
 
 

Захист культурних цінностей у випадку 
збройного конфлікту і кризових ситуацій  

 
- принципи захисту бібліотечних матеріалів від 

надзвичайних загроз (хімічних, 
мікробіологічних, пожеж, води, крадіжки і т.п.) 

 

Ева Потжебніцка 
заст. дир. 

 до справ захисту і надання доступу до фондів Національної 
бібліотеки  

 
Київ 29.10.2014 р.  



 

Закон від 22 серпня 1997 р.  

про захист осіб і майна  

(Вісник законів 1997 № 114. позиція 740) 

 

 

 

Розпорядження Міністра культури  

від 25 серпня 2004 р.  

у справі організації і способу захисту пам'яток у випадку 
збройного конфлікту та надзвичайних ситуацій  

(Вісник законів 2004 № 212. позиція 2153)  
 



 
§ 1. 

Охорона пам'яток,  
у випадку збройного конфлікту  
і кризових ситуацій, полягає в: 

плануванні, підготовці і реалізації 
попереджувальних документарних, 

захисних, рятувальних і реставраційних 
заходів, які мають на меті їх порятунок 

від знищення, пошкодження  
або пропажі. 

 



 
Закон від 26 квітня 2007 р.  

про кризове управління  
(Вісник законів 2007 № 89, поз. 590) 

 
Закон від 21 листопада 1967 р.  

про загальний оборонний обов'язок 
Республіки Польща  

(Вісник законів 2007 № 107, поз. 732, з 
подальшими змінами). 

 



 
Закон від 21 червня 2001 р.  

про військовий стан (Вісник законів 2006 № 104. 
позиція 711) 

 

Закон від 18 квітня 2002 р.  

про надзвичайний стан (Вісник законів 2007 № 89. 
позиція 590) 

 

Розпорядження Ради міністрів від 21 вересня 2004 
р. про обороноздатність держави (Вісник законів 

2004 № 219. позиція 2218) 

 



Закон від 23 липня 2003 р. 
про захист пам'яток і догляд за пам'ятками 
(Вісник законів 2003 р. № 162, позиція 1568) 

Ст. 5. Догляд за пам'яткою полягає в                
забезпеченні умов: 

– Наукового дослідження і документування; 

– Ведення реставраційних робіт, збереження; 

– Забезпечення і утримання (...) в якнайкращому стані; 

– Використання (надання доступу) пам'ятки таким чином, щоб 
забезпечити постійне збереження її цінності; 

– Популяризація і поширення знань про пам'ятку та її значення 
для історії і культури. 

 



РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТРА КУЛЬТУРИ 
від 9 лютого 2004 р. 

 
щодо зразка інформаційного знаку, який розміщується на 

нерухомих пам'ятках, внесених до реєстру пам'яток 



Розпорядження  
Міністра Культури і Національної 

спадщини від 4 липня 2012 р.  в справі  
національного бібліотечного ресурсу  



особлива охорона повинна полягати на 

забезпеченні  

безпечних для даного виду  

бібліотечних матеріалів  

умов в сфері:  

зберігання, копіювання і фіксації  

на інформатичних накопичувачах даних   

та надання для доступу в наукових цілях  

або експозиційних  

які не призведуть до погіршення стану їх 

поведінки або унеможливлять 

 їх знищення і крадіжку. 

 



 
БІБЛІОТЕКА, ЯКА ВОЛОДІЄ ФОНДАМИ, ЗАРАХОВУВАНИМИ ДО NZB,  

СКЛАДАЄ ПЛАН ЗАХИСТУ 
 

ідентифікація загроз 
завдання і обов'язки осіб, які  
реалізовують захист фондів 

визначення людських і технічних ресурсів 
організація захисту від характерних загроз для регіону країни і об'єкту, 

в якому громадяться фонди 
визначення внутрішніх процедур реалізації завдань 

визначення дій на випадок загрози або кризової ситуації 
організація системи контролю за загрозами, попередження і 

сигналізування 
організація евакуації осіб і фондів способу і порядку оцінювання втрат 

   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ідентифікація загроз,  
які можуть виникнути у фондах 
і оцінка ризику їх виникнення  

 



Загроза  
крадіжки 

терористичного акту 
 
 



ВНУТРІШНЯ  
СЛУЖБА ОХОРОНИ 

ОХОРОНА ОСІБ І МАЙНА 
 

визначення різних рівнів доступу 
Правила користування 

Національною бібліотекою 



 
Конструкційний захист 

 і механічний 
від вламання 

 

























Мікробіологічна загроза 
 

- цвілеві грибки 
 

контроль об'єктів  
 

і повітря в складських приміщеннях 
 



 











АВАРІЯ ТРУБ - ЗАЛИВАННЯ ВОДОЮ 
 

ПОЖЕЖА - ЗАЛИВАННЯ ВОДОЮ 
 

ПОВІНЬ - ВОДА 



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 
 
  
 

РЯТІВНЕ ОБЛАДНАННЯ БАЗОВЕ 
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

 





 





 





 



 



















ХІМІЧНА ЗАГРОЗА 
зовнішня  
внутрішня 

 
 

КИСЛИЙ ПАПІР  
 

МАЄ РОЗМІР  
 

КАТАСТРОФИ 













Фізичні загрози 
 Теплова енергія 

 Надмірне опромінювання  

 і випромінювання  

Механічні загрози  
 Переміщення фондів 

 Опрацьовування 

 Надання фондів до читальних залів  

               на виставки 



Загроза пожежі 
 

Системи моніторингу  
 

і протипожежної охорони 
 



















Розташування будівлі, конструкція,  

його самодостатність,  
безпека,  

кліматична інертність,  
захист від впливу сонячного проміння, 

вогнестійкість, 
встановлення дверей з дотягувачами 

 







  

функціонування та види електричних, 
водних, газових систем 

 
система пожежної сигналізації 

система гасіння пожежі 
 

сигнал тривоги  
для інформування про вторгнення 

постороннього 



    загрози, вентиляція і якість 
повітря, 

 
 

 
клімат в приміщеннях 

 
 





 
 
 
 

Реставраторська профілактика 
- дослідження чистоти повітря 



Профілактика захисту фондів в сфері:  
нагляду за функціонуванням технічної 

інфраструктури об'єктів (енергоживлення, 
водно-каналізаційна система, система 

кондиціонування), 
адміністрування об'єктами,  

і бібліотечними приміщеннями,  
нагляду за функціонуванням системи зв'язку,  

і сервісним обслуговуванням пристроїв, 
функціонування системи  

і інформатичних пристроїв 
охорони осіб і майна 



ТУРБОТА  
 

ПРО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ ЧИННИКИ 
 

СПІВПРАЦЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ 
 

І ВІДДІЛОМ ІНВЕСТИЦІЙ І РЕМОНТІВ 
 

СТАНОВЛЯТЬ ЗАХИСТ ВІД КАТАСТРОФ 



 
 

ОСОБЛИВИЙ ЗАХИСТ  
ОБ'ЄКТІВ  

 
ВИНЯТКОВО ЦІННИХ, 

ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ КУЛЬТУРНУ 
СПАДЩИНУ 



ПРОЦЕДУРИ  
КОРИСТУВАННЯ ФОНДАМИ, 

ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 
У СХОВИЩІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 

 





















 



Гуманістичнтй читальний зал 

 



http://www.polona.pl/ 

 

http://www.polona.pl/


Дякую за увагу 


