SEMINARIUM
Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych
- stan obecny i perspektywy
Termin: 17-18 września 2013
Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c w Warszawie

PRZEBIEG SEMINARIUM - DZIEŃ PIERWSZY – 17 września 2013 r.
godz. 11.30-12.00
Otwarcie seminarium
Wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy
godz. 12.00-13.00
Wystąpienia wprowadzające (prezentacja obszarów i zagadnień seminarium)
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, Dyrektor
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Dyrektor Narodowego Instytutu
Audiowizualnego
godz. 13.00-14.00
Przerwa kawowa- zwiedzanie ekspozycji Targów Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i
Kancelarii „Dziedzictwo 2013”
godz. 14.00-15.30
Praca w czterech grupach problemowych:
I grupa problemowa: Ochrona i profilaktyka konserwatorska
Moderator: Ewa Potrzebnicka - Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie do spraw
ochrony i udostępniania zbiorów
•

Przechowywanie zbiorów - budynek, klimat, wyposażenie, oświetlenie, opakowania

•

Podstawowe grupy zbiorów i zagrożenia – klimat, mikrobiologia, chemia: wpływy
wewnętrzne i zewnętrzne

•

Kto powinien się zajmować - przechowywaniem zbiorów w magazynie, monitorowaniem
warunków przechowywania, konserwacją tradycyjną, masową, organizacją wystaw,
wypożyczeniami obiektów

•

Czy można się obejść bez pracowni konserwatorskiej - warsztat profesjonalnej pracowni
konserwatorskiej do wykonywania konserwacji tradycyjnej i masowej - czemu służy i kiedy
powinien być uruchamiany, organizacja

•

Udostępnianie - obiekty unikalne, przeznaczone do wieczystego przechowywania - pracownia
naukowa; - kolejne egzemplarze - czytelnia; - wystawy

•

Digitalizacja masowa - ochrona totalna, nowe wyzwania, nowe aspekty

II grupa problemowa: Szkolenie kadr
Moderator: Anna Czajka - Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Doradca
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
•

Kogo szkolić i w jakim zakresie

•

Kto powinien prowadzić szkolenia

•

Jakiego rodzaju szkolenia na poziomie uczelnianym

•

Problemy szkolnictwa konserwatorskiego

•

Szkolenie na potrzeby kolekcji

•

Wymiana doświadczeń szkoleniowych

•

Wzorce i nowe projekty

•

Platforma wymiany dobrych praktyk

•

Szkolenie kadr na potrzeby digitalizacji zbiorów- rozmowa czy instruktaż

III grupa problemowa : Szacowanie zagrożeń i działania w sytuacjach kryzysowych
Moderator: Krzysztof Sałaciński - Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej
Tarczy”, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•

Uświadamianie potrzeby szacowania zagrożeń w instytucjach kultury

•

Bezpieczeństwo zbiorów - prawo- praktyka

•

Profilaktyka – wczesne wykrywanie zagrożeń

•

Ratownictwo – nowoczesny sprzęt, nowe technologie

•

Metodologia i wzorce - procedury postępowania, ogólnodostępna informacja

•

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych i na wypadek konfliktu zbrojnego – nowe
zobowiązania międzynarodowe

IV grupa problemowa: Nowe technologie w ochronie zbiorów
Moderator: Robert Pasieczny - Kierownik Działu edukacji, informacji i wydawnictw Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
•

Profilaktyka- czyli wczesne wykrywanie zagrożeń

•

Granice nowych technologii – czyli obszary, których technika nie zastąpi człowieka

•

Projektowanie obiektów – nowe materiały i technologie w budownictwie, etapy
projektowania

•

Doradztwo – jaką firmę wybrać, kto może rekomendować, polecać, gdzie szukać uczciwego
doradcy

•

Minimalne wymagania- czy konieczny jest sprzęt najnowszy, z najwyższej półki

•

Nowe technologie w digitalizacji zbiorów

•

Długoterminowe przechowywanie danych

PRZEBIEG SEMINARIUM - DZIEŃ DRUGI - 18 września 2013 r.
godz. 10.30-12.30
C.d. pracy w czterech grupach problemowych
godz. 12.30 -13.30
Prezentacja wyników prac grup problemowych – Rekomendacje
godz. 13.30-14.30
Dyskusja – podsumowanie, zakończenie seminarium

Informacja dodatkowa:
Na potrzeby grup problemowych organizatorzy przewidują możliwość przygotowania przez
uczestników seminarium dziesięciominutowych komunikatów na temat rozwiązań danego
problemu w instytucji lub przedstawienia nowych propozycji. Propozycje komunikatów
prosilibyśmy zgłaszać do moderatorów grup problemowych :
I grupa problemowa - Ewa Potrzebnicka email: e.potrzebnicka@bn.org.pl
II grupa problemowa - Anna Czajka email: aczajka@agad.gov.pl
III grupa problemowa - Krzysztof Sałalciński email: ksalacinski@mkidn.gov.pl
IV grupa problemowa – Robert Pasieczny email: RPasieczny@nimoz.pl

