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matykę czytelnictwa inteligencji okresu Oświecenia, na które moż

na liczyć w dalszej realizacji tematu w CPBP 08.05.

grudzień 1988 Krystyna Bednarska-Ruszajowa

"OCHRONA ZBIORÓW FOTOGRAFICZNYCH PRZED ZNISZCZENIEM"

(Katowice, 7 V 1988)

W dniu 7 maja 1988 r. na Uniwersytecie śląskim odbyła się 

sesja naukowa na temat "Ochrony zbiorów fotograficznych przed 

zniszczeniem". Jej organizatorem był Zakład Bibliotekoznawstwa i 

Informacji Naukowej Instytutu Literatury i Kultury Polskiej Uśl.

Pierwsze tego typu ogólnopolskie spotkanie poświęcone proble

mom konserwacji zbiorów odbyło się z inicjatywy prof. Bronisława 

Zyski, który od 1980 r. prowadzi w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i 

Informacji Naukowej specjalizację oraz seminarium magisterskie na 

temat ochrony książki przed zniszczeniem.

Otwarcia sesji dokonał doc. dr A. Jarosz, kierownik Zakładu, 

zaś obradom przewodniczył doc. dr hab. O. Ratajewski. Program kon

ferencji obejmował pięć referatów autorów reprezentujących insty

tucje naukowe Warszawy, Krakowa i Katowic.

Jako pierwszy zabrał głos Z. C i e p l i k  (Główny Instytut 

Górnictwa) na temat "Mikrobiologicznego rozkładu negatywów na pod

łożu szklanym". Referent omówił badania doświadczalne, przeprowa

dzone przez zespół pracowników Zakładu Inżynierii Materiałowej GIG 

i Muzeum Historycznego miasta Krakowa pod kierunkiem prof. B. Zy

ski. W trakcie badań wyodrębniono 13 gatunków grzybów niszczących 

negatywy szklane zbiorów krUgerowskich, zbiorów niezwykle cennych
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dla historii Krakowa. Ustalono również graniczną wartość wilgot

ności względnej powietrza (63%), do której na negatywach nie za

obserwowano żadnych niekorzystnych zmian.

M. 0 9 t r o w s k i  (inst. Mikrobiologii Uw) omówił "Proces 

niszczenia zbiorów fotograficznych". Dokonał szczegółowej analizy 

mechanizmów niszczenia obrazu informacyjnego na podłożu żelatyno- 

wo-srebrowym. Podkreślił duże znaczenie prewencji, o której można 

mówić już w trakcie produkcji filmu. Sposób przechowywania zbiorów 

fotograficznych powinien być uzależniony - wg autora - od celu 

archiwizacji.

"Warunki i sposoby przechowywania archiwalnych zbiorów foto

graficznych" - to temat referatu A. W ó j c i k a  (Muzeum His

toryczne m. Krakowa). Przetrwanie negatywów zależy w głównej mie

rze od zabiegów profilaktycznych, a więc magazynowania zbiorów w 

pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze i wilgotności po

wietrza. Referent sugerował konieczność usuwania kopert, w których 

większość zbiorów fotograficznych jest przechowywana, ze względu 

na wżrastający proces zakwaszenia tych opakowań. Inną stosowaną 

metodą zabezpieczania zbiorów jest ich duplikatowanie.

R. K o z ł o w s k a  (Główny Instytut Górnictwa) zrelacjo

nowała wyniki doświadczeń, dotyczących sposobów przygotowywania 

materiałów fotograficznych do archiwalnego przechowywania. Usta

lono, że dodanie biocydu do werniksu skutecznie zabezpiecza nega

tyw na szklanym podłożu.

Ostatni referat, B. Z y s k i  (uśl.) zatytułowany "Czynni

ki niszczące zbiory fotograficzne" został - z powodu choroby refe

renta - odczytany przez Z. Cieplika. Autor przedstawił w nim po

dział i charakterystykę tych czynników. Największe zagrożenie dla 

zbiorów stanowi nadal człowiek, który poprzez swoją niewiedzę czy
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niedbalstwo nierzadko przyczynia się do przyspieszenia procesu 

niszczenia dokumentów. Mówca zaproponował podjęcie zespołowych 

interdyscyplinarnych badań nie tylko w zakresie ochrony zbiorów 

fotograficznych, ale także mających na celu ratowanie wszelkich 

zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

lipiec 1988 Ewa Pietraszek

"RETORZY I RETORYKA RENESANSU I BAROKU”

(Warszawa, 11-12 V 1988)

Sesję zorganizował Instytut Dadań Literackich PAN. Referaty 

dotyczące tytułowego zagadnienia poprzedzone zostały wystąpienia

mi omawiającymi antyczną tradycję nowożytnej sztuki. Do tych 

ostatnich należą teksty: H. Podbielskiego (KUL) na temat założeń 

retoryki Arystotelesa, S. Zabłockiego (UG), omawiający retorykę 

klasyczną i manierystyczną, oraz H. Cichockiej (U W ) o recepcji 

Hermogenesa w wieku XVI.

H. P o d b i e l s k i  (KUL) przedstawił genezę retoryki, 

do której rozwoju przyczynił się demokratyczny ustrój Aten. Refe

rent podkreślił rolę sofistów czyniących z retoryki sztukę nie 

tylko przekonywania, ale także wychowywania i wykształcenia. W 

omawianym wystąpieniu główny akcent położono na arystotelesowską 

koncepcję retoryki, ściśle złączonej z dialektyką. S. Z a- 

b ł o c k i  (U G ) w kolejnym referacie wydobył, dzięki historycz

nemu ujęciu omawianej dziedziny, różnice tkwiące w jej poszczegól

nych koncepcjach. Wartym podkreślenia fragmentem wywodu było omó

wienie wynikającego z myśli platońskiej pytania o etos retoryki,


