŃii care pot fi ermetizate şi care nu sunt ocupate în mod normal de oameni.  

� Sistemul cu halon gazos nu se mai foloseşte deoarece este dăunător pentru mediu, în 

special asupra stratului protector de ozon al Pământului.  

� Sistemul sprinkler cu apă este o metodă sigură de stingere a incendiului şi este relativ 

uşor de întreŃinut. Contrar opiniei generale, activarea unui mecanism sprinkler nu 

înseamnă şi activarea tuturor celorlalte din sistem, neexistând pericolul unei activări 

accidentale. Debitul unui mecanism sprinkler este de 90 l/min, în timp ce un furtun 

obişnuit are un debit de 540-1125 l/min. Este cunoscut deja impactul ecologic şi cel al 

siguranŃei umane, spre deosebire de posibilul impact pe care îl au diferiŃi agenŃi 

chimici. Mai mult, tehnicile de recuperare a materialului deteriorat de apă sunt 

cunoscute.  

� Sistemul sprinkler uscat este asemănător cu cel umed, numai că Ńevile în zonele 

protejate conŃin aer presurizat. Când sistemul este activat, deschiderea valvei permite 

apei să treacă prin Ńevi. Astfel se reduce orice posibilitate de scurgere a apei în zonele 

colecŃiilor. 

� Sistemul micropulverizării funcŃionează prin eliberarea unor cantităŃi limitate de apă la 

presiune foarte mare, rezultând o răcire extrem de eficientă şi un control rapid al 

incendiului. Testele au demonstrat că astfel este evitată îmbibarea cu apă, adesea 

asociată cu procedurile standard de luptă împotriva incendiului. Alte avantaje sunt: 

cost mic de instalare, impact estetic minim şi siguranŃa mediului. 
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 ÎntreŃinerea 

 Alarmele în caz de incendiu şi sistemele pentru stingerea incendiului, instalaŃiile de 

apă, electrice şi de gaz, clădirea trebuie întreŃinute şi verificate periodic. Toate rapoartele şi 

toate documentele de intervenŃie trebuie păstrate. 

  

Pregătirea 

  

 Următoarele puncte trebuie verificate cu regularitate: 

� Planurile clădirii cu zonele de depozitare, geamuri, intrări şi ieşiri; extinctoare; alarme 

în caz de incendiu; sisteme sprinklers; detectoare de fum/foc; Ńevi de apă, gaz şi agent 

termic; lifturi-panoul de control; alimentarea/ întreruperea cu curent electric şi apă. 

� Lista cu priorităŃi trebuie făcută pe departamente, începând cu obiectele ce trebuie 

salvate din anumite camere. Serviciile de pompieri pot permite intrarea în clădire 

pentru un timp limitat, în scopul salvării şi este esenŃial să se ştie ce obiecte trebuie 

salvate şi unde se găsesc. 

� SelectaŃi şi instruiŃi o echipă de răspuns în caz de urgenŃă incluzând membrii voluntari 

din personalul ce locuieşte în apropierea bibliotecii. Echipa trebuie să fie instruită cum 

să îndepărteze materialul în pericol şi să fie promptă în luarea deciziilor asupra 

tehnicilor de salvare. Este esenŃial ca voluntarii să fi participat la seminare de acŃiune 

în caz de dezastru, unde s-a simulat un caz de dezastru şi tehnicile au fost exersate. 

DetaliaŃi, pas cu pas, instrucŃiunile pentru toate fazele operaŃiunii de salvare, acoperind 

un număr mare de incidente posibile (ex. scurgeri din acoperiş/Ńevi, inundaŃie şi foc) şi 

identificaŃi tipurile de colecŃii cum ar fi: cărŃi şi ziare, manuscrise/arhivă, materiale 

încasetate sau nu, înregistrări audio, suport fotografic, suport electronic, etc.  

� InstrucŃiuni pentru reabilitare pe termen lung: proceduri pentru activităŃi ce includ 

identificarea şi etichetarea, îndepărtarea fumului/funinginei, curăŃarea, sortarea şi 

reaşezarea, restaurarea cărŃilor şi a legăturilor, etc.  O listă de contacte externe şi 

nume, adrese, telefoane de acasă şi de la serviciu a personalului cu responsabilităŃi în 

caz de urgenŃă. Zonele ce pot fi folosite pentru înregistrarea şi împachetarea 

materialului deteriorat. Amplasări pentru reaşezarea temporară a materialului şi a altor 

obiecte. 

� Contracte cu serviciile de congelare locale. Contracte cu serviciile de uscare cu 

vacuum. 
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� ConvenŃii cu servicii de transport. Echipament pentru transportarea, curăŃirea şi 

sortarea materialului. 

� Forme de înregistrare-depozitare: pot fi necesare copii multiple ale tuturor formelor în 

operaŃia de salvare, incluzând formele de inventar, liste ale pachetelor, ordine, decizii 

de achiziŃionare, etc. 

� Contabilitatea informaŃiei: situaŃia fondurilor instituŃiei disponibile pentru efortul de 

refacere şi procedurile/autorizarea de acces la ele. 

� Asigurarea informaŃiei: stabilirea zonei de acŃiune, procedurile de drept, necesităŃile de 

înregistrare-depozitare, restricŃiile de intrare a personalului/voluntarilor în zona de 

dezastru şi informarea forurilor asupra procedurilor de asistenŃă. 

  

Răspunsul 

 

� UrmaŃi procedurile în caz de urgenŃă stabilite pentru declanşarea alarmei,  evacuarea 

personalului şi asigurarea locului dezastrului. 

� ContactaŃi şeful echipei de răspuns în caz de dezastru pentru a îndruma şi informa 

echipa de răspuns în caz de urgenŃă. 

� Când este permisă reintrarea în zonă, faceŃi o analiză preliminară a mărimii pagubei, a 

echipamentului, materialelor şi serviciilor necesare. 

� AcŃionaŃi asupra mediului, dacă este necesar, pentru a preveni apariŃia mucegaiului. 

� FotografiaŃi materialul deteriorat pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul 

în care obiectele sunt asigurate (de exemplu ajutoare de la ministerele de resort).  

� AmenajaŃi o zonă pentru înregistrarea şi împachetarea materialului care necesită 

congelare şi o zonă pentru uscarea uşoară cu aer a materialului ud sau pentru alte 

tratamente minore.  

� TransportaŃi obiectele deteriorate din cauza apei la cel mai apropiat centru de 

congelare. 

  

 Uscarea materialului ud 

 Parte integrantă a pregătirii pentru un plan în caz de dezastru o constituie 

familiarizarea cu diversele proceduri de uscare a diferitelor tipuri de materiale de bibliotecă. 

Toate metodele de uscare au avantaje dar şi dezavantaje: 

� Uscarea cu aer. 

� Deumidificarea. 
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� Uscarea prin congelare. 

� Uscarea prin încălzire şi vacuumare. 

� Uscarea prin congelare şi vacuumare. 

 Dacă suntem presaŃi de timp, atunci soluŃia la îndemână este congelarea cărŃilor şi a 

altor materiale pentru a reduce deteriorările fizice şi contaminarea biologică. 

  

 Uscarea cu aer 

 Uscarea cu aer este cea mai simplă tehnică de uscare - pentru materiale care nu sunt 

ude în totalitate. O carte umedă poate fi aşezată orizontal şi paginile ventilate sau să se 

interfolieze cu  hârtie de filtru. Cu toate că este o tehnică eficace care nu necesită echipamente 

sau materiale scumpe (ventilatoare şi hârtie pentru interfoliere), ea este laborioasă, necesită 

mult timp, şi în general, se soldează cu distorsiuni  dimensionale. 

  

Refacerea 

 

� DeterminaŃi priorităŃile pentru conservare. ConsultaŃi conservatorii asupra celor mai 

adecvate metode pentru curăŃirea şi restaurarea materialelor. ObŃineŃi costul estimativ. 

� DezvoltaŃi un program pe faze de conservare atunci când vă confruntaŃi cu un număr 

mare de materiale deteriorate. SelectaŃi volumele care vor fi înlăturate, înlocuite sau 

relegate, justificând tratamentele speciale de conservare.  

� CurăŃaŃi şi refaceŃi zona dezastrului. 

� ReaşezaŃi materialul tratat în zona curăŃată.  

� AnalizaŃi dezastrul şi îmbunătăŃiŃi planul în urma experienŃei avute.  

 Este necesar să se stabilească o legătură cu autorităŃile/consiliile locale pentru a găsi 

spaŃii de depozitare temporară şi alte servicii pe care acestea le pot oferi. CooperaŃi cu alte 

biblioteci, muzee şi galerii din zonă, economisind astfel timp, bani şi resurse. 
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MICROCLIMAT 

 

Umiditatea relativă 

Temperatura şi umiditatea relativă 

 Efectele temperaturii 

 Efectele UR 

 Efectele fluctuaŃiei temperaturii şi UR 

 Măsurarea şi înregistrarea temperaturii şi UR 

 Valori recomandate pentru temperatură şi UR 

 InfluenŃa condiŃiilor locale de climat asupra UR 

Poluarea atmosferică şi sub formă de particule (praful) 

 PoluanŃii gazoşi 

 PoluanŃii sub formă de particule 

Lumina 

 Tipuri de iluminat 

 Măsurarea luminii şi a nivelelor UV 

 Nivele recomandate pentru iluminare 

 Nivele de iluminare pentru materialul expus 

Mucegaiul 

 Măsuri curative 

 CurăŃarea materialului infestat 

 Tratarea unei zone infestate 

 Prevenirea epidemiilor de mucegai 

Insecte şi dăunători 

 Insecte 

 Dăunători 

 Tratarea materialului infestat 

 Prevenirea infestărilor cu insecte şi dăunători 

ÎmbunătăŃirea microclimatului 

 Măsuri practice de îmbunătăŃire a microclimatului 

 Sisteme HVAC 

 CurăŃenia 
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Factorii de microclimat: temperatura, umiditatea, lumina, atmosfera şi poluanŃii pot 

cauza reacŃii de degradare. Natura chimică, mecanică şi biologică a acestor reacŃii poate varia 

pentru diferite materiale. 

 

Umiditatea relativă (UR) 

 

 Umiditatea relativă (UR) poate fi exprimată ca raportul (în procente) dintre 

presiunea vaporilor dintr-o mostră de aer umed şi presiunea vaporilor saturaŃi la aceeaşi 

temperatură. 

Umiditatea relativă este un concept dificil de înŃeles şi de aceea necesită explicaŃii. 

Dacă vaporii de apă dintr-un metru cub de aer, la presiunea atmosferică normală, ar fi 

extraşi şi cântăriŃi, umiditatea absolută a mostrei de aer ar putea fi exprimată ca grame de apă 

pe metru cub de aer (g/m3). 

Graficul higrometric arată că valoarea maximă a vaporilor de apă dintr-un metru cub 

de aer poate fi atinsă la anumite temperaturi. Dacă temperatura aerului creşte, cantitatea de 

vapori de apă pe care aerul îl poate conŃine creşte şi ea. 

La 10°C (50°F) aerul nu poate conŃine mai mult de 9 g de vapori de apă. Aerul se 

găseşte la valoarea maximă a umidităŃii absolute şi se numeşte saturat. La 20°C (68°F) 

punctul de saturare este de 17g /m3. 

Deci, dacă 1 m3 de aer se găseşte într-un container închis la 20°C (68°F) conŃine 9 g 

vapori de apă, umiditatea absolută este de 9g/ m3. Dacă se adaugă 3 g de apă, ele se vor 

evapora şi umiditatea absolută va creşte la 12 g/ m3. Dacă se mai adaugă 8 g de apă, 5 g se vor 

evapora şi 3 g vor rămâne ca atare (în exces) la fundul containerului deoarece aerul la 20°C 

(68°F) poate conŃine doar 17 g /m3. 

Umiditatea relativă a aerului din container atunci când conŃine numai 9 g de vapori de 

apă va fi: 

Umiditatea absolută a mostrei de aer / Umiditatea absolută a aerului saturat  =  9/17 =  0,53 

sau 53%    

Umiditatea relativă este dependentă de temperatură. Dacă nu se adaugă umiditate 

suplimentară în aer, la creşterea temperaturii, UR scade. 

Astfel, dacă aerul din container este încălzit la 25°C (77° F) – graficul higrometric 

arată că la această temperatură 1m3 de aer poate conŃine 23 g de vapori de apă – UR va scade. 

9/23 = 0.39, sau 39% 
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Invers, dacă aerul din container este răcit la 15° C, UR va creşte, chiar dacă nu se mai adaugă 

apă. La 15°C aerul poate conŃine doar 12.5 g/m3 vapori de apă: 

9/12.5 = 0.72, sau 72% 

Dacă aerul se va răci la 9°C (48° F), va deveni saturat cu vapori de apă, iar UR va 

creşte la 100%. Dacă aerul se va răci în continuare, se vor forma picături în interiorul 

containerului deoarece aerul va transforma o parte din umiditate în condens. Temperatura la 

care începe fenomenul de condensare (temperatura la care aerul atinge saturaŃia) este numită 

punct de rouă. 

 Iarna, aerul din încăperi se poate răci sub punctul de rouă şi apar picături de apă pe 

ferestre. 

 

Temperatura şi umiditatea relativă 

  

 Atunci când se discută despre temperatură şi umiditate relativă, nu trebuie omise 

următoarele lucruri: 

� Primul lucru care trebuie înŃeles despre temperatură şi umiditate relativă este 

acela că nu există un nivel ideal pentru toate tipurile de materiale de bibliotecă 

– doar valori şi intervale care minimizează tipurile specifice de deteriorări  în 

materiale şi obiecte. O temperatură sau umiditate acceptabilă pentru un obiect 

poate fi dezastruoasă pentru altul. De exemplu, filmul fotografic, înregistrările 

magnetice şi suporturile digitale necesită o temperatură de depozitare scăzută 

şi un nivel de UR mai mare de 50% pentru a-şi menŃine flexibilitatea. 

� Este demonstrat ştiinŃific că hârtia îşi va păstra stabilitatea chimică şi aspectul 

fizic mai mult timp la o temperatură joasă (sub 10°C/50°F) şi o UR (30 – 40%) 

menŃinute constante. 

� Oricum, în timp ce blocul de carte legat în piele sau velum poate fi păstrat la o 

UR scăzută, legătura va avea inevitabil de suferit. Pielea şi velumul necesită o 

UR de măcar 50% pentru a-şi păstra proprietăŃile mecanice. Argumentul  

deteriorare chimică versus deteriorare mecanică  

sau  

conŃinut versus artefact  

trebuie studiat cu grijă atunci când decidem ce intervale de temperatură şi UR sunt 

cele mai benefice pentru anumite colecŃii. 
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 Efectele temperaturii 

� S-a constatat frecvent că pentru creşterea temperaturii cu fiecare 10°C (18°F), viteza 

reacŃiilor de degradare chimică a materialului tradiŃional de bibliotecă şi arhivă, cum 

ar fi documentele şi cărŃile, se dublează. În sens invers la scăderea cu fiecare 10°C 

(18°F) viteza scade la jumătate.  

� Căldura asociată cu UR scăzută poate duce eventual la deshidratare şi fragilizare a 

anumitor materiale – piele, pergament/velum, hârtie, adezivi, benzile casetelor audio şi 

video, etc. 

� Căldura împreună cu UR crescută determină dezvoltarea mucegaiului şi creează 

mediul favorabil pentru insecte şi animale. 

� Frigul (mai puŃin de 10°C/50°F) împreună cu UR crescută şi o slabă circulaŃie a 

aerului va duce la igrasie şi eventual la dezvoltarea mucegaiului. 

 

 Efectele UR 

Materia organică este higroscopică. Ea absoarbe sau pierde apă prin creşterea şi 

descreşterea UR. În consecinŃă, materialele se dilată sau se contractă odată cu creşterea sau 

scăderea nivelului umidităŃii. 

� UR de 55 – 65% reduce la minim deteriorarea mecanică, materialul menŃinându-şi 

flexibilitatea. 

� UR de  65% poate afecta adezivii folosiŃi atât în legătoria modernă cât şi în cea 

tradiŃională, rezistenŃa adezivului scade sau chiar se pierde. 

� UR de peste 70%  - atacul biologic devine o problemă chiar dacă temperatura este 

scăzută. În zonele cu o slabă circulaŃie a aerului, UR nu trebuie să depăşeasă 60%. 

Chiar şi atunci când circulaŃia aerului este bună, UR nu trebuie să depăşească 65% 

pentru a evita apariŃia mucegaiului. 

� UR scăzută (mai puŃin de 40%) reduce la minim transformarea chimică dar poate duce 

la contractarea materialelor, rigidizare, plesnire şi fragilizare. 

 

 Efectele fluctuaŃiei temperaturii şi UR 

� Aşa cum s-a arătat, când cantitatea de apă dintr-o cameră este constantă, o scădere 

bruscă a temperaturii va duce la o creştere rapidă a UR, apărând condensarea şi făcând 

posibilă apariŃia mucegaiului şi a altor probleme datorate excesului de umiditate. 
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� Schimbările moderate pe o perioadă mare de timp duc la deteriorări minime în 

materialele care sunt libere să se dilate şi să se contracte. 

� FluctuaŃiile temperaturii şi UR afectează dimensiunile şi proprietăŃile mecanice ale 

materialelor organice şi pot duce la deteriorări dacă au loc  într-o perioadă scurtă de 

timp. 

� Deteriorări vizibile pot fi: desfacerea în straturi a cernelurilor, încovoierea coperŃilor 

de cărŃi şi crăparea emulsiei de pe fotografii. 

 

 Măsurarea şi înregistrarea temperaturii şi UR 

CondiŃiile de microclimat din toate zonele trebuie monitorizate corect şi înregistrate cu 

termohigrografe obişnuite  sau echipament de înregistrare electronic. Monitorizarea este 

foarte importantă deoarece oferă  înregistrări ale condiŃiilor de microclimat; sprijină cererile 

de instalare a controlului microclimatului şi dă indicaŃii asupra funcŃionării corecte a 

ehipamentului de control al climatului. 

Când echipamentul de monitorizare indică schimbări notabile în condiŃiile de 

microclimat, trebuie înaintate rapoarte autorităŃilor astfel încât să se ia imediat măsurile 

adecvate. 

 

 Valori recomandate pentru temperatură şi UR 

� În general, materialul de bibliotecă trebuie depozitat şi consultat în condiŃii 

stabile de temperatură şi umiditate. 

� S-au făcut multe încercări pentru a determina “valori ideale” pentru nivelul 

temperaturii şi UR. Oricum, se ştie că este imposibil de menŃinut într-o clădire, 

cu mijloace clasice,  aceeaşi temperatură pe tot parcursul anului, în special în 

zonele cu variaŃii extreme de temperatură fără ca acest lucru să nu implice un 

cost imens. 

� Dacă temperatura creşte peste 20°C (72°F) este foarte important ca nivelul UR 

să nu crească sau să scadă sub nivelul acceptabil. 

� În instituŃii, temperaturile sunt adesea dictate de ceea ce se consideră potrivit 

comfortului uman, în jur de 20–22 C °(68–72°F) pentru activităŃi sedentare. 

Oamenii sunt sensibili la schimbările de temperatură şi percep mai puŃin 

shimbările de umiditate, în schimb pentru majoritatea materialului de 

bibliotecă este invers. 
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 Alegerea nivelului UR este întotdeauna un compromis şi este influenŃat de câŃiva 

factori: 

� Natura colecŃiilor; 

� CondiŃiile climatice locale; 

� Resursele disponibile pentru controlul microclimatului. 

 

Luând în considerare aceşti factori trebuie urmăriŃi următorii parametri: 

� Nivelul umidităŃii să fie destul de ridicat pentru a menŃine flexibilitatea; 

� Nivelul umidităŃii să fie destul de scăzut pentru a încetini deteriorarea materialelor şi a 

evita atacul biologic (insecte, mucegai); 

� Nivelul umidităŃii să nu producă deteriorări clădirii bibliotecii prin efectul de 

condensare în anotimpul rece. 

 

 Influen Ńa condiŃiilor locale de climat asupra UR 

� În zonele umede , unde UR nu scade sub 65% în tot timpul anului şi este chiar 

mai mare pentru perioade lungi, este imposibil de realizat un nivel al UR cu 

mult sub 65%. Dacă instituŃia beneficiază de aer condiŃionat zi şi noapte în tot 

timpul anului, ceea ce implică eforturi financiare mari, atunci acest deziderat 

poate fi atins. În aceste regiuni buna circulaŃie a aerului este imperativă dacă 

nu se doreşte apariŃia mucegaiului. 

� În zonele aride, unde UR rar depăşeşte 45%, menŃinerea unui nivel între 40–

45% este tot ceea ce poate fi obŃinut, fără cheltuieli mari. Deci, soluŃia este să 

se evite fluctuaŃiile, să se răcească aerul şi să se păstreze anumite materiale, 

cum ar fi pergamentul şi pielea, în zone unde UR poate fi menŃinută la un nivel 

ideal, nu mai scăzut de 45%. 

� Regiunile temperate cu veri călduroase şi ierni răcoroase conduc adesea la 

deteriorări mai mari decât în zonele aride sau umede. UR în timpul verii poate 

fi acceptabilă. În timpul iernii, când se foloseşte încălzirea centrală, adesea în 

timpul zilei aerul este cald şi uscat iar noaptea, dacă încălzirea se opreşte, 

acesta devine rece şi umed. Asemenea fluctuaŃii conduc la deteriorări mult mai 

mari decât un nivel al UR constant, ridicat sau scăzut, pe tot timpul anului. 

� În părŃile de nord ale Americii, Canada, şi nord–estul Europei, menŃinerea UR 

la 50% iarna, fără apariŃia fenomenului de condensare, este extrem de dificilă. 
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Unele instituŃii aclimatizează colecŃiile sezonier prin reducerea gradată a 

nivelului UR în timpul iernii şi creşterea lui în timpul verii. 

 

  

Poluarea atmosferică şi sub formă de particule (praful) 

 

 Poluarea aerului este în general asociată cu oraşele şi industria şi reprezintă o 

altă cauză a deteriorării hârtiei şi a altor materiale organice. PoluanŃii sunt diversificaŃi în 

natură, de la gaze la particule, cum ar fi murdăria şi praful. 

 

 PoluanŃii gazoşi 

Poluarea gazoasă este cauzată în majoritate de arderea combustibililor. PoluanŃii, cum 

ar fi dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat şi dioxidul de azot, în combinaŃie cu umezeala din 

aer formează acizi care atacă şi deteriorează materialul de bibliotecă. Ozonul este un oxidant 

puternic care deteriorează grav toate materialele organice. Este un produs al combinării 

luminii solare cu dioxidul de azot eliberat de automobile; mai poate fi de asemenea produs de 

sistemul de filtre electrostatic de la unele aparate de aer condiŃionat, ca şi de maşinile de 

fotocopiat electrostatice. 

Fumatul, gătitul, şi gazele rezultate din materialele instabile (filmul de nitrat de 

celuloză, verniul picturii, impregnările antiinflamabile şi adezivii) pot de asemenea produce 

poluanŃi gazoşi nocivi. Lemnul (în particular stejarul, mesteacănul şi fagul) emite acid acetic 

sau alŃi acizi, iar cauciucul vulcanizat eliberează sulfuri volatile care deteriorează în special 

fotografiile. 

CompoziŃia tuturor echipamentelor, materialelor şi ambalajelor utilizate pentru 

depozitare, transport şi expunerea obiectelor trebuie testată prin metode consacrate pentru a 

determina care dintre ele pot produce emisii nocive. 

 

 PoluanŃii sub formă de particule 

PoluanŃii sub formă de particule sunt praful, funinginea, murdăria, pământul şi 

resturile menajere. Praful şi murdăria, care absorb gazele poluante din aer, devin medii pentru 

reacŃii chimice de deteriorare atunci când se depun pe materialul de bibliotecă. PoluanŃii sub 

formă de particule pot favoriza dezvoltarea mucegaiului. Materialul de bibliotecă modern, 

cum ar fi cel magnetic şi optic, este foarte sensibil la praf şi murdărie. 
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Praful este, în general, un amestec de fragmente de piele umană, particule foarte mici 

din material mineral sau vegetal, fibre textile, fum industrial, grăsime din amprentele digitale 

şi alte materiale organice şi anorganice. Adesea se găsesc şi săruri, cum ar fi clorura de sodiu 

şi cristale  de siliciu. În acest amestec chimic se găsesc spori nenumăraŃi de mucegai, fungi şi 

microorganisme care trăiesc în materialul organic din praf (amprente digitale, de exemplu, 

servind drept un bun mediu de cultură). Murdăria este higroscopică (absoarbe apa), şi această 

tendinŃă poate încuraja dezvoltarea mucegaiului, creşterea corozivităŃii sărurilor, hidroliza, şi 

eliberarea de acizi. 

 

Lumina 

 

 Lumina înseamnă energie, iar energia este necesară pentru a avea loc reacŃiile 

chimice. Toate lungimile de undă ale luminii – vizibilă, infraroşie (IR), şi ultravioletă (UV) – 

iniŃiază descompunerea chimică a materialelor organice prin oxidare. Energia înaltă UV este 

cea mai dăunătoare. Oricum, lumina în toate formele sale, în special în prezenŃa poluanŃilor 

atmosferici, duce la slăbirea şi fragilizarea celulozei, adezivilor, pânzei şi pielii. Lumina poate 

provoca albirea unor hârtii sau îngălbenirea şi îmbrunirea altora, poate determina pălirea sau 

schimbarea culorii altor suporturi, poate altera lizibilitatea unor documente, fotografii, opere 

de artă şi poate deteriora legătura de carte.  Următorii factori trebuie cunoscuŃi de toŃi cei 

responsabili cu prezervarea materialului de bibliotecă: 

� ReacŃiile chimice, iniŃiate prin expunerea la lumină, continuă chiar şi după ce sursa de 

lumină este îndepărtată şi materialul este depozitat într-un spaŃiu întunecos; 

� Deteriorarea datorată luminii este ireversibilă; 

� Efectul luminii este cumulativ. Acelaşi grad de deteriorare va rezulta din expunerea la 

lumină puternică pe timp scurt şi la lumină slabă pe o perioadă lungă de timp. 

Deteriorarea unei imagini expuse la 100 lucşi (unitatea de măsură pentru iluminare)  

timp de 5 ore va fi echivalentă cu deteriorarea la o expunere de 500 lucşi într-o oră, 

sau de 50 lucşi în 10 ore. 

� Sursele de lumină vizibilă şi IR, cum ar fi soarele şi becurile cu lumină incandescentă, 

generează căldură. O creştere a temperaturii va accelera reacŃiile chimice şi va afecta 

umiditatea relativă. 

� Lumina de zi conŃine cel mai mare procent de radiaŃii UV şi de aceea trebuie filtrată. 
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 Tipuri de iluminat 

Lămpile incandescente sunt cele mai cunoscute tipuri de surse electrice de lumină. 

Lumina este produsă de trecerea curentului electric printr-un filament subŃire de tungsten. 

Lămpile incandescente, în general, conŃin cantităŃi mici de radiaŃii UV dăunătoare în 

comparaŃie cu iluminarea fluorescentă, dar generează mai multă căldură prin radiaŃia IR. 

Sursele de lumină incandescentă au eficienŃă mai mică şi trebuie înlocuite mai des decât 

sursele de lumină fluorescentă. 

Lămpile  tungsten – halogen (cunoscute ca lămpi cuarŃ halogen sau numai lămpi 

halogen) produc lumina la trecerea unui curent electric printr-un filament subŃire de tungsten 

dar cu ajutorul unui gaz halogen în sursă, care permite filamentului să obŃină o temperatură de 

culoare mai ridicată (mai albă), fiind o sursă de lumină mai eficientă. Lămpile halogen au 

perioada de viaŃă şi radiaŃia UV de 3–5 ori mai mare faŃă de lămpile incandescente. 

Lămpile fluorescente sunt lămpi cu descărcare la presiune joasă în mercur şi produc 

radiaŃii UV care apoi excită o acoperire cu fosfor care emite lumină vizibilă. Utilizarea 

diferitelor forme de fosfor duce la obŃinerea unei variaŃii de culori caracteristice acestor lămpi. 

Deşi iluminarea fluorescentă are un conŃinut mare de UV, este deseori folosită în biblioteci 

deoarece generează mai puŃină căldură şi este mai economică. 

 

 Măsurarea luminii şi a nivelelor UV 

Este necesar să se măsoare şi să se înregistreze lumina şi nivelele UV în perioade 

diferite ale anului, pentru a putea stabili cel mai bun interval de consultare a colecŃiilor. 

Un luxmetru măsoară intensitatea luminii vizibile în lucşi (lumen/m2). Un aparat 

fotografic cu luxmetru incorporat poate fi de asemenea folosit pentru a măsura indirect nivelul 

iluminării. 

 

 Nivele recomandate pentru iluminare 

Iluminarea în muzee, galerii şi camerele de expunere este lăsată în seama 

specialiştilor. Ar trebui să fie şi cazul sălilor de lectură şi spaŃiilor de depozitare din biblioteci. 

Nivelul de 200–300 lucşi reprezintă un nivel acceptabil pentru sălile de lectură, dar atingerea 

acestui nivel cu o combinaŃie de lumină naturală, care să satisfacă personalul şi cercetătorii, 

este dificilă. 

În depozite, 50–200 lucşi reprezintă o iluminare suficientă. Oricum, pentru a atinge 

acest nivel este necesar să se excludă orice lumină naturală şi să se folosească numai lumină 

artificială. 
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Sursele de lumină care emit radiaŃii UV de aproximativ 75 microwatt/lumen necesită 

filtrare. 

  

 Nivele de iluminare pentru materialul  expus 

În cazul expoziŃiilor, nivelul luminii care cade pe suprafaŃa obiectului expus trebuie 

menŃinut cât mai scăzut. Un nivel nu mai mare de 50–70 lucşi, pe o perioadă de 8 ore pentru 

maximum 60–90 zile, este recomandat pentru materialele fotosensibile cum ar fi hârtia 

colorată, ziare, unele legături (de exemplu legături în material textil), cât şi pentru culorile de 

apă  sau cernelurile folosite în manuscrise. 

 

 

Mucegaiul 

 

 Sporii de fungi care devin mucegai sunt prezenŃi în aer şi pe obiecte şi se 

dezvoltă acolo unde există condiŃii favorabile. În general, umezeala (peste 65% UR), 

întunericul şi slaba circulaŃie a aerului reprezintă condiŃii ideale. Căldura este un factor 

iniŃiator, dar anumite mucegaiuri şi bacterii se dezvoltă şi la temperaturi scăzute. 

Mucegaiul poate păta, distruge şi slăbi rezistenŃa hârtiei şi a materialului fotografic. 

Este cunoscut faptul că  “foxingul” poate fi atribuit reacŃiei mucegaiului cu urme de elemente 

metalice din hârtie. Pânza, pielea, velumul şi anumiŃi adezivi sunt de asemenea afectaŃi de 

mucegai. 

 

 Măsuri curative 

� Mucegaiul poate fi controlat pentru a vedea dacă este activ sau inactiv. În 

general, mucegaiul activ este umed, lipicios şi pătează dacă este atins. 

Mucegaiul inactiv este uscat şi prăfos şi poate fi îndepărtat prin periere cu o 

perie moale. 

� Dacă mucegaiul este descoperit în proporŃie mare în colecŃie, izolaŃi imediat 

zona şi nu curăŃaŃi până ce nu vă consultaŃi cu un micolog pentru a determina 

dacă mucegaiul prezent este toxic. Anumite mucegaiuri găsite în biblioteci pot 

pune probleme serioase de sănătate, cauzând dureri de cap, ameŃeală, iritarea 

ochilor şi a pielii şi probleme respiratorii. 

� Trebuie să existe un conservator angajat al instituŃiei sau măcar consultat un 

conservator extern în problemele de tratament a obiectelor infestate şi în 
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readucerea lor în zonele afectate după ce au fost create condiŃii 

corespunzătoare pentru depozitarea materialului. 

� Dacă numai câteva obiecte sunt afectate, acestea se vor pune într-o cutie 

uscată, căptuşită cu hârtie până la efectuarea tratamentului adecvat. Dacă este 

posibil, includeŃi şi un desicant, cum ar fi pachetele de silicagel condiŃionate. 

Astfel, se va preveni circulaŃia sporilor, dar nu va fi împiedicată creşterea lor 

potenŃială. 

� Alternativ, mutaŃi materialul afectat într-o zonă curată, cu UR sub 45%, 

separându-l de restul colecŃiei pentru a se usca. 

� Dacă uscarea imediată nu este posibilă, sau dacă multe obiecte sunt ude, 

îngheŃaŃi-le; mai târziu vor putea fi dezgheŃate, uscate şi curăŃate în serii mici. 

Materialul poate fi de asemenea uscat prin îngheŃare şi apoi curăŃat. 

� Când efectuaŃi uscarea, obiectele trebuie curăŃate şi depozitate în condiŃii de 

mediu corespunzătoare. Mediul de depozitare este critic dacă  rămân reziduuri 

fungice şi după curăŃare. 

 

 CurăŃarea materialului infestat 

� Dacă epidemia este de mici proporŃii şi echipamentul limitat, îndepărtaŃi 

obiectele – chiar în afara clădirii – şi într-o zi frumoasă periaŃi-le cu o perie 

albă moale, în direcŃia vântului. 

� ÎndepărtaŃi mucegaiul numai cu un aspirator HEPA (eficienŃă crescută de 

aspirare a particulelor), prevăzut cu un filtru capabil să reŃină 99.97% din 

particulele mai mici de 0.3 microni. Aspiratoarele convenŃionale au 

dezavantaje: adesea aspiraŃia este prea puternică; dacă sacul se umple eficienŃa 

descreşte; evacuarea poate fi contaminată cu particule fine care nu sunt reŃinute 

de sac, fiind apoi redistribuite în încăpere. Un aspirator HEPA îndepărtează 

efectiv mucegaiul deoarece  foloseşte soluŃii fungice care filtrează aerul şi 

astfel sporii nu se împrăştie. 

În timp ce anumite tratamente pot eradica mucegaiul activ, ele sunt mai puŃin eficiente 

pentru sporii inactivi, care sunt protejaŃi de pereŃii celulari relativ etanşi. CondiŃiile 

corespunzătoare vor asigura inactivitatea fungilor, prevenind germinarea sporilor activi 

introduşi accidental. Dacă mediul este favorabil activităŃii fungice, mucegaiul se va dezvolta. 

Chiar dacă eradicarea completă este posibilă, aceasta nu este o soluŃie permanentă în spaŃiile 
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de depozitare fără un control al climatului. Destui spori sunt introduşi frecvent şi mai devreme 

sau mai târziu devin o problemă. 

� Dacă nu este posibilă îndepărtarea mucegaiului în aer liber, lucraŃi în faŃa unui 

ventilator, cu direcŃia de evacuare a aerului contaminat spre fereastră, sau 

lucraŃi într-o nişă. AsiguraŃi-vă că nişa este dotată cu filtre de reŃinere a 

mucegaiului. AsiguraŃi-vă că îndepărtarea mucegaiului se va face departe de 

oameni şi de zona de depozitare a colecŃiei. ÎnchideŃi camera. Dacă instituŃia 

dispune de un sistem de circulaŃie a aerului central/mecanic, blocaŃi conductele 

de aerisire astfel încât sporii să nu se împrăştie în clădire prin sistemul de 

circulaŃie a aerului. AveŃi grijă când lucraŃi cu materiale solide de curăŃare cum 

ar fi sacii sau filtrele de aspirator. Aceştia trebuie sigilaŃi în saci de plastic şi 

scoşi din clădire. 

� Pentru a îndepărta mucegaiul de pe documente şi cărŃi, folosiŃi un aspirator 

multifiltru. Periile mici şi ajutajele (duzele) folosite la curăŃarea calculatoarelor 

sunt utile în acest scop. Documentele pot fi aspirate printr-o sită fină de plastic 

fixată cu greutăŃi. Pentru cărŃi se va ataşa o perie. Duza sau peria se va acoperi 

cu tifon sau cu o sită pentru a preveni aspirarea pieselor detaşabile. Nu uitaŃi că 

mucegaiul activ este moale şi cleios (lipicios) şi intră uşor în materialele 

poroase cum ar fi hârtia sau pânza. 

� Mucegaiul activ este cel mai bine îndepărtat de pe artefactele valoroase cu un 

aspirator mic de joasă presiune. Această muncă delicată este cel mai bine 

executată de un conservator. 

� Când creşterea fungică este vizibilă pe un obiect de artă sau de valoare, aceasta 

trebuie îndepărtată de un conservator. Petele cauzate de mucegai  pot fi 

îndepărtate total sau numai reduse. Această procedură  este costisitoare şi se 

foloseşte mai ales pentru obiectele cu valoare deosebită. 

 

 Tratarea unei zone infestate 

� Este important de stabilit în primul rând ce a cauzat epidemia de mucegai. 

� Camera în care s-a declanşat epidemia trebuie uscată şi curăŃată înainte să fie 

readuse materialele afectate care au fost  tratate. Pentru epidemii medii sau 

mari contactaŃi un serviciu specializat în tratamente fungice.   

� Dacă UR este aproximativ 55%, ea trebuie scăzută (înainte să se readucă 

colecŃia în zonă) prin reglarea sistemului HVAC (aer condiŃionat) sau prin 
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aducerea unui deumidificator portabil. De asemenea, controlaŃi dacă nu există 

scurgeri sau fenomenul de condensare a apei pe pereŃii exteriori. ControlaŃi 

schimbătorul de căldură al sistemului de aer condiŃionat, mediu favorabil 

pentru dezvoltarea fungilor şi curăŃaŃi-l cu un dezinfectant. 

� AspiraŃi rafturile şi podeaua cu un aspirator HEPA, apoi curăŃaŃi cu 

dezinfectant. Înainte de a readuce materialul curăŃat în zonă, înregistraŃi UR 

timp de câteva săptămâni pentru a fi siguri că nu depăşeşte 55%. 

� După ce obiectele s-au readus, verificaŃi zilnic starea lor de sănătate. 

 

 Prevenirea epidemiilor de mucegai 

� VerificaŃi noile colecŃii sau tranşe să nu prezinte mucegai; 

� MenŃineŃi nivele moderate de temperatură şi UR (sub 20°C/68°F şi 65% UR); 

� VentilaŃi aerul; 

� AspiraŃi regulat; 

� Nu depozitaŃi cărŃile pe rafturi lipite de pereŃi exteriori. Datorită diferenŃelor de 

temperatură dintre interior şi exterior, se poate instala fenomenul de igrasie. 

PermiteŃi aerului să circule pentru ca umezeala din ziduri să se evapore; 

� Nu ŃineŃi plante în clădire; 

� ImpregnaŃi pereŃii şi subsolurile cu soluŃii rezistente la apă; 

� PlasaŃi sau ajustaŃi jgheaburile exterioare şi canalizările astfel încât apa să nu se 

adune în apropierea zidurilor. VerificaŃi periodic jgheaburile şi canalizările pentru 

a evita înfundarea lor; 

� PlasaŃi sistemul de stropire a gazonului astfel încât să nu se ude zidurile exterioare; 

� InspectaŃi periodic colecŃiile pentru a detecta mucegaiul sau orice infestare înainte 

ca acestea să devină o problemă gravă. 

 

  

 

Insecte şi dăunători 

  

 Insecte 

Insectele, care în mod obişnuit creează deteriorări în bibliotecile şi arhivele din lume, 

sunt gândacii de bucătărie, peştişorul de argint, păduchele de carte, coleopterele şi termitele. 



 42 

� Ele se hrănesc cu substanŃe organice cum ar fi hârtia, papul, cleiul, gelatina de 

încleiere, pielea şi pânza coperŃilor; cuiburile păsărilor reprezintă de asemenea 

o sursă importantă de hrană pentru insecte, iar excrementele de păsări sunt 

corozive. 

� Ele preferă căldura, întunericul, umezeala, murdăria şi condiŃiile slabe de 

ventilaŃie. 

� Deteriorarea pe care o cauzează este de obicei ireversibilă – mănâncă textul şi 

imaginile, iar găurile din hârtie şi fotografii nu pot fi completate uşor la 

restaurare. 

� Termitele pot devasta clădiri şi colecŃii. 

 

 Dăunători 

Rozătoarele, cum ar fi şobolanii şi şoarecii, pot devasta colecŃiile: 

� Ele distrug cărŃile la rând pentru a folosi hârtia la culcuşul lor; 

� Pot cauza incendii prin roaderea instalaŃiei electrice; 

� Rod mobilierul de bibliotecă şi fitingurile; 

� Excrementele lor sunt corozive şi cauzează pete ce nu mai pot fi îndepărtate. 

 

 Tratarea materialului infestat 

� Întotdeauna căutaŃi alternativa cea mai puŃin toxică. De exemplu, când vă 

confruntaŃi cu cărŃi infestate cu peştişori de argint, evitaŃi tratamentele chimice 

şi curăŃaŃi volumele folosind un aspirator şi o perie moale. Dacă nu sunteŃi 

siguri că atacul este activ, curăŃaŃi obiectul, îl introduceŃi într-un sac şi îl 

examinaŃi mai târziu, pentru a observa dacă există semne de activitate. 

AsiguraŃi-vă că aŃi separat colecŃiile de noile intrări sau de obiectele cu posibile 

probleme. 

� Tratamentul cel mai puŃin toxic este cel mai bun pentru mediu, iar pentru multe 

colecŃii reprezintă singura abordare. 

Majoritatea fumiganŃilor vor afecta prezervarea colecŃiilor pe termen lung sau cel 

puŃin anumite materiale componente. 

Nu există nici un fumigant cunoscut care să fie sigur pentru toate colecŃiile. 

ColecŃiile pot fi deteriorate prin contactul cu spray-ul pe bază de apă sau ulei. 

Fumigarea nu oferă colecŃiilor rezistenŃă la un atac viitor. 
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� Este esenŃial, ca după tratament, să se prevină orice nouă infestare. Aceasta 

înseamnă separarea noilor colecŃii (şi posibil infestate), izolarea strictă a 

colecŃiilor cu urme de infestare, curăŃarea şi îmbunătăŃirea condiŃiilor de 

depozitare. 

Unele instituŃii au ales congelarea ca alternativă la fumigarea chimică. Printr-o scădere 

rapidă la o temperatură de –35°C şi menŃinerea la acest nivel timp de câteva zile, se distrug în 

mare parte insectele şi toate stadiile lor de dezvoltare. În timp ce unele congelatoare 

comerciale sunt adecvate pentru tratament, altele nu pot atinge această temperatură destul de 

repede. O reducere înceată a temperaturii permite anumitor insecte să intre într-o stare 

asemănătoare “morŃii temporare” şi să supravieŃuiasă tratamentului. Desigur, este de 

asemenea important să ne asigurăm că obiectele nu se deteriorează la temperaturi joase şi 

condensarea este controlabilă. 

 

 Prevenirea infestărilor cu insecte şi dăunători 

Este ştiut că managementul integrat de prevenire a infestării (IPM) trebuie să facă 

parte din orice program de prezervare. Pentru aceasta: 

� VerificaŃi periodic clădirea pentru a depista prezenŃa insectelor şi dăunătorilor. 

� AsiguraŃi-vă că tot personalul, de la personalul de servici la bibliotecari, sunt vigilenŃi 

şi raportează orice semn de deteriorare şi activitate. 

� VerificaŃi tot materialul nou achiziŃionat înainte de a intra în bibliotecă. 

� FolosiŃi capcane lipicioase. Capcanele prezintă avantajul prinderii insectelor înainte de 

a fi vizualizate; reŃin o gamă largă de specii; pot fi aşezate în zone greu de inspectat; 

insectele prinse pot fi identificate şi numărate; capcanele reprezintă buni indicatori 

privind creşterea numărului insectelor într-o zonă; de asemenea scot în evidenŃă orice 

scăpare în urma unui control. 

� StudiaŃi biologia şi ciclurile de viaŃă ale insectelor şi dăunătorilor, care vă ajută la 

cunoaşterea modului lor de înmulŃire, hrănire şi viaŃă. 

� EliminaŃi toate sursele de infestare – interzicerea consumării de alimente şi băuturi; nu 

se vor Ńine flori şi plante în clădire. 

� MenŃineŃi un climat curat, răcoros, uscat şi bine ventilat, nefavorabil insectelor şi 

dăunătorilor.  

� PreveniŃi intrarea în clădire a dăunătorilor şi insectelor – uşile să se închidă bine, 

instalaŃi plase la ferestre şi uşi, etc. 
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� FolosiŃi o iluminare exterioară adecvată, cum ar fi cea cu vapori de sodiu, care nu este 

atractivă pentru insecte. 

� ImplementaŃi un program de curăŃenie şi igienă – gunoiul trebuie depozitat 

corespunzător; podurile şi subsolurile trebuie verificate şi curăŃate periodic. 

 

ÎmbunătăŃirea  microclimatului 

 

 Dacă obiectivul este de a menŃine colecŃia sau anumite obiecte pe termen 

nelimitat, atunci trebuie acordată o atenŃie deosebită mediului în care obiectele sunt 

depozitate. Mediul ideal include temperatură şi UR controlate, curăŃenie şi o bună cirulaŃie a 

aerului, surse de iluminat controlate şi libertate de acŃiune faŃă de infestarea biologică. 

MenŃinerea curăŃeniei, controlul securităŃii şi măsurile de protecŃie a colecŃiilor împotriva 

focului, apei şi a altor calamităŃi completează gama măsurilor pentru menŃinerea unui mediu 

adecvat. 

Clădirile bibliotecilor trebuie proiectate astfel încât să se respecte regulile de 

prezervare. Aceste reguli includ multe aspecte: planul şi orientarea clădirilor; materialele de 

construŃie (care pot, în anumite condiŃii, să asigure condiŃii climatice interne satisfăcătoare 

putându-se renunŃa la  sistemul de control mecanic al aerului); interiorul clădirii; materialele 

utilizate pentru mobilier, incluzând şi rafturile; iluminatul, atât natural cât şi artificial. 

Metodele şi materialele indigene şi tradiŃionale de construcŃie din zonele subtropicale 

şi tropicale adesea asigură condiŃii de depozitare mai bune pentru materialul de bibliotecă 

decât cele din import. 

Întotdeauna trebuie luată în considerare etanşeitatea clădirii folosind materiale care 

conferă temperatură constantă şi controlul UR. 

 

 Măsuri practice de îmbunătăŃire a microclimatului 

Deoarece instalarea şi întreŃinerea sistemului de aer condiŃionat (HVAC) este 

costisitoare  se poate restrânge la colecŃii specifice. Cu toate acestea, există multe măsuri de 

prevenire simple (ieftine) care pot îmbunătăŃi mediul din bibliotecă şi pot proteja colecŃiile. 

Un prim pas în eforturile de îmbunătăŃire a mediului trebuie să-l constituie etanşeitatea 

structurii îmbunătăŃindu-se  condiŃiile fizice ale clădirii prin reducerea infiltraŃiei de aer, a 

accesului insectelor, a pierderii de căldură sau a creşterii temperaturii şi poluării aerului cu 

particule. Asigurarea impermeabilităŃii clădirii va reduce de asemenea sursele de umezeală 

din interiorul structurii, ducând la nivelele UR acceptabile. 
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� FolosiŃi garnituri de etanşare pentru a asigura etanşeitatea clădirii. 

� AsiguraŃi ferestrele şi uşile cu sisteme de securitate. 

� AsiguraŃi o bună circulaŃie a aerului prin folosirea adecvată a ventilatoarelor. 

� UtilizaŃi deumidificatori şi umidificatori pentru a reduce sau creşte UR. 

� FolosiŃi metode de izolare termică pentru a reduce acumularea sau pierderea de 

căldură. 

� FolosiŃi filtre UV la ferestre şi la iluminarea fluorescentă.  

� FolosiŃi paravane, jaluzele, obloane (de preferat pe exteriorul ferestrelor- 

acestea reducând acumularea de căldură datorată soarelui) şi perdele/draperii 

groase pentru protecŃie împotriva luminii solare directe. 

� AsiguraŃi condiŃii de întuneric în depozit. 

� AsiguraŃi clădirile pentru a preîntâmpina umezeala în perioadele ploioase. 

� FolosiŃi încasetarea (cutii sau plicuri) de câte ori este posibil pentru a proteja 

materialul de bibliotecă important şi valoros. Acestea pot crea un microclimat 

în jurul obiectului, care întârzie efectele schimbării temperaturii şi UR. De 

asemenea protejează obiectul de lumină şi se pot manifesta ca un tampon 

împotriva poluanŃilor atmosferici şi sub formă de particule. 

� În zonele cu climat cald, vopsiŃi pereŃii exteriori ai clădirii în nuanŃe deschise 

care reflectă lumina. 

� FiŃi conştienŃi că  pe de o parte copacii şi vegetaŃia din apropierea clădirilor pot 

reduce acumularea căldurii, dar pot încuraja şi activitatea insectelor şi 

dăunătorilor. 

� AmplasaŃi conductele de apă şi căldură în afara zonelor depozitelor. 

� AmplasaŃi locurile sanitare şi canalizările în afara zonelor depozitelor. 

 

 Sisteme HVAC 

Dacă instituŃia deŃine o centrală de căldură, ventilaŃie şi aer condiŃionat (HVAC) 

atunci trebuie să existe un plan de control al mediului care să răspundă la următoarele 

întrebări: 

� Asigură aerul condiŃionat un control al climatului constant de-a lungul anului? 

� Este sistemul de aer condiŃionat menŃinut la un nivel constant 24 de ore pe zi? 

� Poate fi schimbată direcŃia aerului condiŃionat sau oprit în orice moment? 

� La ce temperatură şi nivel de umiditate este setat aerul condiŃionat? 

� Se folosesc regulat înregistratoare de temperatură şi UR? 
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� Dacă nu există sistem de aer condiŃionat sau anumite zone nu sunt acoperite de 

sistem, cum sunt camerele încălzite şi/sau răcite? 

� Dacă nu există sistem de aer condiŃionat sau anumite zone nu sunt acoperite de 

sistem, cum este controlată umiditatea? 

� Ce tip de sistem de filtrare a aerului se foloseşte? 

� La ce standard funcŃionează? 

� Cine întreŃine sistemul de aer condiŃionat şi cât de des? 

 

 CurăŃenia 

Pentru a asigura protecŃia colecŃiilor împotriva poluanŃilor sub formă de particule, 

trebuie susŃinut un program de curăŃenie regulat, întreprins  cu grijă şi sub supraveghere. 

CurăŃenia mediului exterior previne apariŃia fungilor, insectelor şi dăunătorilor. Programul de 

curăŃenie trebuie să includă examinarea colecŃiilor nu numai pentru a preveni din timp 

deteriorările biologice sau chimice, dar şi pentru a observa condiŃiile în toate zonele de 

depozitare. 

CurăŃarea podelelor şi rafturilor poate fi dată în grija personalului nespecializat dar 

instruit pentru a avea grijă de colecŃii şi a nu atinge materialul de bibliotecă sau casetele. 

Trebuie date instrucŃiuni pentru recuperarea părŃilor de legături, a etichetelor, etc., cazute pe 

podea (de notat acolo unde se găsesc). Materialul de bibliotecă încasetat trebuie curăŃat de 

membrii personalului adecvat instruiŃi. 

Este important să se folosească materiale şi echipamente care să îndepărteze şi nu să 

redistribuie mizeria şi praful. CoperŃile de pânză la care aderă particulele de murdărie nu se 

periază pentru că praful se va împrăştia, ci se vor curăŃa cu aspiratoare speciale. Podelele 

trebuie aspirate (nu măturate) şi spălate o dată pe săptămână. SubstanŃele de curăŃat trebuie să 

fie netoxice şi să nu reprezinte o ameninŃare pentru colecŃie prin vaporii de solvent sau 

particulele abrazive  din componenŃă. Produsele care conŃin ulei, clor, alaun, peroxizi şi 

amoniac trebuie evitate. 
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MATERIALUL TRADI łIONAL DE BIBLIOTEC Ă 

 

Prelucrarea materialului de bibliotecă 

 NotaŃiile 

 Etichete (coduri de bare), ştampile 

 Etichetele cu numele posesorului (ex-libris) 

 Inserări 

 Legătura materialului de bibliotecă 

Reguli pentru sălile de lectură 

 SuporŃi pentru consultarea materialului de bibliotecă 

 InstrucŃiuni (reguli) pentru cititori 

 În sprijinul cititorilor 

 Xerografierea (fotocopierea) 

Metode de depozitare şi manipulare 

 Aşezarea cărŃilor şi rafturi pentru cărŃi 

 Ambalarea şi transportarea cărŃilor 

 Cărucioare pentru cărŃi 

Protejarea prin încasetare şi înfoliere a căr Ńilor şi a materialului papetar 

 Tipuri de materiale de protecŃie pentru cărŃi 

 Selectarea materialului pentru încasetare 

 Comprimarea şi ambalarea în vacuum 

 Ziare 

 Periodice şi foi volante 

 Albume cu articole decupate din ziare şi efemere 

 Material dintr-o singură foaie/placă 

 Fascicule 

 Materiale foarte mari dintr-o singură foaie (supradimensionale) 

 Manipularea şi transportul materialelor supradimensionale 

ExpoziŃiile 
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Prelucrarea materialului de bibliotecă 

 

 NotaŃiile 

NotaŃiile scrise, cum ar fi cele făcute de catalogator - numerotare (paginare), trebuie 

făcute îngrijit (simplu), pe cât posibil cu un creion moale (B), fără o apăsare puternică pentru 

a preveni lăsarea de urme. Aceste notaŃii trebuie incluse între paranteze pătrate pentru a indica 

faptul că informaŃia a fost adăugată de bibliotecar. 

NotaŃiile cu cerneală (o marcare accidentală) sunt adesea permanente şi nu pot fi 

îndepărtate. Multe cerneluri sunt acide; altele sunt solubile în apă şi vor migra atunci când vor 

exista condiŃii de umiditate, aşa cum este cazul unei inundaŃii. 

 

 Etichete (Coduri de bare), Ştampile 

Etichetele nu trebuie puse nici pe carte, nici  tipărite în interiorul cărŃii cu bandă 

sensibilă la presiune sau adezivă. Ştampilarea este inestetică; benzile şi adezivul pot decolora, 

păta sau deteriora legătura. Pentru materialul vechi, etichetele trebuie scrise pe prima pagină 

liberă cu un creion moale. 

Când se folosesc etichete autoadezive, trebuie verificat dacă adezivul este stabil în 

timp. Este foarte important ca adezivul să nu se usuce, ducând la căderea etichetei, şi nici  să 

nu se umezească, favorizând lipirea de altă carte, atragerea murdăriei şi deteriorarea altor 

materiale cu care vine în contact. Ideal, etichetele ar trebui să fie din hârtie permanentă. 

 

 Etichetele cu numele posesorului (ex-libris) 

Dacă  se foloseşte acest tip de etichete, ele  trebuie făcute din hârtie alcalină, cu 

conŃinut scăzut de lignină, şi trebuie ataşate cu un adeziv stabil, reversibil, de preferat pastă de 

orez sau grâu, sau metilceluloză; sau  se poate confecŃiona o mapă de folie poliesterică şi 

etichetele  se ataşează acesteia. Buzunarele pentru fişa de circulaŃie trebuie tratate în acelaşi 

fel, deşi cărŃile de valoare, în mod normal, nu circulă. 

 

Inserări 

Toate inserările în blocul cărŃii, cum ar fi etichete căzute, fragmente de hârtie, flori 

presate, care sunt acide, trebuie înlăturate, triate, evaluate,  fotocopiate şi dacă trebuie 

păstrate, atunci se vor încapsula în poliester. Aceasta se face pentru a preveni pătarea şi 

acidizarea filelor cărŃii datorită fragmentelor inserate în blocul cărŃii.  
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 Legătura materialului de bibliotecă 

Nu trebuie luată măsura de a separa documentele care sunt legate împreună. Dacă 

asemenea materiale trebuie separate pentru a permite mânuirea în siguranŃă, folosirea, sau 

filmarea, trebuie consultat un conservator. 

Trebuie executată cu mare grijă operaŃia de îndepărtare a dispozitivelor de fixare vechi 

cum ar fi capsele, clamele, etc. Dispozitivele de fixare care au ruginit sau care au aderat 

puternic la hârtie sau orice crustă de rugină trebuie îndepărtate cu grijă: documentul trebuie 

aşezat pe masă, cu o mână deasupra lui pentru a evita mişcarea acestuia în timpul operaŃiei 

(documentele se pot rupe, sfâşia şi deteriora). 

Dispozitivul de îndepărtare a capselor nu trebuie folosit în cazul documentelor fragile 

sau casante. 

 

 

Reguli pentru sălile de lectură 

 

 Sălile de lectură trebuie să aibă suficient personal pentru a asigura securitatea 

în caz de furt, deteriorare şi vandalism. 

  

 SuporŃi pentru consultarea materialului de bibliotecă 

CărŃile reprezintă obiecte compozite complexe care se pot deschide în multe moduri şi 

care necesită diferite metode de susŃinere . Foarte puŃine cărŃi se pot deschide la 180° fără a se 

deteriora. Este imperios recomandat să nu se deschidă cărŃile la mai mult de 120°, iar 

volumele legate mai strâns, la mai mult de 90°. Legăturile sunt mult mai vulnerabile şi  mai 

fragile decât se presupune şi trebuie mânuite cu mare grijă. CoperŃile sunt ataşate adesea cu 

articulaŃii  din piele foarte subŃire. Asemenea cărŃi trebuie întotdeauna susŃinute când se 

studiază, iar deschiderea să nu fie de 180°. 

SuporŃii tradiŃionali de lemn cauzează deteriorări multor volume prin aşezarea cărŃii în 

unghi mare, care întinde cusătura şi nu susŃine articulaŃiile, care astfel vor slăbi şi se vor rupe. 

Mai mult, asemenea suporŃi nu sunt confortabili nici pentru cititori. 

Pentru materialul fragil şi rar, suporŃii de carte din burete, proiectaŃi de Christopher 

Clarkson,  conferă cea mai buna soluŃie de susŃinere a volumelor cu legătură strânsă cât şi a 

celor fragile. O carte poate fi Ńinută la un unghi de lectură de 20°, cu o deschidere nu mai 
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mare de 120°, articulaŃiile  fiind astfel susŃinute în totalitate. Pe măsură ce beneficiarul 

răsfoieşte volumul, sistemul poate fi ajustat pentru a oferi suport optim pentru articulaŃiile 

cărŃilor vulnerabile. Pentru o carte groasă, beneficiarul trebuie să adauge sau să îndepărteze 

unul sau mai multe straturi de burete pentru a asigura integritatea volumului indiferent de 

locul de deschidere. Se mai poate pune, eventual, şi o pană din burete pentru a forma baza de 

susŃinere şi a oferi un unghi de lectură mai bun. 

 

 InstrucŃiuni (reguli) pentru cititori 

Sălile de lectură trebuie să aibă instrucŃiuni clare pentru cititori. Este interzis: 

� să  se bea, mănânce sau fumeze în bibliotecă exceptând zonele amenajate; 

� să se  mânuiască materialul de bibliotecă cu mâinile murdare;  

� să se folosească cerneală de orice tip;  

� să  se folosească paste de corecŃie sau marker; 

� să se  facă notaŃii pe text, să se scrie pe hârtia plasată pe pagina unei cărŃi deschise; 

� să se sprijine pe materialul de bibliotecă; 

� să se atingă anluminurile, imaginile pictate sau  textul (în cazul unui  manuscris); 

� să se insereze fişe sau notiŃe în carte; 

� să se lase volumele în acŃiunea directă a razelor solare; 

� să se lase nesupravegheate (scoase din raft) volume care nu se mai folosesc; 

� ca un cititor să deŃină mai multe publicaŃii  decât numărul permis pentru o 

consultare; 

� să se aşeze volumele deschise unul deasupra celuilalt; 

� să se amestece foile planşe (acestea trebuie manipulate individual pentru a preveni 

îndoirea colŃurilor  sau alte deteriorări mai grave). 

 

 În sprijinul   cititorilor 

Sălile de lectură trebuie să pună la dispoziŃia cititorilor: 

� informaŃii privind buna păstrare a materialului de bibliotecă; 

� reguli de mânuire a materialului de bibliotecă; 

� suporŃi şi reguli de folosire a lor; 

� reguli de consultare a unei cărŃi direct la raft şi mânuirea ei (punerea la loc); 

� spaŃiu adecvat pentru studierea unui obiect supradimensional; 

� mănuşi de bumbac pentru mânuirea materialului valoros şi a fotografiilor; 

� suprafeŃe de lucru curate; 
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� folii poliesterice pentru copierea hărŃilor; 

� asistenŃă în mânuirea obiectelor mari; 

� greutăŃi curate şi fine pentru susŃinerea orizontală a planurilor roluite. 

 

 Xerografierea (fotocopierea) 

Xerografierea ridică serioase probleme de prezervare. SuprafaŃa plană a xeroxului şi 

mânuirea incorectă pot duce la deteriorări grave ale structurii cărŃilor şi documentelor. Pentru 

materialele legate trebuie folosite maşini speciale de fotocopiat. Fotocopiatoarele speciale, 

care permit copierea de sus a unei cărŃi deschise, sunt ideale dar scumpe. Fotocopierea ar 

trebui executată de un bibliotecar cu pregătire, care va examina fiecare obiect din punct de 

vedere al adaptabilităŃii. Criteriile de restricŃie (pentru anumite materiale) şi regulamentele de 

copyright trebuie înŃelese de tot personalul. Ar trebui să fie obligatorii, pentru personalul nou, 

stadii de pregătire pentru o bună mânuire şi o corectă xerografiere, cât şi stadii de 

perfecŃionare la intervale regulate pentru personalul existent. Dacă nu este posibil să se 

angajeze personal numai pentru xerografiere, există o serie de factori care pot ajuta la 

reducerea uzurii şi deteriorării materialului de bibliotecă: 

� PoziŃionarea maşinii în preajma personalului; 

� Afi şarea în preajma maşinii a regulilor  clare şi concise de mânuire. Se va 

menŃiona, în cazul albumelor cu ilustraŃii, să nu se preseze cotorul cărŃii nici cu 

mâna nici cu capacul maşinii pentru a asigura o calitate mai bună a imaginii; 

� Stabilirea de criterii pentru materialul restrictiv şi descurajarea practicilor de  

xerografiere a unui volum doar pentru câteva paragrafe; 

� łinerea unei  evidenŃe a ceea ce este fotocopiat astfel încât un volum cerut 

frecvent să poată fi microfilmat. 

Următoarele materiale nu trebuie xerografiate: 

� volume fragile sau deteriorate; 

� volume cu legătură strânsă; 

� cărŃi rare şi fotografii; 

� cărŃi capsate sau lipite pe margini; 

� legături fine; 

� velum sau pergament; 

� volume cu legături ataşate; 

� legături perfecte (cărŃi ce au adezivul de menŃinere a blocului cărŃii într-o peliculă 

subŃire); 
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� volume foarte mari care trebuie excesiv manipulate pentru a obŃine o imagine 

completă. 

 

 

Metode de depozitare şi manipulare 

 

 Metodele de depozitare au un efect direct asupra duratei de viaŃă a 

materialului. În timp ce o bună depozitare poate mări durata de viaŃă, neglijenŃa, accidentele, 

o supraîncărcare a rafturilor vor duce rapid la deteriorarea colecŃiilor. Mai mult, depozitarea 

incorectă în cutii, mape, etc. poate accelera deteriorarea materialului care se doreşte protejat. 

Mânuirea de către personal şi beneficiari afectează direct viaŃa colecŃiilor bibliotecii. 

Deteriorarea cărŃilor este cumulativă. O mânuire incorectă,  repetată, poate transforma rapid o 

carte nouă într-una uzată (veche), iar o carte uzată într-o carte ce nu se mai poate folosi şi care 

necesită o reparaŃie costisitoare, relegare, sau înlocuire. Urmând regulile prezentate aici, 

biblioteca poate face paşi importanŃi în domeniul îmbunătăŃirii stării de conservare a 

colecŃiilor. 

 

 Aşezarea cărŃilor şi rafturi pentru cărŃi 

� Rafturile ar trebui proiectate astfel încât să asigure materialului de bibliotecă un 

suport neted, sigur şi curat, să nu prezinte protuberanŃe şi colŃuri ascuŃite (tăioase). 

Ideal, rafturile de carte ar trebui construite din oŃel, cu un strat de email deasupra. 

� Volumele trebuie aşezate pe rafturi la minimum 10 cm de podea, pentru a reduce 

riscul deteriorării prin inundaŃie. Dacă este posibil, să fie folosite rafturi care 

posedă apărători deasupra, care vor devia apa, vor apăra de praf şi vor reflecta 

radiaŃiile luminoase dăunătoare. 

� Trebuie asigurată o bună circulaŃie a aerului în zonele de depozitare şi în jurul 

rafturilor. 

� Rafturile tip dulap trebuie aşezate la cel puŃin 5 cm distanŃă de perete, iar cărŃile la 

5 cm de interiorul dulapului. Acest lucru este foarte important în cazul în care 

dulapurile se găsesc lângă pereŃii exteriori. 

� În cazul depozitării în seifuri de oŃel, acestea trebuie corect ventilate. Găurile de 

ventilare trebuie să se găsească lateral şi nu deasupra pentru a evita aşezarea 

prafului  pe cărŃi. 

� CărŃile depozitate în rafturi mobile trebuie aşezate cu grijă pentru a evita căderea 
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sau strivirea lor când se manevrează rafturile. 

Pentru maxima protecŃie a cărŃilor, trebuie respectate următoarele reguli: 

� DepozitaŃi cărŃile astfel încât mutarea sau înlocuirea să nu constituie o dificultate. 

CărŃile de pe rafturile supraaglomerate se vor deteriora curând prin manipulare; 

� FolosiŃi suporŃi pentru a susŃine cărŃile dintr-un raft care nu este încă plin, altfel 

cărŃile se vor încovoia. SuporŃii trebuie să aibă suprafeŃe netede, cu colŃuri largi 

pentru a preveni roaderea coperŃilor şi ruperea sau îndoirea învelitorilor; 

� Nu lăsaŃi cărŃile să treacă de marginile rafturilor peste culoar deoarece se pot 

deteriora prin alunecare; 

� AşezaŃi cărŃile după mărime dacă este posibil. EvitaŃi depozitarea cărŃilor mari 

lângă cele mici, deoarece cărŃile mari vor fi inadecvat susŃinute; 

� ÎncasetaŃi sau separaŃi cu un carton cărŃile ce prezintă ornamente sau încuietori, de 

cele neprotejate aflate în apropiere; 

� SeparaŃi legăturile în hârtie şi pânză de cele în piele. Aciditatea şi uleiurile din 

piele vor migra în hârtie şi pânză grăbind deteriorarea acestora. Mai mult, pulberea 

de piele degradată va păta hârtia şi pânza; 

� DepozitaŃi cărŃile mici pe rafturile superioare; 

� MutaŃi cărŃile sau rearanjaŃi rafturile dacă volumele sunt prea înalte pentru a sta în 

picioare. Nu depozitaŃi cărŃi sprijinite pe tranşă, aceasta ducând la deteriorarea 

structurii cărŃii şi pierderea legăturii; 

� DepozitaŃi orizontal cărŃile foarte mari, grele, cu structura slăbită sau deteriorate, 

pentru a le asigura un suport mărit. Uneori poate să fie nevoie de rafturi în plus, 

care se vor insera printre celelalte pentru a evita îngreunarea; 

� Atunci când se manipulează cărŃi depozitate orizontal, volumele de deasupra 

trebuie transferate pe un raft gol sau pe o măsuŃă destinată acestei operaŃii. 

Volumul dorit va fi ridicat cu ambele mâini, iar volumele scoase înainte vor fi 

transferate înapoi pe raft. Reaşezarea volumului consultat înapoi pe raft se va face 

în acelaşi mod; 

� EvitaŃi aşezarea cărŃilor pe rafturi sau pe mese în teancuri, acestea putând să se 

răstoarne uşor. AsiguraŃi-vă că nu sunt aşezate astfel mai mult de două sau trei 

cărŃi; 

� LuaŃi măsuri deosebite pentru a vă asigura că etichetele sau titlul cărŃilor aşezate 

orizontal sunt vizibile astfel încât identificarea să se poată face fără a le muta; 

� Nu aşezaŃi o carte mare peste o carte mică; 
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� Atunci când legătura trebuie să rămână la vedere,este indicată folosirea 

bibliorafturilor (suport care acoperă lateralele dar lasă cotorul cărŃii vizibil) sau 

aşezarea unei folii poliesterice între cărŃi. 

Practicile de manipulare incorectă pot cauza deteriorări iremediabile cărŃilor: 

� Nu trebuie trasă cartea din raft de capişon; această practică  duce la căderea 

capişonului, ruperea cotorului cărŃii; 

� Dacă este loc deasupra cărŃii, introduceŃi mâna pe deasupra până în capăt şi apoi 

trageŃi cartea; 

� Dacă nu este loc, împingeŃi cărŃile vecine înapoi, pentru a avea spaŃiu de prindere a 

cotorului cu toate degetele; 

� Cartea poate fi astfel scoasă din raft, iar volumele  rămase pe raft se vor reaşeza. 

 

 Ambalarea şi transportarea cărŃilor 

� Nu duceŃi mai multe cărŃi decât puteŃi Ńine în siguranŃă, cu ambele mâini; 

� ÎmpachetaŃi cărŃile cu învelitori lucioase în cutii rezistente când le mutaŃi din 

cameră; 

� Dacă este necesar, căptuşiŃi cutia cu polistiren sau burete astfel încât să nu alunece 

cărŃile; 

� TransportaŃi cărŃile rare în cutii speciale. AmbalaŃi cutia într-un sac de polietilenă 

dacă ieşiŃi din clădire; 

� FolosiŃi cutii de polipropilenă, rezistente la apă, cu închizători sigure ale capacului 

atunci când transportaŃi cărŃile în afara clădirii; 

� Ori de câte ori este posibil folosiŃi două persoane pentru a manipula cutiile; 

� EvitaŃi să lăsaŃi nesupravegheat materialul de bibliotecă în maşini. 

 

 Cărucioare pentru cărŃi 

FolosiŃi cărucioare care: 

� au roŃi mari de cauciuc, pentru stabilitate, manevrabilitate şi reducerea vibraŃiei; 

� au poliŃe largi sau gratii (rame) protectoare pentru a asigura securitatea 

transportului; 

� au bare de protecŃie în colŃuri pentru a reduce deteriorarea accidentală. 

Când aşezaŃi cărŃile pe cărucior asiguraŃi-vă că: 

� sunt puse vertical pe cărucior şi susŃinute corespunzător ca şi în depozit; 

� volumele nu ies în afara marginilor căruciorului; 
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� căruciorul este încărcat astfel încât are un centru scăzut de greutate. 

 

 

Protejarea prin încasetare şi înfoliere a căr Ńilor şi a materialului papetar 

 

Materialul de execuŃie a casetelor sau mapelor de protecŃie nu trebuie să conŃină 

lignină, să aibă rezervă alcalină şi un conŃinut celulozic ridicat (∼ 87 %). Materialele de 

protecŃie includ casete, plicuri şi dosare şi sunt disponibile în comerŃ într-o gamă  largă de 

forme şi mărimi. 

Materialele de protecŃie sunt foarte importante pentru prezervare, deoarece: 

� oferă protecŃie la manipulare; 

� oferă protecŃie în transport; 

� oferă protecŃie pe rafturi; 

� oferă protecŃie împotriva focului, fumului şi în caz de inundaŃie; 

� protejează de acŃiunea luminii; 

� protejează de praf; 

� acŃionează ca un tampon împotriva fluctuaŃiilor de microclimat; 

� acŃionează ca un tampon împotriva poluării atmosferice. 

  

 Tipuri de materiale de protecŃie pentru cărŃi 

� Casetele tip Solander din carton şi pânză (tailor-boxes) sunt ideale, dar scumpe, iar 

pentru a fi confecŃionate necesită timp şi îndemânare. Ele se justifică doar pentru 

cărŃile rare, unicat şi valoroase. Au avantajul de a putea asigura suport maxim şi 

sunt mai rezistente decât alte tipuri. 

� Casetele articulate (phase-boxes) reprezintă o alternativă mai ieftină, care oferă o 

protecŃie adecvată pe termen scurt (15-20 ani), şi se confecŃioneză  mult mai rapid 

şi mai simplu. Ele pot fi executate în atelierul instituŃiei sau cumpărate. 

� Cutiile comerciale, pentru arhivă, şi mapele există într-o gamă largă de mărimi şi 

pot fi cumpărate în cantităŃi mici sau mari. 

� Cutiile cu capac nearticulat sunt potrivite pentru cărŃile ce necesită un suport 

structural în timp ce sunt depozitate  pe rafturi. 

� Cutiile din carton lucios trebuie evitate deoarece adesea mătuiesc suprafaŃa 

legăturii şi deteriorează blocul cărŃii atunci când se scoate cartea.  

� Plicurile sunt uneori folosite pentru protejarea cărŃilor. Acestea în general nu oferă 
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cărŃii suportul necesar şi trebuie înlocuite cu cutii. 

� SupracoperŃi (învelitori) din hârtie permanentă, durabilă sau carton se pot  folosi 

pentru protejarea cărŃilor care nu se manipulează des, dacă materialele de protecŃie 

sunt prea scumpe sau necesită prea mult spaŃiu pe rafturi. 

 

 Selectarea materialului pentru încasetare 

Când se stabilesc priorităŃile pentru încasetare trebuie  avute în vedere: 

� CărŃi cu legături fragile sau valoroase;   

� CărŃi vulnerabile şi deteriorate – cărŃi cu file lipsă sau cu filele rupte şi cărŃi fără 

coperŃi; 

� CărŃi legate în velum sau cu blocul din velum. Velumul reacŃionează rapid la 

schimbările de UR prin dilatare şi contractare. Acest fenomen are ca efect 

încovoierea coperŃilor şi crăparea articulaŃiilor. Încasetarea împiedică deteriorarea 

legăturilor în velum şi minimalizează încovoierea. 

 

 Comprimarea  şi ambalarea în vacuum 

Comprimarea şi ambalarea în vacuum, adaptate din industria alimentară, reprezintă căi 

economice de protejare a materialului. Ambele procese implică aşezarea obiectului între două 

straturi (folii), sau în pungi (săculeŃi) de folie poliesterică/polietilenică. Folia se va contracta 

la căldură şi se creează un vacuum în jurul obiectului, aerul fiind expulzat, ca la ambalarea în 

vacuum. Aceste procese par a fi stabile pe termen scurt, necesitând totuşi teste complexe 

pentru a vedea efectele depozitării pe termen lung. Materialul care se manipulează şi obiectele 

fragile, în special cele cu hârtia casantă, pot fi aşezate între două plăci de carton şi apoi 

ambalate în vacuum, rezultatul fiind o legătură rigidă şi mai rezistentă. Comprimarea şi 

ambalarea în vacuum sunt folosite ca mijloc de combatere a atacului insectelor şi fungic şi 

creează un microclimat stabil. Se face mare economie de spaŃiu, reducând din grosimea 

obiectului. 

 

 Ziare 

Cutiile comerciale de arhivă şi ambalarea în vacuum reprezintă căi de prezervare a 

ziarelor. Oricum, majoritatea ziarelor produse după 1840 sunt din fibre celulozice scurte care 

conŃin lignină şi alte impurităŃi, prezervarea lor pe termen lung fiind dificilă. Prin urmare, 

microfilmarea a devenit cea mai folosită metodă în cazul ziarelor. 

ColecŃiile de decupaje din ziare sunt în general importante prin informaŃia conŃinută şi 
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nu prin valoarea decupajelor în sine. Din acest motiv, iarăşi, fotocopierea şi microfilmarea 

reprezintă opŃiunile cele mai practice pentru prezervare. Toate fotocopiile trebuie executate pe 

hârtie cu conŃinut scăzut de lignină, cu rezervă alcalină, folosind un copiator electrostatic cu 

imagini fuzionate termic. Decupajele ce trebuie păstrate se vor trata şi apoi se vor separa după 

calitatea hârtiei, într-un dosar sau o folie de poliester. 

 

 Periodice şi foi volante 

Periodicele şi foile volante pot fi depozitate în cutii, dosare sau plicuri. Câteva piese 

de aceeaşi mărime pot fi depozitate împreună în cutii comerciale. Piesele ce diferă ca mărime 

pot fi aşezate în plicuri  şi apoi în cutii. Dacă o foaie volantă trebuie aşezată pe raft între cărŃi, 

trebuie introdusă  într-un plic. 

 

 Albume cu articole decupate din ziare şi efemere 

Multe colecŃii istorice conŃin albume şi efemere (acte, cărŃi de vizită, felicitări, desene, 

figurine din hârtie, etc.). Acestea pun serioase probleme de prezervare deoarece au o structură 

complexă. Ele pot avea suprafeŃe cu ridicături, decoraŃii tridimensionale, sau părŃi articulate 

(care se mişcă). În mod frecvent sunt unicate, cu valoare semnificativă, fragile sau deteriorate. 

Nu trebuie niciodată amestecate cu alte categorii de materiale de bibliotecă sau arhivă 

deoarece se pot deteriora ca rezultat al mărimii diferite, formei, greutăŃii şi al materialelor 

conŃinute. 

Albumele cu valoare istorică specială  trebuie încasetate separat. Efemerele nelegate 

trebuie grupate pe mărimi şi tip (ex: fotografii, material tipărit, manuscrise, etc.), protejate 

individual pentru a evita migrarea acidităŃii şi deteriorarea mecanică şi depozitate în poziŃia 

corectă pentru a nu le afecta structura. 

 

 Material dintr-o singură foaie/ placă  

� ColecŃiile pe suport papetar, de aceeaşi mărime şi de acelaşi tip trebuie depozitate 

împreună; 

� DiferenŃele de volum şi greutate reprezintă potenŃiale cauze de deteriorare, de 

aceea nu este recomandat să se depoziteze afişe, clişee pe sticlă sau metal în 

aceeaşi cutie cu cărŃi sau foi volante; 

� În general, obiectele grele trebuie depozitate separat de cele uşoare, la fel şi cele 

voluminoase; 

� Cum aciditatea migrează de la hârtiile de calitate inferioară la alte hârtii cu care 
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vin în contact direct, este important de separat hârtiile de calitate inferioară de cele 

de calitate superioară. Tăieturile din ziare şi altele din hârtie de calitate inferioară 

trebuie scoase din contactul direct cu documentele istorice şi manuscrisele din 

hârtie de calitate superioară; 

� Documentele şi manuscrisele nu trebuie depozitate pliate sau roluite, ci în poziŃia 

de relaxare. Dacă  această operaŃie poate duce la deteriorare, trebuie consultat un 

conservator înainte; 

� Documentele trebuie depozitate în dosare. Ideal, nu se aşează într-un dosar mai 

mult de 15 foi; 

� Dosarele trebuie aşezate în cutii de depozitare a documentelor; 

� Toate dosarele dintr-o cutie trebuie să aibă acceaşi mărime şi să fie în conformitate 

cu mărimea cutiei; 

� Cutiile nu trebuie supraîncărcate deoarece pot  să apară deteriorări la manipulare; 

� Cutiile pot fi depozitate orizontal sau vertical. Depozitarea orizontală va oferi 

documentelor un suport mai bun şi va preveni îndoirea colŃurilor, alunecarea şi alte 

deteriorări mecanice care pot interveni în depozitarea verticală. Depozitarea 

orizontală, totuşi, va face ca documentele aflate la fundul cutiei să aibă de suferit 

datorită greutăŃii celor de deasupra. Dacă  se depozitează cutiile orizontal, nu se 

vor aşeza mai mult de două pentru a facilita manipularea lor; 

� Depozitarea verticală este acceptată dacă documentele sunt bine susŃinute pentru a 

preveni alunecarea şi deteriorarea colŃurilor. Cartoanele de separare şi susŃinere din 

interiorul cutiei trebuie să fie din materiale stabile şi pot fi folosite pentru a umple 

cutiile care nu sunt pline; 

� Documentele din velum şi hărŃile sunt foarte susceptibile la fluctuaŃiile de 

temperatură şi UR şi trebuie aşezate în materiale de protecŃie. ProtecŃia cea mai 

bună o oferă încapsularea, dar se pot folosi şi  dosare, passe-partout-uri,  cutii sau 

o combinaŃie a acestora. 

 

 Fascicule 

Obiectele dintr-o singură foaie, rare sau unicat, cum ar fi scrisorile, în mod tradiŃional 

se păstreză într-un album tip foto (pentru prevenirea accidentelor). Fasciculul trebuie să fie 

subŃire şi să permită o foaie (folie) suport pentru fiecare pagină manuscris pentru a ne asigura 

că suportul şi nu manuscrisul este manipulat.  

Un fascicul este o secŃiune, foi volante legate ce conŃin folii suport şi file prinse 
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(acŃionând ca pază) cu o copertă rigidă de hârtie neacidă. Se confecŃionează cutii pe măsură. 

Toate obiectele sunt înfoliate şi aşezate liber în fascicule de către bibliotecar. Filele în care se 

găsesc obiectele ce vor fi ataşate sunt şi ele înfoliate. O articulaŃie de hârtie japoneză se lipeşte 

pe marginea obiectului. ArticulaŃiile sunt lipite şi obiectul ataşat în poziŃie recto cu suportul. 

Fasciculele sunt apoi încasetate. Fasciculele prezintă câteva avantaje: 

� Fiecare obiect este Ńinut orizontal şi susŃinut; 

� Obiectele pot fi uşor mânuite dacă este necesar (ex: expoziŃii); 

� Îndoirea obiectului este redusă; 

� Frecarea între obiecte este redusă; 

� Manipularea este redusă; 

� Poate fi cuprinsă o varietate de materiale fără un format standard; 

� Documentul  este protejat de lumină şi agenŃii poluanŃi. 

 

 Materiale foarte mari dintr-o singură foaie  (supradimensionale) 

Materialul supradimensional include schiŃe, planuri, tipărituri mari, postere şi mostre 

de tapet. Acestea trebuie depozitate orizontal în lăzi. Trebuie aşezate individual în dosare 

potrivite ca mărime. Dacă într-un dosar se aşează mai multe obiecte, se va intercala câte o 

foaie de hârtie neacidă, în special dacă obiectele sunt colorate manual  sau au o valoare 

specială. 

Trebuie să existe spaŃiu suficient între lădiŃe pentru a facilita o manipulare sigură a 

materialului supradimensional. Trebuie să existe, de asemenea, şi o suprafaŃă adecvată unde 

se va aşeza obiectul după ce a fost scos din lădiŃă sau înainte de a fi pus la loc. 

Dacă nu este casant sau fragil, materialul supradimensional poate fi roluit atunci când 

depozitarea orizontală nu este posibilă. 

Unele obiecte trebuie roluite individual; altele pot fi roluite în grupuri de 4-6 de 

aceeaşi mărime, numărul lor depinzând de mărimea şi greutatea hârtiei. Trebuie folosit un tub 

cu câŃiva inci mai mare decât obiectul roluit şi de cel puŃin patru inci în diametru (sunt 

preferate diametre mai mari). Dacă tubul nu este confecŃionat din materiale cu conŃinut scăzut 

de lignină, pH-neutru, atunci obiectul trebuie înfăşurat în hârtie neutră sau cu rezervă alcalină 

sau film poliesteric. 

Ca o alternativă se poate aşeza obiectul între două folii de film poliesteric sau Ńesătură 

neacidă tăiată cu câŃiva inci mai mare decât cel mai mare obiect ce va  fi roluit. Se roluieşte 

obiectul sau obiectele în tub. Se înveleşte cu hârtie neutră sau cu rezervă alcalină sau folie 

poliesterică pentru a proteja împotriva frecării. Se foloseşte pânză de in, bumbac sau bandă 
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poliesterică şi se strâng obiectele roluite şi învelite. Acest ansamblu poate fi depozitat într-o 

cutie mare rectangulară pentru a spori protecŃia. Tuburile trebuie depozitate orizontal. 

 

 Manipularea  şi transportul materialelor supradimensionale 

� FolosiŃi ambele mâini când manipulaŃi obiecte mari; 

� AveŃi grijă ca sigiliile să fie susŃinute împreună cu documentul; 

� AlcătuiŃi traseul  şi destinaŃia înainte de manipulare, chiar dacă nu se va efectua 

decât o simplă mutare dintr-o cameră în alta; 

� AşezaŃi hărŃile, planurile şi alte materiale mari în dosare speciale sau mape; 

� FolosiŃi doi oameni pentru a transporta mapele mari; 

� TransportaŃi mapele vertical; 

� FolosiŃi mape rezistente la apă când transportaŃi obiectele în afara clădirii. 

 

 

 

ExpoziŃiile 

 

 Când expuneŃi materialul de bibliotecă, trebuie acordată atenŃie sporită următoarelor: 

� Selectarea  obiectelor corespunzătoare expunerii; 

� Securitatea expunerii - vitrinele să aibă încuietori, sticlă securit, să aibă alarmă, iar 

camera să fie păzită tot timpul; 

� Materialele folosite la construirea vitrinelor să fie stabile chimic şi verificate din 

punct de vedere al emisiei de gaze; 

� Factorii climatici ca temperatura, UR, lumina, radiaŃia UV şi poluanŃii atmosferici 

trebuie strict controlaŃi şi monitorizaŃi cu echipament corespunzător; 

� Materialele folosite pentru expunerea pe suporŃi trebuie să fie stabile chimic şi să 

nu afecteze artefactul; 

� CărŃile trebuie să aibă cureluşe de polietilenă, suporŃi acrilici care să urmărească 

profilul cărŃii deschise sau închise. CărŃile nu trebuie expuse la un unghi mai mare 

de 20 ° de la orizontală şi nu trebuie deschise la un unghi mai mare de 120 ° şi 

trebuie echipate cu un suport al blocului cărŃii; 

� Pentru passe-partout-uri şi rame trebuie folosit carton neacid şi cu rezervă alcalină; 

� Când se expun tablouri, trebuie folosite cordoane, din motive de securitate, astfel 

încât vizitatorii să nu  poată atinge exponatele; 
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� Trebuie Ńinută o evidenŃă a tuturor obiectelor expuse. 

Împrumuturile către altă instituŃie, pentru consultare sau expunere, pot implica riscuri 

sau deteriorări. Bibliotecarul are datoria de a vedea dacă exponatelor împrumutate,  în cazul în 

care cererea de împrumut este aprobată, li se va asigura securitatea. Toate obiectele trebuie 

protejate împotriva uzurii şi deteriorării în transport şi din motive de securitate, biblioteca 

împrumutătoare poate cere ca asemenea obiecte să fie transportate (însoŃite) de personal, de 

preferinŃă un bibliotecar sau un conservator. Ramele (dispozitivele) de expunere trebuie de 

asemenea duse sau însoŃite de curier. Obiectele împrumutate trebuie asigurate corespunzător, 

la toate riscurile de bază, pe cheltuiala împrumutantului. Bibliotecarul trebuie să se declare 

satisfăcut de condiŃiile de expunere din punct de vedere al regulilor de bază ale conservării şi 

de măsurile de securitate luate pentru expunere. 

ExpoziŃiile itinerante pun probleme speciale de conservare, deoarece posibilităŃile de 

deteriorare  sunt multiple. InstituŃiile împrumutătoare trebuie să facă un raport privind starea 

de conservare, incluzând fotografii ale obiectului înainte de expoziŃii; din motive de 

securitate, se va executa şi un microfilm complet al fiecărui împrumut.      
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SUPORTURI PENTRU FOTOGRAFIE ŞI FILM 

 

Fotografiile 

 CompoziŃia fotografiilor 

 Manipularea 

 Încasetarea 

 Recomandări pentru microclimat 

 Depozitarea 

Suporturi pentru film 

 Film din nitrat de celuloză 

 Film din acetat de celuloză 

 Film din poliester 

 Manipularea 

 Recomnadări pentru microclimat 

 Depozitarea separată 

 Încasetarea 

 Depozitarea generală 
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Fotografiile (suporturi pentru fotografie) 

 

 De la naşterea fotografiei în 1839, fotografii au folosit diferite metode. Unele 

dintre materialele folosite erau autodistructive, altele erau foarte sensibile la mediu.  Nu 

numai temperatura, UR şi poluarea aerului, dar şi substanŃele oxidante emise de materialele de 

construcŃie, vopselele de zidărie, furnirul lemnului, cartonul şi chiar casetele (plicurile) de 

protecŃie folosite pot afecta suportul fotografic. În timp ce restaurarea materialului fotografic 

trebuie lăsată în grija specialiştilor, personalul de bibliotecă poate lua măsuri de conservare a 

fotografiilor din colecŃiile proprii. 

 

 CompoziŃia fotografiilor 

O fotografie tipică constă din trei părŃi diferite: 

Suportul - stratul suport poate fi din sticlă, film plastic, hârtie, sau hârtie specială (acoperită 

cu răşină); 

Liantul  - emulsia sau stratul de liant - în general  gelatina, dar şi albumina sau colodiu - 

menŃine imaginea (materialul din care este făcută) pe suport; 

Imaginea - materialul impresionat este din argint, vopsele colorate, sau particule de pigment, 

care în general sunt în suspensie, în emulsie sau în stratul de liant. 

De-a lungul timpului au fost folosite diverse materiale de impresionat şi lianŃi. Astăzi, 

majoritatea fotografiilor alb-negru sunt compuse din suspensie de argint în gelatină. 

 

 Manipularea 

Suportul fotografic este foarte susceptibil la deteriorări datorită manipulării incorecte. 

Personalul şi utilizatorii trebuie să aibă în vedere: 

� folosirea copiilor, in locul originalelor;  

� păstrarea curăŃeniei, purtarea de mănuşi albe din bumbac când se manipulează fotografiile 

şi să nu se atingă niciodată partea cu emulsie a imaginii fotografice (ex: tipăritura, 

negativul, transparenŃa, lama etc.); 

� pregătirea unei  suprafaŃe de  lucru curate; 

� folosirea ambelor mâini pentru a Ńine fotografia sau sprijinirea acesteia cu o bucată de 

carton tare; 
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� să nu se folosească benzi adezive, capse, bolduri, clame sau benzi abrazive pe materialul 

fotografic; 

� consultarea unui restaurator de fotografii în problemele depozitării şi manipulării. 

 

 Încasetarea 

Toate casetele trebuie să respecte testul PAT (Photo Activity Test) descris în 

standardul ANSI (American National Standards Institute) IT2/1988. Acest test riguros 

evaluează efectul materialelor de protecŃie asupra fotografiilor. 

Materialele de protecŃie pentru fotografii se împart în două grupe: hârtie/carton şi 

plastic. Hârtia şi cartonul trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

� conŃinut ridicat de celuloză (aprox. 87%); 

� pH neutru (aprox. 6,5-7,5); 

� conŃinut de sulf redus, nedetectabil; 

� să nu conŃină lignină, particule de metal, acid, peroxizi, formaldehide. 

Materialele de protecŃie din plastic trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

� să nu conŃină plastifianŃi; 

� suprafaŃa să nu fie nici lucioasă dar nici mătuită,  

� este recomandat poliesterul pentru majoritatea materialelor de protecŃie atât timp cât 

microclimatul este stabil. ExcepŃie fac gravurile (cele colorate manual) şi negativele cu 

suprafeŃe delicate (cum ar fi foiŃa de emulsie), cele cu suport de sticlă, cele cu placă 

ferotipică, fotografiile înrămate şi filmele vechi. 

 

 Recomandări pentru microclimat 

Fotografiile sunt extrem de sensibile la factorii  de mediu: 

� în general temperatura de depozitare trebuie menŃinută cât mai scăzută şi trebuie luate 

măsuri de reducere a expunerii la lumină, radiaŃii UV, poluare atmosferică şi poluare cu 

particule; 

� gravurile alb-negru şi negativele trebuie păstrate la temperaturi chiar mai joase de 18 °C şi 

30-40 % UR; 

� materialul colorat trebuie depozitat în locuri răcoroase (sub 2° C) şi 30-40 % UR pentru a 

i se asigura longevitate. În prealabil trebuie consultat un specialist; 

� pentru colecŃii mixte, se recomandă 35-40 % UR; 

� trebuie evitate fluctuaŃiile de temperatură şi UR. 
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 Depozitarea 

Fotografiile - este ideal ca fiecare să aibă mapa sa de protecŃie. Acest lucru  reduce 

deteriorarea şi conferă protecŃie şi suport fizic. Deoarece mapele de protecŃie din hârtie sunt 

opace, fotografia trebuie scoasă atunci când este cercetată; mapele din plastic transparente în 

formă de L (două coli de poliester plasate una peste alta şi articulate de-a lungul a două colŃuri 

apropiate (adiacente) cu o bucată de carton în spate ca suport ajutător) au avantajul de a 

permite cercetătorilor să vadă imaginea fără să o manipuleze direct, acest lucru reducând 

posibilitatea zgârierii sau mătuirii (roaderii). 

O grijă deosebită trebuie arătată gravurilor supradimensionale fixate pe carton. 

Cartonul este adesea acid şi extrem de fragil (sfărâmicios). Sfărâmarea suportului poate pune 

în pericol imaginea, deoarece cartonul se poate rupe în timpul depozitării sau manipulării, 

deteriorând astfel gravura. De aceea, ele trebuie depozitate  în mape special confecŃionate şi 

manipulate cu atenŃie. 

După ce fotografiile au fost aşezate corect în mape, plicuri, ele pot fi depozitate 

vertical sau orizontal în cutii de calitate (pentru arhivă), etichetate frontal. Depozitarea 

orizontală a fotografiilor este preferabilă depozitării verticale, atâta timp cât au un bun suport 

şi se evită astfel deteriorarea mecanică, cum ar fi îndoirea (încovoierea). Depozitarea verticală 

poate asigura accesul mai rapid la material. În ambele cazuri, trebuie evitată supraîncărcarea 

cutiilor, astfel încât fotografiile să nu fie prea presate . 

Gravuri în albume - pot fi interfoliate cu hârtie de conservare fotografică, dacă există riscul 

deteriorării de la gravurile alăturate sau paginile albumului. Această măsură nu trebuie luată 

dacă legătura va avea de suferit datorită volumului de hârtie intercalată (creşterea blocului 

cărŃii). Nu trebuie folosite albumele moderne pentru fotografii, de tipul celor cu adeziv sau 

folii protectoare din plastic. 

Albume foto - trebuie depozitate orizontal, de preferat în cutii căptuşite cu văl neacid. 

Negative pe sticlă - trebuie Ńinute fiecare într-o învelitoare de hârtie şi depozitate vertical în 

cutii căptuşite sau în cutii rezistente cu carton de separare după fiecare cinci plăci. 

Negative pe film - pot fi depozitate în cartuşe de hârtie sau poliester. Apoi pot fi puse în cutii 

sau într-un dispozitiv cu agăŃare. 

Fotografii tubate - cum ar fi Daguerreotypes şi Ambrotypes trebuie Ńinute orizontal în cutiile 

lor şi acestea depozitate în sertare şi/sau cutii. 
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Cutiile care conŃin material fotografic trebuie aşezate pe rafturi metalice. Acolo unde 

este posibil, obiectele de aceeaşi mărime trebuie depozitate împreună; amestecarea obiectelor 

de diferite mărimi poate cauza abraziunea şi spargerea (crăparea). Indiferent de mărimea 

fotografiei, toate mapele dintr-o cutie trebuie să fie de aceeaşi mărime şi conform cu mărimea 

cutiei. Cutiile nu trebuie umplute la maximum. 

 

 

 

Suporturi pentru film 

 

 Există trei tipuri de material fotografic de bază: nitrat de celuloză, acetat de 

celuloză şi poliester. Aceste materiale au fost folosite ca suport pentru negative, transparente 

pozitive, filme cinematografice, microfilme şi alte produse fotografice. 

Nitratul şi acetatul de celuloză sunt instabile. Produsele rezultate în urma degradării 

pot cauza deteriorări grave sau chiar distrugerea colecŃiilor fotografice. Astfel, instituŃiile 

trebuie să izoleze şi să depoziteze corect nitratul de celuloză deoarece este foarte inflamabil, 

în special când prezintă deteriorări. 

 

 Film din nitrat de celuloză 

� A fost produs între anii 1889-1951 şi în vogă între anii 1900-1939; 

� Este instabil şi extrem de inflamabil; 

� La temperatura camerei şi chiar mai puŃin, se degradează încet şi continuu, emiŃând gaze 

în urma procesului; 

� Dacă aceste gaze nu pot ieşi din cutia în care se păstrează filmul, atunci descompunerea se 

accelerează, suportul se îngălbeneşte, apoi devine maro, lipicios, sfărâmicios şi se 

dezintegrează într-o pulbere cenuşie-maro, care rezultă din distrugerea completă a 

imaginii/sunetului; 

� ReacŃia poate conduce la combustia spontană a filmului, cu consecinŃe dezastruoase 

pentru materialele din jur, oameni şi clădiri. 

 

 Film din acetat de celuloză 

� A fost introdus în 1935 şi din 1939 a înlocuit aproape în totalitate nitratul de celuloză; 

� Se descompune încet la temperatura camerei, rezultând gaze care se aseamănă la miros cu 

oŃetul - de aici procesul este cunoscut ca "sindromul oŃet"; 
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� Eventual se deteriorează în totalitate; 

� Până de curând, filmul din triacetat de celuloză a fost considerat bun pentru înregistrările 

de arhivă; oricum, problemele de stabilitate au intervenit şi aici. 

 

 Film din poliester 

În general este cunoscut ca "film sigur". Pentru înregistrările fotografice cele mai bune 

(permanente), sunt recomandate filmele care încorporează poliester (polietilen tereftalat) ca 

bază. 

 

 Manipularea 

Filmul poate fi deteriorat uşor, chiar şi în condiŃii bune. Toate cele trei tipuri de film şi 

liantul lor de gelatină pot fi zgâriate, abrazionate şi încreŃite. Grăsimile şi murdăria de pe 

mâini pot de asemenea deteriora atât suportul şi liantul, cât şi imaginea. 

Imediat ce a început degradarea, filmul devine mai predispus la deteriorări în timpul 

manipulării. Suportul deteriorat poate deveni rapid sfărâmicios; în această fază, mutările 

repetate din depozit pot cauza deteriorări considerabile. Mai mult, materialele deteriorate pot 

deveni lipicioase şi să adere la alte obiecte. 

Ideal, filmul nu trebuie manipulat de nespecialişti şi trebuie proiectat sau copiat numai 

de un conservator de film. Mânuitorii trebuie să poarte mănuşi din bumbac, nepufoase, să 

apuce numai de colŃuri şi să lucreze într-un spaŃiu curat, bine luminat, bine ventilat şi suficient 

de mare pentru procesare. Timpul de lucru cu negativele deteriorate trebuie redus. Mâncatul, 

băutul sau fumatul nu trebuie permis în spaŃiul de procesare/examinare. 

 

  

 Recomandări pentru microclimat 

ExperienŃa recentă a Institutului Rochester Pentru PermanenŃa Imaginii explică relaŃia 

dintre temperatură/UR din depozit şi stabilitatea în timp. Rezultatele, publicate în Ghidul 

pentru depozitarea filmului acetat, prevăd viaŃa unui film relativ nou şi a filmelor deja 

degradate la diferite combinaŃii de UR şi temperatură. Următorul tabel ilustrează viaŃa 

prevăzută pentru anumite condiŃii de depozitare. Primul număr de ani în anumite condiŃii de 

depozitare (vezi rubrica Ani din tabel) este estimarea pentru film nou şi al doilea număr este 

pentru filmul ce a început să se deterioreze. 
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Loc Temp. şi UR Ani 

Birou/Aer condiŃionat 21 °C la 50 % UR 40 - 5 

Depozit răcoros 18 °C la 35 % UR 90 - 15 

Depozit răcoros 13 °C la 30 % UR 200 - 40 

Depozit răcoros 4 °C la 30 % UR 800 - 130 

Depozit rece -04 °C la 30 % UR 1500 - 400 

Depozit rece -18 °C la 30 % UR  1500 - 400 

 

Ghidul este foarte folositor pentru un manager de colecŃii, deoarece  costul 

îmbunătăŃirii condiŃiilor de depozitare poate fi direct comparat cu beneficiile măsurate în ani 

ale cantităŃii de film prezervat. Aşa cum se indică în ghid, depozitarea la rece este singura 

opŃiune viabilă pentru a mări stabilitatea materialului care dă deja semne de deteriorare şi 

pentru a păstra materialul nou în condiŃii bune. 

Dacă depozitarea la rece nu este o opŃiune pe termen scurt, spaŃiul de depozitare 

trebuie bine ventilat pentru a preveni acumularea de gaze acide care duc la reacŃii 

autocatalitice de degradare a filmelor celulozice. Pe cât este posibil, mediul trebuie să fie 

stabil, rece şi uscat. FluctuaŃiile însemnate de temperatură şi UR trebuie evitate. 

 

 Depozitarea separată 

Ideal, fiecare tip de suport pentru film ar trebui depozitat separat. Organizând 

depozitarea în acest fel, sunt protejate celelalte suporturi fotografice de acŃiunea deteriorantă a 

produşilor de degradare a nitratului de celuloză şi acetatului de celuloză. În special, acidul 

azotic format prin degradarea nitratului de celuloză poate duce la pălirea imaginilor argintate, 

slăbirea legăturilor din gelatină şi corodarea cutiilor metalice în care sunt depozitate filmele. 

Acest mod de organizare pe tipuri de materiale face mai eficientă  monitorizarea condiŃiilor de 

conservare a colecŃiilor. 

 Este important să se separe diferitele tipuri de suporturi, dacă este posibil, şi de 

asemenea este  important să se separe suportul deteriorat de cel aflat în stare de conservare 

bună. 

 

 Încasetarea 

Se aplică acelaşi standard ca şi pentru materialul fotografic. 
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 Depozitarea generală 

Foliile, cum ar fi negativele şi transparentele trebuie puse în mape, mapele în cutii sau 

sertare şi aceste cutii sau sertare în rafturi metalice sau în fişet. 

Filmul roluit, cum ar fi filmul cinematografic şi microfilmul, trebuie păstrat rulat pe 

tijă (rolă), cu partea emulsionată în interior şi introdus  în cutii fără plastifianŃi, cloruri sau 

peroxizi. Materialele acceptate pentru confecŃionarea cutiilor sunt polietilena sau 

polipropilena. Orice hârtie ce conŃine informaŃii bibliografice despre film şi orice hârtie de 

ambalaj trebuie îndepărtate din interiorul cutiei şi depozitate separat cu documentaŃia aferentă. 

Atât materialele plane cât şi cele roluite trebuie depozitate orizontal pe rafturi metalice 

în condiŃii corespunzătoare de temperatură, UR, luminozitate şi circulaŃie a aerului. 
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Înregistr ări audio 

 

 Cea mai cunoscută formă de înregistrare audio care se găseşte în biblioteci o 

reprezintă discurile long-play cu micro înregistrare (12 inch, 33 1/3 rot/min şi 7 inch, 45 

rot/min), de obicei din policlorură de vinil presată sau discurile şerlac de 78 rot/min. 

 

 Discuri şerlac 

Primul disc şerlac datează din 1890 şi acest format a fost folosit până în 1950, când, 

treptat, a fost înlocuit cu discuri vinil. 

Determinarea cauzelor degradării discurilor şerlac este dificilă deoarece există o mare 

varietate a calităŃii acestora şi a materialului de umplere folosit de manufacturieri. 

Într-un mediu de depozitare corespunzător, aceste discuri suferă o fragilizare lentă, 

progresivă a şerlacului. Nivelurile ridicate ale umidităŃii accelerează fragilizarea discurilor 

şerlac. Această fragilizare duce la apariŃia unei pudre fine ce se pierde de pe disc la fiecare 

folosire, îndepărtând efectiv informaŃia înregistrată. Materialele organice din agregate sunt 

susceptibile atacului fungic, cu toate că se spune că şerlacul ar fi rezistent la fungi. 

 

 Discuri vinil 

Cu toate că vinilul este stabil, viaŃa discului nu este nelimitată. Discurile vinil sunt 

confecŃionate din policlorură de vinil (PVC), care se degradează chimic în urma expunerii la 

ultraviolete şi căldură. Stabilizarea se poate face prin adăugarea unei substanŃe chimice – 

rezina - în timpul producerii discului. Aceasta nu previne degradarea, dar o controlează. 

Discurile vinil sunt rezistente atacului fungic şi nu sunt afectate de umiditatea 

crescută. 

 

 Manipularea 

� ScoateŃi discul din copertă (cu cartuşul interior) Ńinându-l în faŃa corpului şi 

aplicând o presiune uşoară cu o mână şi înclinaŃi coperta deschisă. ÎmpingeŃi 

discul afară Ńinând de colŃul cartuşului interior. EvitaŃi să presaŃi discul cu 

degetele, deoarece praful existent între cartuş şi disc va ajunge în şănŃuleŃele 

acestuia. 

� ScoateŃi discul din cartuş prin înclinarea acestuia şi lăsaŃi-l să alunece încet în 

palma deschisă astfel încât marginile să cadă în interiorul articulaŃiei degetului 
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mare. Degetul mijlociu trebuie să susŃină centrul etichetei. Niciodată nu 

scoateŃi discul introducând mâna în interiorul cartuşului. 

� Pentru a Ńine un disc, plasaŃi degetul mare pe marginea discului, iar restul 

degetelor aceleiaşi mâini în centrul etichetei pentru a-i asigura echilibrul. 

FolosiŃi ambele mâini pentru a Ńine discul de margini şi a-l pune pe platanul 

aparatului. 

 

 Depozitarea 

� DepozitaŃi discurile în cartuşe fine de polietilenă. EvitaŃi să folosiŃi cartuşe de hârtie, 

carton sau PVC; 

� Nu lăsaŃi discurile în apropierea surselor de căldură sau lumină (în special ultravioletă), 

deoarece sunt influenŃate negativ de amândouă; 

� Nu aşezaŃi obiecte grele pe discuri. Nu trebuie niciodată aşezate unul peste altul; 

� DepozitaŃi-le vertical; 

� Nu depozitaŃi discurile pe rafturi necorespunzătoare (presiune diferită de-a lungul raftului, 

distanŃă de separare mai mare de 10-15 cm); 

� Nu intercalaŃi discuri de mărimi diferite, cele mici se pot pierde sau deteriora, în timp ce 

discurile mari sunt supuse unei presiuni inegale; 

� ÎndepărtaŃi înregistrările de gramofon cu învelitori mici (LP). Acestea pot continua să se 

micşoreze ducând la ondularea discului. 

 

 Recomandări pentru depozitare 

Un microclimat corespunzător pentru depozitarea înregistrărilor audio este esenŃial 

pentru a întârzia degradarea. FluctuaŃii bruşte şi mari ale temperaturii şi umidităŃii pot afecta 

anumite proprietăŃi chimice ale plasticului, cauzând distorsiuni ale calităŃii sunetului şi 

ondularea discului. Se recomandă 18 °C şi 40% UR. 

Mucegaiul de pe suprafaŃa discului poate cauza ciupirea, fapt ce determină scăderea 

calităŃii înregistrării. 

Praful, combinat cu presiunea exercitată de acul aparatului, poate uza permanent 

pereŃii şanŃurilor, afectând calitatea înregistrării; praful poate fi de asemenea întipărit 

permanent în substanŃele termoplastice. 
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Suport magnetic 

 

Benzile magnetice (înregistrări audio şi video pe casete, bandă de calculator bobină pe 

bobină, dischete de calculator, etc.) sunt în general confecŃionate dintr-un strat de  oxid de 

crom sau de fier legat cu un adeziv pe bază de film poliesteric. Acest adeziv de legătură este 

susceptibil la deteriorare, prin hidroliză şi oxidare. Deoarece informaŃia este stocată pe banda 

magnetică în scheme formate din particule magnetizate, orice pierdere sau dezordine a 

oxidului magnetic duce la pierderea informaŃiei. 

Încă din 1950, au existat mai mult de 40 de formate video care au variat ca mărime, 

viteză şi manieră de conducere a benzii. Casetele sunt mult mai subŃiri şi mai slabe decât 

benzile bobină pe bobină şi speranŃa de viaŃă la uzură este foarte scurtă. Benzile bobină pe 

bobină se folosesc pentru păstrarea pe temen lung. 

Banda magnetică are durata de viaŃă mult mai mică decât se presupune. Banda 

magnetică cu o vechime de 15 ani are sigur nevoie de atenŃie şi majoritatea benzilor de peste 

20 de ani necesită ajutor profesionist. 

 

 Manipularea 

� ReduceŃi manipularea; 

� EvitaŃi să atingeŃi suprafaŃa oricărei benzi sau dischete de calculator. Grăsimea de pe piele 

lasă reziduuri care vor murdări capul de redare şi va atrage praful; 

� Nu atingeŃi suprafaŃa benzii sau marginea carcasei decât dacă este absolut necesar şi 

atunci purtaŃi mănuşi fine; 

� Nu folosiŃi produse comerciale pentru a curăŃa benzile şi dischetele. ContactaŃi un 

profesionist pentru a curăŃa şi repara benzile murdare sau deteriorate; 

� IntroduceŃi benzile şi dischetele în carcasele individuale imediat după folosire pentru a 

evita posibilele deteriorări şi praful; 

� Nu folosiŃi niciodată clame de birou sau bandă adezivă pentru a ataşa notiŃe direct pe 

casete, bobine sau dischete; 

� ManipulaŃi banda numai în zone curate; 

� Nu lăsaŃi banda sau secŃiunea benzii fără imagine pe podea; 

� IntroduceŃi benzile în carcasele lor când nu le folosiŃi; 

� Nu scăpaŃi benzile pe jos şi nu le expuneŃi şocului; 

� ÎndepărtaŃi banda deteriorată sau secŃiunea benzii fără imagine din benzile deschise; 
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� Nu folosiŃi benzi adezive comerciale pentru a întări capătul benzii sau pentru îmbinări. 

Dacă este necesar, folosiŃi adezivi destinaŃi acestor scopuri. 

 

 Folosirea 

� EtichetaŃi toate casetele; 

� ReglaŃi aparatele conform specificaŃiilor producătorului pentru a evita deteriorarea 

casetelor de către acestea; 

� CurăŃaŃi capul de înregistrare-redare periodic, la intervale recomandate; 

� ÎnlăturaŃi benzile cu zgârieturi sau orice altă deteriorare a suprafeŃei, care pot genera 

reziduuri chimice în interiorul aparaturii; 

� FolosiŃi o casetă de curăŃare după rularea unei benzi deteriorate; 

� AsiguraŃi-vă că benzile pentru refolosire sunt complet şterse înainte de a fi puse din nou în 

folosinŃă; 

� Periodic rulaŃi şi derulaŃi rapid benzile; 

� Nu lăsaŃi o bandă rulată până la mijloc – întotdeauna derulaŃi în întregime banda; 

� ProtejaŃi aparatura şi benzile de praf. 

 

 Copii de siguranŃă 

Pierderea unei dischete de calculator nu înseamnă pierderea unei cantităŃi mari de 

informaŃie. De aceea, copiile de siguranŃă se impun ca o măsură de conservare a înregistrărilor 

pe calculator. MenŃinerea unei baze de date face parte din sarcina unei instituŃii, deci zilnic, se 

impune copierea unei informaŃii de pe hard-disk pe dischete sau benzi de siguranŃă. Ca parte a 

prevenirii dezastrelor, depozitaŃi copiile de siguranŃă în altă clădire. 

Benzile audio, video şi de calculator care necesită păstrarea pe perioade lungi de timp 

implică copierea periodică pentru a asigura accesul la informaŃie. La fiecare 3-5 ani, recopiaŃi 

toate benzile principale pe benzi poliesterice de înlată calitate în formatele stabilite curent de 

media. FolosiŃi copia principală doar atunci când faceŃi o altă copie. FaceŃi copiile benzilor 

principale în perioade diferite de timp pentru a nu îmbătrâni toate odată. 

FolosiŃi bandă audio bobină pe bobină pentru copii audio principale. O transcriere a 

unei benzi audio sau video poate fi de asemenea folosită ca o copie de uz sau copie de 

siguranŃă. O transcriere poate conŃine în întregime banda originală, sau numai un extras.  
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 EvoluŃia 

Formatele informaŃionale dispar pe măsură ce apar noi tehnologii. Numai în ultimii 20 

de ani, 8 formate de benzi, format video beta, bandă video 1/2 inch, 3 inch, 5 1/4  inch şi 8 

inch, dischete de calculator şi alte formate au fost scoase din uz. 

Accesul la informaŃie este limitat atunci când aparatura necesară citirii acestor 

înregistrări se defectează şi nu poate fi înlocuită. Pentru a asigura accesul la informaŃie, 

copiaŃi formatele vechi pe o tehnologie stabilă în care aparatura de redare rămâne în 

actualitate. 

 

 Depozitarea 

� łineŃi benzile şi dischetele departe de câmpuri magnetice – nu depozitaŃi benzi deasupra 

aparaturii electrice; 

� MenŃineŃi zonele de depozitare curate şi fără praf. Praful atrage şi menŃine umezeala şi va 

hidroliza, fiind o cauză principală a degradării pe termen lung a benzii magnetice. De 

asemenea, praful poate cauza deteriorări permanente benzii; 

� Nu lăsaŃi bobinele deschise sau benzile de casete expuse la soare; 

� DepozitaŃi vertical bobinele deschise şi casetele cu bobină sau bandă. Bobinele trebuie 

susŃinute de rolă; 

� FolosiŃi bobine sau casete, cutii/carcase şi accesorii de calitate; 

� FolosiŃi cămăşi protectoare pentru benzile bobine deschise; 

� Nu depozitaŃi benzile în mape/cutii de carton de calitate inferioară, care pot fi acide sau în 

cutii de vinil ce conŃin clor. 

 

 CondiŃii de microclimat pentru depozitare 

� SpaŃiul de depozitare a benzilor trebuie să fie rece şi uscat: 15±3 °C şi 30-40 % UR 

reprezentând condiŃii optime de depozitare. Căldura excesivă sau frigul vor deteriora 

mediul magnetic; 

� UR de aproximativ 40% accelerează deteriorarea liantului benzii; 

� EvitaŃi să expuneŃi benzile la schimbări bruşte de temperatură. Dacă temperatura de 

depozitare şi manipulare diferă cu mai mult de 8 °C, stabiliŃi un timp de aclimatizare de 

aproximativ 4 ore pentru fiecare 10 °C diferenŃă. 
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Mediul optic 

 

 Discuri laser 

Discurile laser au apărut în 1978 şi în mod obişnuit sunt dintr-un disc de sticlă sau 

plastic de 30 cm. Milioane de şanŃuri sunt inscripŃionate în suprafaŃa citită de o undă laser 

direcŃionată către aceasta. O undă de lumină este reflectată, care mai apoi este convertită într-

un semnal convenŃional analog. 

 

 CD-ROM 

CD-Rom (compact disc – citeşte doar memorie) derivă din compact disc audio şi a 

apărut la mijlocul anilor 1980, dimensiunile fizice şi caracteristicile fiind aceleaşi. DiferenŃa 

principală dintre CD-Rom şi CD-Audio este aceea că CD-Audio conŃine numai date audio, în 

timp ce CD-Rom poate conŃine date audio, de calculator şi video. 

MatriŃa de plastic a compact discului conŃine o spirală continuă de şanŃuri, în care sunt 

stocate date. Un strat reflector de aluminiu permite laserului din cititorul de compact disc să 

citească informaŃia codificată. Integritatea datelor este asigurată de un strat protector de lac pe 

o parte şi un substrat de plastic de partea cealaltă. 

 

 Manipularea 

Cele mai mari greşeli de manipulare a unui disc optic sunt îndoirea sau înŃeparea 

suprafeŃei cu un obiect ascuŃit. Aceste acŃiuni deformează substratul, şterg şanŃurile şi fac ca 

zone ale discului să devină de necitit. Un stilou ascuŃit (un pix, de exemplu) poate comprima 

substratul policarbonat şi stratul metalic reflector din zonă. Nu lăsaŃi discuri în cititor. PurtaŃi 

mănuşi fine când manipulaŃi mediul optic. 

 

 Etichetarea 

Aplicarea de etichete de orice fel poate dezechilibra un disc optic şi poate face dificilă 

citirea acestuia. De asemenea, etichetele se pot desprinde în condiŃii de umiditate. O dată ce 

eticheta se află pe disc, nu trebuie să încercaŃi să o îndepărtaŃi. Îndepărtarea etichetei creează o 

apăsare concentrată într-o zonă mică. Asemenea tensiune poate duce la delaminare, în special 

pentru un CD inscripŃionabil. Dacă este necesar să scriem pe disc, se va alege un marker 

moale, dar şi în acest caz unii solvenŃi ai marker-ului pot produce deteriorări prin migrarea în 

lacul de protecŃie. 
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 CurăŃarea 

EvitaŃi să folosiŃi solvenŃi de curăŃare. Praful sau murdăria vor fi şterse cu o cârpă 

specială pentru lentile, non-abrazivă, dar este de preferat curăŃarea cu jet de aer. Cu mişcări 

uşoare, ştergeŃi discul dinspre centru spre margine. Mişcarea trebuie să fie radială (ca spiŃele 

unei roŃi), nu în formă de cerc. 

 

 Depozitarea 

Carcasele acrilice cu care sunt echipate de producători şi distribuitori asigură o bună 

protecŃie împotriva zgârieturilor, prafului, luminii şi schimbărilor bruşte de umiditate. 

ProtejaŃi carcasele individuale de CD prin depozitarea lor în cutie închisă, dulap sau 

fişet. Această măsură asigură o protecŃie suplimentară împotriva luminii, prafului şi 

fluctuaŃiilor de microclimat. Dacă producătorul prevede un carton separator sau alt material cu 

funcŃie de carcasă, acesta trebuie păstrat. 

 

 CondiŃii de microclimat recomandate pentru depozitare 

Discurile optice trebuie depozitate într-un mediu fără praf, rece (sub 20 °C) şi cu o 

umiditate medie (40% UR). Căldura şi umiditatea vor determina oxidarea stratului metalic 

reflector, înnegrirea materiei colorante şi deteriorarea substratului polimeric şi a lacului. Nu 

lăsaŃi discurile sub acŃiunea razelor solare. 
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REFORMATAREA 
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 Procesul microfilmării 

 Biroul comercial de microforme / Firme specializate în producerea de microforme 
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De ce  material reformatat? 

Cu toate că bibliotecarii pot preveni deteriorarea colecŃiilor şi rata lor de deteriorare, 

puŃine instituŃii îşi pot permite o muncă intensivă şi un proces costisitor de conservare a 

colecŃiilor proprii. Ceea ce este posibil ar fi prezervarea conŃinutului prin punerea lui într-o 

altă formă, un format mai durabil (reformatarea). Sunt disponibile multe publicaŃii pe această 

temă şi ele cuprind în detaliu problemele pe care reformatarea le ridică cât şi metodele şi 

tehnicile implicate. Acest capitol adună cele mai comune probleme şi se ocupă în special de 

mediul de reformatare. De asemenea, trebuie  amintit că materialul care trebuie reformatat 

necesită o mânuire foarte atentă. 

Materialul de bibliotecă şi de arhivă este reformatat din numeroase motive: 

� Pentru a conserva conŃinutul; 

� Pentru a reduce uzura şi distrugerea originalelor; 

� Pentru a economisi spaŃiu – materialul fragil şi foarte deteriorat poate fi scos 

din aria de depozitare dacă nu are valoare de artefact şi dacă singura calitate o 

reprezintă conŃinutul lui; 

� Pentru a îmbunătăŃi accesul – copii ale microfilmelor şi mediilor digitizate pot 

fi consultate, dând posibilitatea accesării de către mai mulŃi utilizatori în 

acelaşi timp; 

� Pentru duplicate din motive de securitate, în cazul în care originalele sunt 

deteriorate, sau pentru ca acestea să nu fie furate sau distruse. 

 Pentru a fi un succes în procesul de prezervare, reformatarea  depinde de cooperarea 

instituŃiilor la scară naŃională şi internaŃională. Trebuie iniŃiate proiecte  precum EROMM 

(European Register of Microfilm Masters), care este o bază de date a microformelor existente 

în cele mai importante biblioteci din Europa. EROMM înregistrează ce texte reformatate 

există şi unde, astfel încât instituŃiile să evite duplicarea eforturilor (două instituŃii să 

microfilmeze acelaşi ziar este o pierdere de bani, atunci când o instituŃie a reformatat o serie 

de ziare şi există un set  într-un oraş apropiat). Mai mult, cooperarea între biblioteci este 

necesară în planificarea reformatărilor (ce anume şi care instituŃie). Au fost publicate multe 

ghiduri pentru a ajuta bibliotecarii în selectarea materialului pentru reformatare şi în 

organizarea programelor de reformatare. În general trebuie să se răspundă la următoarele 

întrebări: 

� Este  un document în mai multe exemplare sau unic/rar? 

� Există alte copii în bibliotecă sau în altă parte? 
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� Necesită documentul  să fie conservat (este hârtia deja, sau va deveni puternic 

acidă sau sfărâmicioasă)? 

� Este posibil să se înlocuiască documentul? 

� Este documentul, sau va deveni greu de utilizat? 

� Trebuie documentul păstrat în forma originală? 

 

 Reducerea uzurii şi a deteriorării originalelor 

 Când obiectivul este de a reduce uzura şi deteriorarea originalelor, trebuie luate măsuri 

speciale pentru a preveni deteriorarea documentului şi în timpul procesului reprografic. 

Reformatarea creşte acest risc datorită numărului mare de mânuiri implicate în proces. 

 

 Selectarea formatului 

Există trei modalităŃi de reformatare: 

� Fotocopierea (xerografierea) 

� Microfilmarea 

� Digitizarea 

Fiecare reprezintă avantaje şi dezavantaje, dar ele pot servi diferitelor scopuri şi toate sunt 

prezente în bibliotecă într-un anumit grad. 

 

 

Fotocopierea (Xerografierea) 

  

 Fotocopierea ca proces de reformatare nu este un mijloc complet de prezervare. Este 

folosită în special pentru înlocuirea paginilor lipsă:  

� InformaŃia deteriorată sau lipsă din volumele foarte solicitate poate fi copiată şi 

legată pentru a fi depozitată în rafturi cu acces liber. 

� Fotocopierea poate fi utilizată când materialul fragilizat nu mai poate fi folosit 

fără a risca noi deteriorări, iar o fotocopie (mai degrabă decât pe film) este 

dorită dar nu este disponibilă la o editură. 

În fiecare caz, este esenŃial ca fotocopiile să fie de bună calitate şi pe hârtie permanentă. 

 

Avantaje  

� Nu este necesară o maşină de citit, ci numai fotocopiatorul;  
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� Suportul şi formatul original pot fi păstrate;  

� În mod normal costurile sunt mai mici decât în alte procese, mai ales dacă originalul 

este un document monocrom;  

� Conservatorul de bibliotecă sau publicul preferă să utilizeze facsimile decât 

microfilme, excepŃie făcând documentele mari, cum ar fi ziarele. 

 

 

Dezavantaje 

� Fotocopiile făcute direct de pe document sunt în general de mai slabă calitate decât 

microfilmele; 

� Costul fotocopierii ulterioare este mai ridicat decât în cazul microfilmelor; 

� Există o pierdere de informaŃie, în special pentru grafică; 

� Dacă se păstrează originalul, trebuie creat mai mult spaŃiu de depozitare. 

 Hârtia de fotocopiere, toner şi maşini 

� Hârtia: fotocopiile trebuie executate pe hârtie care corespunde standardelor 

Institutului NaŃional de Standardizare American (ANSI) pentru hârtie 

permanentă, Z 39.48-1992 sau ISO 9706, folosind o maşină de copiat alb-

negru, deoarece fotocopiile color nu sunt stabile pe termen lung. 

� Toner: alte consideraŃii sunt calitatea tonerului (este recomandat negru carbon) 

şi fuziunea tonerului cu hârtia. Maşinile de fotocopiat trebuie întreŃinute pentru 

a ne asigura că temperatura este bună (corectă) pentru fuzionarea tonerului cu 

hârtia. Dacă o copie recent făcută se murdăreşte când se face proba de ştergere 

a imaginii, maşina nu a impresionat bine imaginea pe hârtie şi trebuie refăcută. 

� Maşini: limita de fotocopiere în fotocopierile obişnuite din bibliotecă exercită 

o presare foarte mare asupra legăturilor şi inevitabil produce deteriorarea lor. 

Fotocopiatoarele care permit fotocopierea cu faŃa în sus sunt preferabile. Mai 

mult, acum sunt disponibile fotocopiatoare care digitizează textul şi imaginile. 

Ele pot obŃine o imagine de bună calitate chiar şi în cazul volumelor care nu se 

port deschide perfect. 
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Microfilmarea 

 Procesul microfilmării 

S-au publicat o serie de standarde care acoperă toate aspectele producerii de 

microfilme şi depozitării acestora. Prezervarea microfilmelor implică un număr de paşi: 

� Selectarea – luarea deciziei asupra materialului ce trebuie  filmat; 

� Pregătirea – controlarea dacă materialul este complet; curăŃarea şi repararea paginilor; 

identificarea „Ńintelor” care necesită detalii cum ar fi titlul şi mărirea caracterului de 

literă; 

� Filmarea – similară procedurilor de bază fotografice; 

� Procesarea filmului – după expunere, filmul este procesat la standardele de arhivă şi 

testat pentru a ne asigura că au fost îndepărtate toate reziduurile chimice rezultate din 

procesare; 

� Inspectarea – după procesare filmul este inspectat (să nu aibă defecte, să fie lizibil şi 

complet); 

� Crearea înregistrării –  (format MARC) pentru a facilita accesul la  film şi a preveni 

dublarea efortului. 

 

Biroul comercial de microforme / Firme specializate în producerea de microforme 

� Folosirea unui birou comercial de microforme / unei firme  specializate poate fi mai 

economică decât întemeierea unei operaŃii proprii. Este de importanŃă vitală să 

evaluăm calificarea oricărei companii de servicii de microfilmare; 

� VorbiŃi cu alte instituŃii, arhive particulare şi întrebaŃi despre experienŃa lor cu 

companiile de microfilmare; 

� ÎntrebaŃi firmele potenŃiale asupra experienŃei lor în filmare şi dacă există probleme 

tehnice în cazul materialelor fragile sau supradimensionate; 

� ÎntrebaŃi cel puŃin trei referenŃi din alte instituŃii; 

� ContactaŃi persoane avizate să vedeŃi cum mânuieşte înregistrările vânzătorul de 

microfilme, cum găseşte părŃile deteriorate şi cum aplică corecŃiile de refilmare;  

� InspectaŃi operaŃia de microfilmare. PuneŃi întrebări despre standarde, proceduri şi 

securitate; 

� RedactaŃi un contract între instituŃie şi firma specializată; 

� PregătiŃi o mostră de film. 
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 Avantaje 

� Un istoric bogat – materialul de bibliotecă a fost reprodus în microformate încă din 

1930; 

� Problemele legate de tehnologie au fost depăşite; 

� Există numeroase standarde pentru filmare, procesare şi depozitare; 

� Microformele pot fi create cu bani puŃini, multiplicate şi distribuite; 

� Microformele pot fi digitizate dacă s-a folosit un film de bună calitate; 

� Filmul este foarte compact. 

 

 Dezavantaje 

� Rezerva cititorului pentru alt suport decât cel papetar – în general maşinile de citit 

microforme din biblioteci sunt de slabă calitate şi nu asigură comfortul necesar; 

� Utilizatorii trebuie să acceseze filmul manual pentru: 

Localizarea cadrului dorit; 

Încărcarea în maşina de citit microforme; 

Derularea bobinei pentru a o găsi imaginea dorită. 

� Dacă filmul nu se găseşte în bibliotecă poate dura săptămâni până să fie trimis; 

� Filmul se poate zgâria la manipulare; 

� Fiecare copie ulterioară îşi pierde din rezoluŃie (∼ 10%); 

� Reproducerea de pe film pe hârtie poate fi de slabă calitate; 

� Variabilele din timpul creării filmului sunt dificil de controlat; 

� Calitatea imaginii poate fi determinată de-abia după ce filmarea este completă; 

� Paginile defecte trebuie refilmate şi îmbinate în filmul iniŃial. 

 Tipuri de microfilm 

Haloizi de argint-gelatină – singurul tip pentru negativele principale de arhivă, care 

trebuie depozitate separat şi în condiŃii riguroase de control. Negativele principale se folosesc 

pentru executarea de noi copii şi niciodată pentru vizionare. 

Diazo – o copie provizorie se poate face de pe negativul principal pe film diazo de pe 

care se vor executa alte copii. 

Vesicular – copii pozitive se pot face pe film vesicular pentru circulaŃie. 

Filmele diazo şi vesicular nu oferă în timp calitatea filmului de arhivă, dar depozitate 

în condiŃii corespunzătoare pot dura 25-100 ani. 
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 Recomandări pentru depozitare şi microclimat 

Majoritatea recomandărilor pentru film se aplică şi microformelor. Multe filme din 

colecŃiile existente sunt pe suport de acetat. Asemenea filme se descompun chimic, rezultând 

un miros de oŃet şi în final ducând la contractarea şi deteriorarea emulsiei. Într-adevăr, toate 

filmele celulozice sunt susceptibile deteriorării. Rata de deteriorare a filmului creşte gradual 

până când atinge punctul autocatalitic, după aceea înregistrând creşteri rapide. Temperatura şi 

umiditatea au un impact semnificativ asupra timpului de atingere a punctului autocatalitic. 

Depozitat corect şi având o procesare adecvată, filmul alb-negru, cu haloizi de argint-

gelatină are o viaŃă de folosire de ∼ 500 ani, mult mai mult decât multe originale de slabă 

calitate. Oricum, depozitarea şi procesarea în condiŃii improprii va reduce longevitatea 

filmului. 

� Negativele principale trebuie depozitate în subsol (nu seifuri, pentru că nu se 

poate menŃine UR necesară), fără praf şi poluanŃi atmosferici şi menŃinute la 

temperatura de 18 ± 2 °C, cu un nivel constant al UR între 20 şi 40 % pentru 

haloizi de argint-gelatină pe suport de ester celulozic şi 30-40 % pentru haloizi 

de argint-gelatină pe suport poliesteric; 

� Copii intermediare pe film diazo şi copii vizuale pe film vesicular pot fi 

depozitate în condiŃii mai puŃin severe. Oricum, condiŃiile de mediu răcoros şi 

uscat vor ajuta la prelungirea vieŃii acestor tipuri de film; 

� În toate cazurile, fluctuaŃiile rapide de UR şi temperatură trebuie evitate; 

� Imaginile pe film diazo vor păli şi expunerea la lumină va accelera pălirea, 

astfel filmele diazo  trebuie depozitate la întuneric şi întotdeauna în cutie 

atunci când nu se folosesc; 

� Filmul vesicular este în special vulnerabil la praf şi temperatură înaltă produsă 

de maşinile de citit microfilme, deci este important de menŃinut maşina curată 

şi rece; 

� Cutiile trebuie să fie neacide, să nu conŃină agenŃi de oxidare şi să respecte 

testul PAT (Photographic Activity Test) specificat de ANSI Standard IT 9.2-

1991. 
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Digitizarea 

Ce este digitizarea? 

Digitizarea este o modalitate de înregistrare şi stocare a imaginilor folosind tehnologia 

computerului. O cameră digitală sau un scanner va executa o fotografie electronică, care este 

convertită într-un cod digital binar (în esenŃă format din 0 şi 1) şi care poate fi vizionată pe un 

ecran de calculator sau printată pe hârtie (tipărită). Datele sunt stocate pe suport magnetic şi 

optic. InformaŃia conŃinută în imaginile digitale nu este convertită în formă alfa-numerică în 

timpul scanării, din această cauză nu se pot face căutări în text (necesită o indexare 

ulterioară). 

 

Recunoaşterea caracterului optic (OCR) 

Softul Optical Character Recognition (OCR) permite convertirea unui document 

tipărit scanat într-un text care poate fi editat folosind programe de editare. Din păcate, 

procesul nu este perfect şi trebuie corectat apoi, văzând ce litere lipsesc. Mai mult, programele 

OCR nu sunt capabile să salveze documentul în formă tipografică originală sau ca pagină de 

carte. 

 

 Avantaje 

� Digitizarea oferă acces rapid unui număr mare de utilizatori din lumea întreagă; 

� Imaginile pot fi restaurate electronic şi mărite (intensificate); 

� Copiile pentru utilizatori sunt de calitate foarte bună; 

� Regăsirea automată facilitează găsirea informaŃiei; 

� Digitizarea produce imagini care pot fi reproduse ori de câte ori este nevoie fără 

pierderea calităŃii; 

� Imaginile digitizate nu au de suferit în urma utilizării. 

 

 Dezavantaje 

� Necesită echipament costisitor pentru tehnologia folosită la convertirea şi regăsirea 

înregistrării; 

� Imaginea digitală, pe ecran sau printată, nu poate fi deocamdată acceptată ca înlocuitor 

legal al originalului; 

� Standardele au lacune în multe probleme; 



 86 

� Stocarea digitală nu este deocamdată acceptată ca o arhivă adevărată – necesită 

monitorizare continuă sau împrospătare periodică şi transfer; 

� Sistemul de acŃionare va deveni învechit (ieşit din uz); 

� Este o tehnică relativ de vârf, dar costurile vor scădea rapid pentru stocare şi 

producere; 

� Timpul necesar pentru captarea şi stocarea imaginilor de arhivă la rezoluŃie foarte 

bună şi costurile ce le implică cresc odată cu creşterea calităŃii; 

� Este costisitor să se reproducă imagini color. 

 Perimarea tehnicilor – probleme 

ViaŃa tehnologică scurtă a oricărui mediu optic sau electronic, softul şi hardul asociat 

reprezintă o problemă majoră care nu se pune în cazul microfilmării ca proces de reformatare. 

Hardul şi softul se schimbă rapid, prin apariŃia de noi versiuni. În plus, tehnologiile vin şi 

pleacă. Bibliotecile, probabil,  nu vor putea folosi multe din tehnologiile de azi în viitor. În 

mod sigur, componente ale hardului nu vor mai fi produse, iar softul vechi nu va mai putea 

rula pe maşinile noi. Aceasta înseamnă că bibliotecile nu vor putea regăsi informaŃia stocată 

pe mediu optic peste 25 de ani şi aceasta va fi sigur o problemă peste 100 de ani. Problema 

perimării tehnicilor se va pune şi pentru copiile de arhivă pe suport magnetic şi optic,  care 

vor „migra” atunci când noi tehnologii vor deveni standard. 

 Digitizarea şi microfilmarea combinate 

Strategia de prezervare preferată pentru următoarea decadă este producerea atât de 

microfilm principal pentru prezervare cât şi de mediu digital principal pentru acces. Politica 

de filmare este preferată în întregime. Oricum, dezvoltarea rapidă a tehnologiei computerelor, 

apariŃia echipamentului sofisticat, care poate produce microfilm şi imagini digitale de 

rezoluŃie înaltă, simultan şi la un cost scăzut şi presiunea exercitată de utilizatori pentru 

asigurarea accesului vor duce la preferarea tehnologiei digitale.  
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APPENDIX  I 

 

Unde ne adresăm pentru consiliere 

 

Abbey Publications Inc 

7105 Geneva Drive, Austin TX 78723, USA 

Tel: + 1 (512) 929 3992 Fax: + 1 (512) 929 3995 

e-mail: Abbeypub@flashnet 

http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/ 

PublicaŃii: Abbey Newsletter şi Alkaline Paper Advocate. 

 

American Institute for Conservation of Historic andArtistic Works (AIC) 

1717 K Street NW, Suite 301, Washington DC 20006, USA 

Tel: + 1 (202) 452 9545 Fax: + 1 (202) 452 9328 

e-mail: InfoAic@aol.com 

http://palimpsest.stanford.edu/aic/ 

PublicaŃii: AIC News şi AIC Journal. 

 

Bibliothèque Nationale de France (BnF) 

Services de Conservation 

Quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13, FRANCE 

Tel: + 33 (0) 1 53 79 41 65 Fax: + 33 (0) 1 53 79 41 61 

http://www.bnf.fr 

 

The British Library 

National Preservation Office (NPO) 

Great Russell Street, London WC1B 3DG, UK 

Tel: + 44 (0) 171 412 7612 Fax: + 44 (0) 171 412 7796 

e-mail: npo@bl.uk 

http://www.bl.uk/index.html 

 

Canadian Conservation Institute (CCI) 

1030 Innes Road, Ottawa, Ontario K1A OM5, CANADA 

Tel: + 1 (613) 998 3721 Fax: + 1 (613) 998 4721 
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e-mail: cci-iccpublications@pch.gc.ca 

http://www.pch.gc.ca/cci-icc 

PublicaŃii: Bulletin de l’ICC, bilingv (franceză şi engleză), bianual şi gratis. 

 

Canadian Council of Archives (CCA) 

1009–344 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A ON3, 

CANADA 

Tel: + 1 (613) 995 0210 Fax: + 1 (613) 947 6662 

e-mail: dubeau@fis.utoronto.ca 

http://www.fis.utoronto.ca/groups/aao/index.htm 

 

Conservation on Line (CoOL) 

http://palimpsest.stanford.edu 

Bază de date cu articole full-text şi rezumate, cu numeroase legături către resurse online 

incluzând: organizaŃii care se ocupă cu probleme de conservare, furnizori de materiale de 

prezervare/conservare precum şi departamentele de conservare ale bibliotecilor. 

 

Council on Library and Information Resources (CLIR) 

1755 Massachusetts Avenue, NW, Suite 500 

Washington, DC 20036, USA 

Tel: + 1 (202) 939 4750 Fax: + 1 (202) 939 4765 

e-mail: info@clir.org 

http://www.clir.org/cpa/ 

 

European Commission on Preservation and Access (ECPA) 

PO Box 19121, NL-1000 GC, Amsterdam, THE NETHERLANDS 

Tel: + 31 (20) 551 0807 Fax: + 31 (20) 620 4941 

e-mail: yola.de.lusenet@bureau.knawl.nl 

http://www.knawl.nl/ecpa/ecpatex/welcome.htm 

 

European Register of Microform Masters (EROMM) 

Tel: + 49 (551) 39 34 68 Fax: + 49 (551) 39 95 25 

e-mail: eromm@mail.sub.uni.goettingen.de 
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Este o bază de date internaŃională care vine în sprijinul bibliotecilor, coordonând activitatea 

de microfilmare şi reformatare în scopul conservării informaŃiei scrise. Oferă consultanŃă în 

procesul de reformatare. 

 

Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) 

1 rue Defacqz, B-1000 Bruxelles, BELGIUM 

Tel: + 32 (2) 538 3065 Fax: + 32 (2) 534 4774 

email: fiaf@mail.interpac.be 

http://www.cinema.ucla.edu/fiaf/enfiaf.html 

Reuneşte instituŃii din toate Ńările care se ocupă cu colecŃionarea şi prezervarea filmelor de 

interes istoric şi cultural. 

 

Fédération Internationale des Archives de Télévision (FIAT) 

Elmfield Mansions, Elmfield Road, Balham, London SW17 8AA, UK 

Tel: and Fax: + 44 (0) 181 675 5941 

e-mail: gosta@msn.com 

http://www.nbr.no/fiat/fiat.html 

 

Fundaçáo Nacional de Arte (FUNARTE) 

Rua São José 12° andar - Centro, CEP 20010-020, Rio de Janeiro, BRAZIL 

Tel: + 55 (21) 533 8090 Fax: + 55 (21) 262 4516 

e-mail: zuniga@omega.eincc.bc 

FUNARTE reprezintă un program naŃional de prezervare şi cercetare a fondului fotografic din 

Brazilia. Este structurat ca o reŃea cu centre de cercetare în toată Ńara. 

 

Getty Conservation Institute 

1200 Getty Center Drive, Suite 700, Los Angeles, CA 90049-1684, USA 

Tel: + 1 (310) 440 7325 Fax: + 1 (310) 440 7702 

http://www.getty.edu/gci 

PublicaŃii: Buletin de informare, de trei ori pe an, în engleză şi spaniolă, gratis. 

 

Image Permanence Institute (IPI) 

Rochester Institute of Technology, 

Frank E. Gannett Memorial Building, PO Box 9887, Rochester, NY 14623-0887, USA 
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Tel: + 1 (716) 475 2736 Fax: + 1 (716) 475 7230 

 

Institute of Paper Conservation (IPC) 

Leigh Lodge, Leigh, Worcester WR6 5LB, UK 

Tel: + 44 (1886) 832323 Fax: + 44 (1886) 833688 

e-mail: clare@ipc.org.uk 

http://palimpsest.stanford.edu/ipc 

PublicaŃii: Paper Conservation News, de patru ori pe an. The Paper Conservator, anual. 

 

International Association of Sound Archives (IASA) 

Tel: + 46 (8) 783 3700 Fax: + 46 (8) 663 1811 

 

International Centre for the Conservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) 

13, via di San Michele, I-00153 Roma, ITALY 

Tel: + 39 (6) 585 531 Fax: + 39 (6) 5855 3349 

e-mail: iccrom@iccrom.org 

http://www.iccrom.org 

 

International Council on Archives (ICA) 

60, rue des Francs-Bourgeois, F-75003 Paris, FRANCE 

Tel : + 33 (1) 40 27 63 06 Fax: + 33 (1) 42 72 20 65 

e-mail: 100640.54@compuserve.com 

http://www.archives.ca./ica 

 

International Federation of Library Associations & Institutions (IFLA) 

PO Box 95312, 2509 CH The Hague, THE NETHERLANDS 

Tel: + 31 (70) 31 40 884 Fax: + 31 (70) 38 34 827 

e-mail: IFLA. HQ@IFLA.NL 

http://www.nlc-bnc.ca/ifla 

 

IFLA Section on Preservation and Conservation 

National Library of Canada, 395 Wellington Street, Ottawa  

Ontario K1A ON4, CANADA 

Tel: + 1 (613) 943 85 70 Fax: + 1 (613) 947 29 16 
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e-mail: ralph.manning@nlc-bnc.ca 

e-mail:mskepast@it.teither.gr 

 

International Institute for Conservation (IIC) 

6 Buckingham Street, London WC2N 6BA, UK 

Tel: + 44 (171) 839 5975 Fax: 44 (171) 976 1564 

e-mail: 100731.1565@compuserve.com 

PublicaŃii: IIC Bulletin, bilunar, gratis pentru membrii IIC. 

 

Joint IFLA-ICA Committee for Preservation in Africa (JICPA) 

Kenya National Archives and Documentation Service 

Moi Avenue, PO Box 49210, Nairobi, KENYA 

Tel: + 254 (2) 22 89 59 Fax: + 254 (2) 22 80 20 

 

Library of Congress 

Preservation Directorate 

LM-G21, Washington, DC 20540, USA 

Tel: + 1 (202) 707 5213 Fax: + 1 (202) 707 3434 

http://www.lcweb.loc.gov/preserv/ 

 

National Library of Australia 

National Preservation Office 

NIAC, Canberra Act 2600, AUSTRALIA 

Tel: + 61 (6) 262 1571 Fax: + 61 (6) 273 4535 

e-mail: claw@nla.gov.au 

http://www.nla.gov.au/archive/npo/html 

 

Northeast Document Conservation Center (NEDCC) 

100 Brickstone Square, Andover, MA 01810, USA 

Tel: + 1 (978) 470 1010 Fax: + 1 (978) 475 6021 

e-mail: nedcc@nedcc.org 

http://www.nedcc.org 
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Research Libraries Group (RLG) 

1200 Villa Street, Mountain View, CA 94041-1100, USA 

Tel: + 1 (800) 537 7546 (North America) 

Tel: + 1 (650) 691 2333 (outside North America) 

Fax: +1 (650) 964 0943 

e-mail: bl.ric@rlg.org 

http://www.rlg.org/toc.html 

 

Solinet Preservation Service 

1438 West Peachtree Street, NW, Suite 200, Atlanta, GA 

30309-2955, USA 

Tel: + 1 (404) 892 0943 or + 1 (800) 999 8558 

e-mail: helpdesk@solinet.net 

http://www.solinet.net 

 

UNESCO – Memory of the World 

1, rue Miollis, 75015 Paris, FRANCE 

Tel: + 33 (0) 1 45 68 44 96 Fax: + 33 (0) 1 44 49 00 58 

http://www.unesco.org/webworld 
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APPENDIX II 

 

Standarde 

 

 Standardele naŃionale şi internaŃionale reprezintă norme care conŃin specificaŃii tehnice 

sau criterii precise - ce trebuie folosite ca reguli, ghiduri - definiŃii ale caracteristicilor tehnice 

care asigură că aceste materiale, produse, procese şi servicii sunt în concordanŃă cu scopul 

propus. Se recomandă să fie aplicate întocmai, dar se pot adapta cerinŃelor locale. 

 Dacă suntem adepŃii prezervării, atunci toate aceste practici, proceduri şi scopuri 

trebuie să fie aliniate  standardelor. În timp ce anumite standarde sunt absolut obligatorii de 

aplicat, altele (de exemplu standardele referitoare la partea electrică) sunt lăsate la latitudinea 

instituŃiei. Este responsabilitatea celor care lucrează să se alinieze la cele mai potrivite 

standarde în domeniu. 

 

Câteva standarde ISO importante: 

ISO JCT 1: Information Technology 

ISO TC 6: Paper, Board and Pulps 

ISO TC 21: Equipment for Fire Protection and Fire Fighting 

ISO TC 35: Paints and Varnishes 

ISO TC 37: Terminology (Principles and Coordination) 

ISO TC 42: Photography 

ISO TC 46: Information and Documentation 

ISO TC 47: Chemistry 

ISO TC 61: Plastics 

ISO TC 92: Fire Safety 

ISO TC 94: Personal Safety – Protective Clothing and Equipment 

ISO TC 120: Leather 

ISO TC 122: Packaging 

ISO TC 146: Air Quality 

ISO TC 171: Document Imaging Applications 

 

International Organization for Standardization (ISO) 

1, rue de Varembe 

CP 56, CH – 1211 Genève 20 
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Switzerland 

Tel: + 41 (22) 749 0111 

Fax: + 41 (22) 733 3430 

http://www.iso.ch/welcome.html 

ISO îşi structurează activitatea prin comisii tehnice, pe anumite domenii. 

 

American National Standards Institute (ANSI) 

11 West 42nd Street, 13th Floor 

New York, NY 10036 

USA 

Tel: + 1 (212) 642 4900 

Fax: + 1 (212) 398 0023 

http://www.ansi.org/ 

ANSI este reprezentant al SUA la ISO şi este organizaŃia care emite pricipalele standarde 

naŃionale. Este o organizaŃie privată care coordonează comitetele şi organizaŃiile acreditate în 

domeniul standardelor. 

 

Standard pentru hârtia permanentă 

Hârtia permanentă nu conŃine nici un fel de substanŃă care să producă deteriorarea în timp. 

SperanŃa de viaŃă este de câteva sute de ani conform testelor de îmbătrânire accelerată. 

Caracteristicile hârtiei permanente sunt descrise în standardul ISO 9706:1994 – Informare şi 

Documentare – Hârtie pentru documente – CerinŃe pentru permanenŃă. 

� pH între 7,5 şi 10 

� Rezervă alcalină (echivalent în carbonat de calciu): 2% 

� Numărul kappa (rezistenŃă la oxidare): sub 5 

� RezistenŃă mecanică: 350 mN pentru toate tipurile de hârtie peste 70g/m2 

Acest simbol trebuie să apară pe orice publicaŃie tipărită pe hârtie permanentă ∞ 
 


