
DOKUMENTACJA KONSERWACJI RYSUNKU AUTORSTWA JÓZEFA CHARYTONA

Obiektem konserwacji jest rysunek czarnym tuszem wykonany na papierze rysunkowym, 
przymocowanym na podkładkę z białego kartonu.

 STAN ZACHOWANIA I GŁÓWNE PROBLEMY KONSERWATORSKIE 

Stan zachowania obiektu jest bardzo zły. Zniszczenia na powierzchni oraz wewnątrz struktury 
podłoża papierowego wynikają z wielu czynników, m. in : 

1. komponentów chemicznych i materiałów użytych w procesie powstawania obiektu 
2. sposobu i warunków przechowywania obiektu 
3.  bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem, szkodliwymi substancjami  oraz owadami
4. bezpośredniego kontaktu ze światłem, dymem papierosowym i pozostałymi czynnikami 
atmosferycznymi 
6. użycie nieodpowiednich środków mocujących obiekt do podłoża.

Papier stanowiący podłoże rysunku uległ chemicznej degradacji i przebarwieniu ze względu na 
zachodzący proces starzenia i utleniania pod wpływem światła UV i dymu papierosowego, o czym 
świadczy jego ciemnobrunatny kolor. 
Nieodpowiedni sposób przymocowania obiektu do podłoża przyczynił się do powstania rozległych 
mechanicznych uszkodzeń w wielu częściach obiektu w postaci przedarć i pęknięć w papierze. 
Papier nie mógł swobodnie się kurzyć i rozciągać pod wpływem wahań wilgotności, gdyż klej 
którym jest przymocowany do podłoża nie jest klejem higroskopijnym. Obiekt jest mocno 
zabrudzony i zakurzony, występują w nim liczne plamy o zabarwieniu czarnym, które są śladem po 
owadach (musze odchody). Rysunek jest miejscami pofalowany ze względu na jego oryginalną 
technikę wykonania, która wymaga wprowadzenia dużej ilości wilgoci. 
Podłoże rysunku jest miejscami uszkodzone chemicznie z powodu kontaktu ze szkodliwą substancją 
klejącą. Nieodpowiedni sposób obchodzenia się z obiektem jak i metoda jego przechowywania 
oraz ekspozycji miała ogromny wpływ na pogłębienie się efektów mechanicznych i chemicznych 
zniszczeń podłoża, i może w konsekwencji spowodować całkowitą destrukcję obiektu.

WYKONANE PRACE KONSERWATORSKIE

1. Dokumentacja opisowa i fotograficzna obiektu przed konserwacją.

Została wykonana dokumentacja zawierająca opis stanu zachowania obiektu przed przystąpieniem 
do prac konserwatorskich oraz dokumentacja fotograficzna obiektu w stanie przed konserwacją 
jako obraz porównawczy do wyników konserwacji. 

2. Mechaniczne oczyszczenie obiektu na sucho.

Obiekt został mechanicznie oczyszczona z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń przy pomocy 
delikatnych pędzli, włókna szklanego, skalpela, gąbeczek lateksowych WALLMASTER®, suchych 
czyścików z cząstkami nanosrebra firmy RAYPATH® i gumek elektrycznych firmy ECOBRA®. 

3. Próby odpornościowe.



Przeprowadzone zostały testy odpornościowe na wodę destylowaną. Wynik pozwolił określić czy 
obiekt będzie można poddać zabiegom wymagającym wprowadzania wilgoci. 

4. Kąpiel  i odkwaszenie

Wobec braku przeciwwskazań do wprowadzenia większej ilości wilgoci do obiektu zadecydowano 
usunięcie zanieczyszczeń chemicznych z papieru za pomocą specjalistycznych kąpieli 
oczyszczających i odkwaszających kąpieli poprawiających pH mocno zakwaszonego papieru. Przy 
tej okazji został oddzielony obiekt od podłoża.

5. Uzupełnienie ubytków i podklejenie przedarć.

Drobne i większe uzupełnienia w papierze zostały wykonane odpowiednio dobranymi fragmentami 
masy papierowej. Przedarcia zostały podklejone cienką bibułką japońską i klejem skrobiowym z 
dodatkiem aseptiny. Całość odwrocia została zdublowana na średniej grubości bibułkę japońską , 
odsłaniając fragment gdzie widnieje sygnatura artysty.

6. Prasowanie.

Obiekt został nawilżony w specjalnym tworzywie SYMPATEX®. Po zakończeniu wszystkich zabiegów 
konserwatorskich został zaprasowany między fińskimi tekturami bezkwasowymi w prasie aż do 
całkowitego wyprostowania. 

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Obiekt  nie  powinnien  mieć  kontaktu  z  brudem  (kurzem),  tłustymi  substancjami,  wilgocią, 
substancjami zabarwiającymi, ostrymi narzędziami i chropowatymi powierzchniami. Nie powinien 
być  narażony  na  kontakt  z  dymem  papierosowym.  Należy  unikać  kontaktu  ze  sztucznymi 
substancjami  zabijającymi  przykre  zapachy.  Narzędzie  do  pisania,  jakie  należy  stosować  przy 
kontakcie z obiektem to ołówek. Obiekt należy dotykać w rękawiczkach muzealnych. 

Magazyn  przechowujący  zbiory  powinien  spełniać  odpowiednie  parametry:  temperatura  18oC 
(±2oC), wilgotność względna RH: 45 -50%, znajdować się daleka od źródeł wody, źródeł światła UV, 
źródeł ciepła, dostępu insektów, gryzoni i lotnych par rozpuszczalników. Niezbędna jest możliwość 
periodycznej lub stałej wentylacji pomieszczeń magazynowych, a przestrzeń, w której znajdują się 
zbiory  powinna  być  systematycznie  odkurzana  (unikać  czyszczenia  pomieszczeń  na  mokro). 
Wskazany jest cykliczny monitoring stanu zachowania obiektu. 

 

ZALECANE WARUNKI EKSPONOWANIA 

Obiekt  powinien  być  eksponowany  w  bezkwasowym  passe-partout  wewnątrz  ramy  z  szybą 
wyposażoną w bloker światła UV.

Parametry  sali  ekspozycyjnej:  temperatura  20oC,  wilgotność  względna  RH  45%  (należy 
monitorować wilgotność względną aby jej wahania nie wykraczały ± 3% RH na godzinę i ±5% RH na 
dobę).  W  razie  potrzeby  podwyższenia  wilgotności  w  pomieszczeniu  stosuje  się  dodatkowo 
specjalistyczne nawilżacze powietrza.  Oświetlenie ograniczyć  do 50 luksów. Gablota/witryna,  w 
której  eksponowany  jest  obiekt  nie  powinna  być  poddawana  bezpośrednio  działaniu  światła  i 
wilgoci  (starać  się  unikać  ścian  przy  oknach,  nieizolowanych  ścian  zewnętrznych  i  ścian 
przylegających do pomieszczeń typu łazienka, kuchnia). Jeśli jednak nie ma możliwości całkowitego 



wyeliminowania źródeł  światła UV z  zewnątrz,  należy umieścić  zasłony lub folie  blokujące jego 
dostęp  na  oknach/  witrynach.  Personel  sprzątający  powinien  być  poinformowany  o 
niebezpieczeństwie uszkodzenia obiektu na skutek kontaktu z cieczą lub agresywnymi środkami 
czyszczącymi.  Należy  zadbać  o  możliwość  dodatkowego  przewietrzenia  sali  ekspozycyjnej  przy 
spodziewanej  większej  liczbie  zwiedzających  (nie  przerywając  monitoringu  parametrów  sali 
ekspozycyjnej). 

ZALECANE WARUNKI TRANSPORTU 

Obiekt  umieszczony  w  passe-partout  i  ramę,  zabezpieczony  narożnikami  kartonowymi  oraz 
zapakowany w papier ochronny i folie bąbelkową powinien być umieszczony w skrzyni/pudle wraz 
z  obiektami  tego  samego  rodzaju,  tak  aby  pod  wpływem  ciężaru  ramki  obiektu  nie  uległy 
pęknięciu.  Przed  transportem  szkło  ramy  należy  zabezpieczyć  specjalistyczna  taśmą.  Obiekt 
powinien leżeć na plecach i w miarę możliwości być unieruchomiony, tak, aby nie przemieszczał się 
w czasie transportu. W przypadku gdy obiekt nie podróżuje w passe-partout i ramie, powinien być 
umieszczony  w  obwolucie  lub  specjalistycznej  teczce  do  archiwizacji  papieru  z  papieru 
bezkwasowego.  Obiekt  w  obwolucie  powinien  leżeć  pod  obciążeniem  tektury  bezkwasowej  w 
pudle ochronnym, unieruchomiony. Pudło ochronne powinno być umieszczone w folii bąbelkowej i 
umieszczone w skrzyni przeznaczonej do transportu tego typu obiektów.

Warszawa, 03.09.2013
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2006r.

1997r. Ukończenie liceum ogólnokształcącego w Dżakarcie (Indonezja)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE



2007r.- Zatrudnienie w Sekcji Konserwacji Rękopisów Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, 

Biblioteki Narodowej

w Warszawie – m.in. praca przy rękopisach Żeromskiego, Kochanowskiego, Norwida, Słowackiego.

 Praca w zespole eksperckim d/s związanych z konserwacją wydobytego ,, Aktu Kapitulacji z 

Twierdzy

Modlin” (wrzesień, 2009)

 Praca w zespole konserwatorskim przy mapach XVII-XVIII ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 Opieka konserwatorska nad rękopisem Jana Kochanowskiego ,,Dryas Zamchana” i udział w 

reportażu

telewizyjnym na temat konserwacji i przechowywania obiektów Biblioteki Nardowej.

 Nadzór konserwatorski:

wystawy ,,Obok. Polska-Niemcy.1000 lat historii w sztuce”(kurator Anda Rottenberg, Berlin, 2011),

wystawy,,Przebudzenie. Konserwacja zabytkowych XVII/XVIII/XIX-wiecznych map, planów

i rysunków ze zbiorów klasztoru sióstr wizytek w Warszawie”(Pałac Rzeczypospolitej, 2011),

przy ,,XXVII Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów – Polska 2011”.

2012r.- Współpraca z firmą konserwatorską Versum – m.in. przy projektach dla:

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,

Zamku Królewskiego w Warszawie,

Muzeum i Instytutu Zoologii PAN,

Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej,

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - udział w ekspertyzie stanu zachowania 

zbioru.

Współpraca z firmą konserwatorską Monument Service -

m. in. ekspertyza i konserwacja zbiorów z Archiwum Reklamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie.

2008- Współpraca z firmą konserwatorską ad’art – m.in przy projektach dla:

2011r. Muzeum Fryderyka Chopina przy NIFC w Warszawie,

Książnicy Cieszyńskiej,

Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu,

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Indywidualna praca konserwatorska dla:



Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie,

Ambasady Włoch w Warszawie.

2007r. Zatrudnienie na stanowisku konserwator archiwalny w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Praca przy projekcie „Ochrona i Konserwacja Cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” dla 

Archiwum

Państwowego w Katowicach.

CURRICULUM VITAE

2004- Praktyka w pracowni Kerstin Häussermann (Berlin)

2005r. Praca dla Prof.Korberling (Universität der Künste)

Praca przy wielkoformatowych plakatach dla Deutsches Historisches Museum w Berlinie

2004r. Praktyka w Jüdisches Museum Berlin w ramach pracowni Stadtmuseum Berlin, m.in. przy 

obiektach autorstwa

Käthe Kollwitz w ramach wystawy ,,Berliner Zeichenkunst aus drei Jahrhunderten”

Praktyka w Papieratelier Schröder Caney Siedler (Berlin), m.in. przy:

wystawie obiektów G.Hartung dla Jüdisches Museum Berlin,

nadzór i opieka konserwatorska przy projekcie konserwacji oryginalnych tapet z sali mitologicznej

Neues Museum Berlin.

Praktyka w pracowni konserwatorskiej Hildegard Homburger (Berlin) przy mapach historycznych ze 

zbiorów

Deutsches Historisches Museum

2003r. Praktyka w bibliotece przy benedyktyńskim klasztorze w Altenburg w Austrii.

Praktyka w dziale Konserwacji Starych Druków w Bibliotece Narodowej w Warszawie

2002r. Praktyka w CLKA Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

2001r. Praktyka w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


