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Toate bibliotecile din lume se confruntă cu problema păstrării materialelor de bibliotecă, care 
includ cărţi, reviste, CD etc., ce necesită  măsuri speciale de conservare. De aceea e nevoie de 
menţinut un microclimat adecvat. 

În străinătate, tema dată se abordează frecvent, ceea ce nu se poate spune despre 
biblioteconomia autohtonă. Iată de ce considerăm necesar să atragem atenţie asupra importanţei ei, 
deoarece , cu siguranţă şi pentru noi ea este actuală.. 

Ceea ce subliniază, în primul rînd, cercetătorii este faptul că microclimatul variază de la un tip 
de materiale la altul. Nu există un nivel ideal pentru toate categoriile de documente – 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. Este demonstrat 
ştiinţific că hîrtia îşi va păstra stabilitatea chimică şi aspectul fizic mai mult timp la o temperatură 
joasă şi o umiditate relativă 30 - 40%. Oricum, în timp ce blocul de carte legat în piele poate fi 
păstrat la o umiditate relativă scăzută, legătura va avea inevitabil de suferit. Pielea şi velumul 
necesită o umiditate relativă de măcar 50% pentru a-şi păstra proprietăţile mecanice.  

Efectele temperaturii asupra materialelor de bibliotecă sunt vizibile şi în biblioteca UTM 
datorită lipsei unui sistem de aerisire. 

S-a constatat că la creşterea temperaturii cu fiecare 10°C, viteza reacţiilor de degradare chimică 
a materialului tradiţional de bibliotecă şi arhivă, cum ar fi hîrtia şi cărţile, se dublează. Căldura 
împreună cu umiditatea relativă crescută determină dezvoltarea mucegaiului şi creează mediul 
favorabil pentru insecte şi animale. Frigul (mai puţin de 10°C) împreună cu umiditatea relativă 
crescută şi o slabă circulaţie a aerului va duce la igrasie şi eventual dezvoltarea mucegaiului [3]. 

Filialele Bibliotecii UTM se confruntă cu problema umidităţii, din motivul că majoritatea sunt 
amplasate la ultimul etaj şi sunt mai uşor expuse pătrunderii umidităţii. Se cunoaşte că materia 
organică este higroscopică. Ea absoarbe sau pierde apă prin creşterea şi descreşterea umidităţii 
relative. În consecinţă, materialele se dilată sau se contractă odată cu creşterea sau scăderea 
nivelului umidităţii. Umiditatea relativă de 55-65% reduce la minim deteriorarea mecanică, 
materialul menţinându-şi flexibilitatea. Peste 70% a umidităţii relative, atacul biologic devine o 
problemă chiar dacă temperatura este scăzută. În zonele cu o slabă circulaţie a aerului, umiditatea 



relativă nu trebuie să depăşească 60% şi chiar şi atunci cînd circulaţia aerului este bună, umiditatea 
relativă nu trebuie să depăşească 65% pentru a evita apariţia mucegaiului. Umiditatea relativă 
scăzută - mai puţin de 40% reduce la minim transformarea chimică, dar poate duce la contractarea 
materialelor, rigidizare, plesnire şi fragilizare. Deteriorări vizibile pot fi: desfacerea în straturi a 
cernelurilor, încovoierea coperţilor de cărţi şi crăparea emulsiei de pe fotografii. În general, 
materialul de bibliotecă trebuie depozitat şi consultat în condiţii stabile de temperatură şi umiditate 
[3]. 

Totuşi, este imposibil de menţinut într-o clădire, cu mijloace clasice, aceeaşi temperatură pe tot 
parcursul anului, dacă temperatura creşte peste 20°C este foarte important ca nivelul umidităţii 
relative să nu crească sau să scadă sub nivelul acceptabil. În instituţii, temperaturile sunt adesea 
dictate de ceea ce se consideră potrivit confortului uman, în jur de 20-22 C° pentru activităţi 
sedentare. Oamenii sunt sensibili la schimbările de temperatură şi percep mai puţin schimbările de 
umiditate, în schimb pentru majoritatea materialului de bibliotecă este invers. Alegerea nivelului 
umidităţii relative este întotdeauna un compromis şi este influenţat de cîţiva factori: 

• Natura colecţiilor; 
• Condiţiile climatice locale; 
• Resursele disponibile pentru controlul microclimatului. 

Luând în considerare aceşti factori trebuie luaţi în considerare următorii parametri: 
• Nivelul umidităţii să fie destul de ridicat pentru a menţine flexibilitatea; 
• Un nivel destul de scăzut pentru a încetini deteriorarea materialelor şi a evita atacul 

biologic (insecte, mucegai); 
• Un nivel care să nu producă deteriorări clădirii bibliotecii prin efectul de condensare în 

anotimpul rece [3]. 
Alţi factori, care influenţează direct colecţiile bibliotecii sunt poluanţii sub formă de particule: 
praful, funinginea, murdăria, pământul şi materiale descompuse. Praful şi murdăria, ce absorb 
gazele poluante din aer, devin medii pentru reacţii chimice de deteriorare cînd se instalează pe 
materialul de bibliotecă. Poluanţii 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. 

Un alt element ce contează extraordinar este lumina, care înseamnă energie, iar energia este 
necesară pentru a avea loc reacţiile chimice. Lumina în toate formele sale, în special în prezenţa 
poluanţilor atmosferici, duce la slăbirea şi fragilizarea celulozei, adezivilor, pînzei şi pielii. Lumina 
poate provoca albirea unor hîrtii sau îngălbenirea şi îmbrunirea altora, poate determina pălirea sau 
schimbarea culorii altor suporturi, alterarea lizibilităţii unor documente, fotografii, opere de artă şi 
deteriora legătura de carte. Ar fi bine de utilizat paravane, jaluzele, obloane (de preferat pe 
exteriorul ferestrelor – acestea reduc acumularea de căldură datorată soarelui) şi perdele grele 
pentru protecţie împotriva luminii solare directe, asigurînd condiţii de întuneric în depozit. Reacţiile 
chimice, iniţiate prin expunerea la lumină, continuă chiar şi după ce sursa de lumină este îndepărtată 
şi materialul este depozitat într-un spaţiu întunecos. 
 O altă problemă stringentă cu care se confruntă bibliotecile este mucegaiul. Umezeala, 
întunericul şi slaba circulaţie a aerului reprezintă condiţii ideale pentru dezvoltarea mucegaiului. 
Sporii de fungi care devin mucegai sunt prezenţi în aer şi pe obiecte. Căldura este un factor iniţiator, 
dar anumite mucegaiuri şi bacterii se dezvoltă şi la temperaturi scăzute. Mucegaiul poate păta, 
distruge şi slăbi rezistenţa hîrtiei şi materialului fotografic. Pînza, pielea, velumul şi anumiţi adezivi 
sunt de asemenea afectaţi de mucegai. 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 proporţie mare în colecţie, trebuie imediat de izolat zona şi 
nu întreprindem măsuri, pînă nu consultăm un specialist în micologie pentru a determina dacă 
mucegaiul prezent este toxic. Mucegaiul activ este cel mai bine îndepărtat de pe artefactele 
valoroase cu un aspirator mic de joasă presiune. Anumite mucegaiuri găsite în biblioteci pot pune 



probleme serioase de sănătate, cauzând dureri de cap, ameţeală, iritarea ochilor şi a pielii, probleme 
respiratorii, care au devenit boli profesionale. 

Pentru prevenirea epidemiilor de mucegai sunt binevenite următoarele măsuri de protecţie: 
• Verificarea noilor colecţii sau tranşe să nu prezinte mucegai; 
• Menţinerea nivelului moderat de temperatură şi umiditate relativă (sub 20°C şi 65% umiditatea 

relativă); 
• Ventilarea aerului; 
• Aspirarea regulată; 
• Evitarea depozitării cărţilor pe rafturi lipite de pereţi exteriori. Datorită diferenţelor de 

temperatură dintre interior şi exterior, se poate instala fenomenul de igrasie. Permiteţi aerului să 
circule pentru ca umezeala din ziduri să se evapore; 

• Inspectarea periodică a colecţiilor pentru a detecta mucegaiul sau orice infestare înainte ca 
acesta să devină o problemă gravă [3].   
Factorii biologici ce duc la deteriorarea fondului de carte sunt insectele şi rozătoarele. Insectele, 

care în mod obişnuit creează deteriorări în bibliotecile şi arhivele din lume sunt: gîndacii de 
bucătărie, peştişorul de argint, păduchele de carte, coleopterele şi termitele, care se hrănesc cu 
substanţe organice cum ar fi hîrtia, cleiul, pielea şi pînza coperţilor. Insectele preferă căldura, 
întunericul, umezeala, murdăria şi condiţiile slabe de ventilaţie. Deteriorarea pe care o cauzează este 
de obicei ireversibilă - mănâncă textul şi imaginile, iar găurile din hîrtie şi fotografii nu pot fi 
completate uşor la restaurare. Iar termitele pot devasta clădiri şi colecţii. 

Rozătoarele, cum ar fi şobolanii şi şoarecii, pot devasta colecţii: ele distrug cărţile pentru a 
folosi hîrtia la adăpostul lor, pot cauza incendii prin roaderea instalaţiei electrice, rod mobilierul de 
bibliotecă. 

Este ştiut că managementul integrat de prevenire a infestării trebuie să facă parte din orice 
program de apărare. Pentru prevenirea infestărilor cu insecte şi dăunători trebuie de luat următoarele 
măsuri de protecţie: 
• Verificarea periodică a încăperilor pentru depistarea insectelor şi dăunătorilor. 
• Instruirea personalului de bibliotecă în problema dată; 
• Verificarea materialului nou achiziţionat. 

Orice bibliotecă are principii de bază pentru păstrarea şi administrarea corectă a materialelor de 
bibliotecă şi trebuie acordată o atenţie deosebită mediului în care obiectele sunt depozitate.  

Sunt o serie de măsuri urgente utile, care oferă avantajul îmbunătăţirii condiţiilor de conservare 
pentru totalitatea colecţiilor sau pentru anumite documente: 

1. Măsurile arhitecturale (controlul acoperişurilor şi al instalaţiilor sanitare, instalaţiilor de 
încălzire etc.); 

2. Cumpărarea de echipamente tehnice (cumpărarea de aparate de măsură sau de control al 
ambientului, al luminii, al poluării aerului, detectori pentru foc, apă sau efracţie etc.); 

3. Cumpărarea de materiale de protecţie pentru documente (cumpărarea de mape, plicuri, cutii 
din materiale inerte – neacide pentru documente speciale); 

4. Stabilirea unui plan de acţiune în caz de calamitate (organizarea prevenirii şi a intervenţiei în 
cazul diverselor tipuri de calamităţi.); 

5. Organizarea şi formarea personalului, după tipul de activitate şi responsabilităţile în materie 
de conservare; 

Conservarea colecţiilor reprezintă responsabilitatea tuturor şi fiecare trebuie să ştie ce are de 
făcut sau cui să i se adreseze pentru a obţine sfaturi sau instrucţiuni suplimentare. La modul general, 
se impune enunţarea, în cadrul politicii de conservare, a intervenţiilor de prevenire pentru 
prezervarea materială a colecţiei şi a utilităţii sale pentru cititori, care presupune următoarele 
aspecte: 

• serie de reguli la depozitarea, curăţarea şi manevrarea documentelor; 
• un plan de urgenţă în caz de dezastru; 



• un program de întreţinere şi de curăţare a colecţiilor care să includă şi restaurarea 
documentelor deteriorate; 

• o listă de priorităţi în vederea stabilirii necesarului de documente pentru conservare - 
restaurare; 

• un plan de înlocuire a originalelor prin copii de substituţie; 
• un program de educare a utilizatorilor şi a personalului, prin instruirea propriu-zisă şi 

prin intermediul seturilor didactico-informative (ghiduri,buclee). 
 
Sintetizînd materialul teoretic, efectuăm concluziile: 
1. Pentru Biblioteca UTM, dar şi pentru alte biblioteci este stringentă efectuarea unei analize 

globale a situaţiei fizice a colecţiilor. 
2. Prezentarea acestei situaţii către organele de resort. 
3. Elaborarea politicii de bibliotecă privind conservarea colecţiilor (am depistat aşa o politică 

la biblioteca „B.P. Hasdeu”) 
4. Elaborarea la nivelul Consiliului Biblioteconomic Naţional a regulilor şi normelor de 

conservare şi prezervare a colecţiilor. 
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