Снежана ГАЈИЋ
АРХИВ СРБИЈЕ, КОНЗЕРВАТОРСКА ЛАБОРАТОРИЈА, БЕОГРАД

УТИЦАЈ СПОЉНИХ ФАКТОРА НА АРХИВСКУ ГРАЂУ
Резиме
Архивску грађу чине документи, плакати, планови, карте, цртежи, повеље, дипломе, графике, писане и штампане књиге. Материјал од кога су они сачињени је превасходно папир. Папир подлеже процесу природног старења и, уколико се не чува на
адекватан начин у оптималним условима микросредине, његово пропадање се вишеструко убрзава. Фактори који могу нарушити унутрашњу структуру папира и тиме
убрзати његово старење, могу се поделити у три категорије:
1. Физички фактори;
2. Хемијски фактори;
3. Биолошки фактори.
У физичке факторе се убрајају температура, влажност ваздуха, светлост, прашина и прљавштина, у хемијске – загађеност ваздуха, док биолошке факторе чине микроорганизми, инсекти и глодари. Сваки од ових фактора веома ретко делује сâм и
често је појава једног фактора условљена постојањем другог. За разлику од непокретних споменика културе, покретни споменици, у које се убраја и архивска грађа, чувају се у просторијама зграда које су грађене или адаптиране специјално за ту намену,
односно у депоима архива. Та чињеница пружа могућност да се грађи обезбеде оптимални услови и да се фактори, који имају неповољан утицај на грађу, сведу на минимум. Према томе, одржавање вредности температуре и релативне влажности ваздуха
у депоима на константном нивоу или са минималним флуктуацијама, заштита грађе
од светлости и прашине, редовне контроле од биолошког загађења и редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, као и изградња архива на локацији са ниским
садржајем загађивача у ваздуху, имају веома важну улогу у превентивној заштити.
Србија се налази на територији на којој су често вођени ратови. У таквим условима грађа је често морала да буде измештена из архива и неретко се налазила у неадекватним условима, као што су повећана влажност ваздуха или чак вода, велика флуктуација температуре, прљавштина и друго. Такви услови су, поред директних оштећења, доводили и до појаве микроорганизама на грађи, који су условили различита
оштећења: разградњу целулозе коју микроорганизми користе као супстрат у исхрани,
лучење киселине која скраћује влакна целулозе, стварање пигментације у виду различитих мрља и тако даље. У условима повећане релативне влажности ваздуха развој
микроорганизама и ширење њихове инфекције на друге папире су неизбежни, док у
оптималним вредностима они прелазе у неактиван облик и формирају споре. Због
већ поменуте бурне историје, у нашим архивима постоји грађа на којој се налазе
микроорганизми у неактивном облику. То је још један разлог више због кога би
спољашњи фактори, а првенствено релативна влажност ваздуха, требало да се одржавају у границама оптималних вредности, јер би свако њихово одступање имало
за последицу прелазак неактивног облика микроорганизама у активан, као и развој
спора које су стално присутне у ваздуху око нас.
Кључне речи: Архив, архивска градја, депо, папир, целулоза, спољашњи фактори, температура, релативна влажност ваздуха, микроорганизми.
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УВОД
Архиви су установе у којима се чува, класификује, сређује, обрађује, истражује, издаје и излаже архивска грађа. Архивску грађу у највећој мери
чине документи, плакати, планови, карте, цртежи, повеље, дипломе, графике, матичне књиге, регистри, разне рукописне и штампане књиге, које су начињене на папиру или, у ретким случајевима, на пергаменту. Поред поменутог, у архивима се чувају и микрофилмови, фотографије, звучни документи на магнетној траци, аудиовизуелни документи и, у новије време, дигитални записи, односно CD, DVD и друго. У њихов састав улазе различите врсте
материјала. Архивска грађа, за разлику од непокретних споменика културе,
није директно изложена климатским факторима и спољашњој средини, али
зато подлеже утицају фактора микросредине унутар архива. Папир, као и
остали материјали који улазе у састав грађе, подлежу неповратном процесу
природног старења. Брзина тог процеса зависи од унутрашњих и спољашњих фактора. Унутрашње факторе представљају киселине, примесе и
нечистоће у самом материјалу, које се у њему налазе још од процеса производње, али и кисела и друга мастила која су коришћења у настанку грађе.
Спољашњи фактори представљају све оне чиниоце из спољне средине који
могу посредно или непосредно да утичу на промену квалитета архивске
грађе. С обзиром на то да је у архивској грађи папир најзаступљенији материјал, у даљем тексту ће бити описан утицај спољашњих фактора на папир, с
освртом на друге материјале.
Спољашњи фактори
Спољашњи фактори који утичу на брзину старења могу се груписати у
три категорије:
1. Физички фактори;
2. Хемијски фактори;
3. Биолошки фактори.
Њихово дејство на папир може да буде директано или индиректано. Директан утицај спољашњих фактора се испољава тако што доводи до скраћивања ланца целулозе, која чини основу сваког папира. Целулоза је полимер
састављен од већег броја мономерних јединица, односно гликозидних остатака, настао спајањем или, другим речима, полимеризацијом већег броја молекула глукозе ((C6H10O5)n)5 (видети Слику 1). Квалитет папира зависи од броја
гликозидних остатака у молекулу целулозе. Када је њихов број мањи од 200,
папир је веома лошег квалитета и при било каквој интервенцији претвара се
у прах. С повећањем тог броја сразмерно расте и квалитет хартије и он свој
максимум достиже на око 700 гликозидних јединица. Даље повећање овог
броја не доводи до бољег квалитета, али се ипак препоручује да током производње папира он буде између 1.000 и 2.000, будући да ће временом, услед
природног процеса старења и утицаја различитих фактора, тај број стално
опадати5. Спољашњи фактори индиректно делују на папир тако што утичу
на структуру мономерних јединица, затим делују као катализатори у различитим процесима деградације папира, активирају друге унутрашње и спољашње факторе или са њима удружено делују. Индиректно дејство различи130

тих фактора се повећава како опада проценат чисте целулозе у папиру, а
расте проценат осталих супстанци, односно како опада квалитет папира. У
хартији се поред целулозе могу наћи остале супстанце које постоје у сировини од које су направљене, као што су хемицелулоза, лигнин, смола, минералне материје, природне боје и друго, али и разни лепкови и пуниоци, који се у
папир додају током производње како би му се обезбедила одређена механичка својства и изглед5. Деловање спољашњих фактора на ове супстанце као и
њихово заједничко деловање доводи до многобројних оштећења папира.

СЛИКА 1. КОНФОРМАЦИОНА ФОРМУЛА ДВЕ ГЛИКОЗИДНЕ ЈЕДИНИЦЕ У МОЛЕКУЛУ ЦЕЛУЛОЗЕ
– ПРЕУЗЕТО СА www.en.wikipedia.org

1. Физички фактори
У физичке факторе се убрајају светлост, температура, влажност и прашина.

СВЕТЛОСТ
Светлост представља скуп видљивих и невидљивих електромагнетних
зрачења, односно спектар електромагнетног зрачења. Опсег таласних дужина од 200 до 760 nm чини део тог спектра који у највећој мери оштећује папир. У оквиру тог опсега налази се ултравиолетно зраћење, односно UV зрачење (200–400 nm) и видљиви део спектра (400–760 nm). Зраци таласних дужина испод 340 nm директно делују на молекул целулозе, смањујићи број
гликозидних јединица у њему, док они изнад те вредности индиректно утичу
на дужину ланца целулозе5. Дневна светлост садржи цео спектар електромагнетног зрачења, али већ и обично прозорско стакло апсорбује зрачење
таласних дужина мањих од 340 nm. Због свог састава и због велике количине
UV зрачења, она је штетна у свим облицима: директна, кроз облаке, дифузна
и тако даље. За разлику од дневног, вештачко светло, у које се убрајају
флуоресцентна сијалица и сијалица са ужареним влакном, у свом опсегу
зрачења не садрже таласне дужине испод 340 nm и имају и до десет пута
мање UV зрака од дневне светлости.
Поред састава светлости, на брзину и врсту оштећења папира утичу још
и јачина светлости, дужина његовог деловања, састав папира, температура,
релативна влажност ваздуха, састав ваздуха (количина кисеоника, присуство тешких метала) и остало. Јачина светлости се мери луксметром и оптимална вредност за архивску грађу износи 50 лукса или мање2. Папир лошијег
квалитета, као што је, на пример, новинска хартија, под дејством светлости
брже мења боју, односно тамни, и постаје крт. Познато је да пораст температуре од 10ºC убрзава сваку хемијску реакцију око два пута. На исти начин он
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убрзава и све реакције које светлост изазива на молекулу целулозе. Количина
кисеоника у ваздуху утиче на оксидационе процесе на бочним хидроксилним групама гликозидних јединица који се одигравају под дејством светлости, док тешки метали служе као катализатори ових и других процеса на молекулу целулозе изазваних светлошћу5.
Светлост својим деловањем на папир доводи до структурних оштећења,
услед чега хартија мења боју, механички слаби, постаје крта, а мастило бледи
(видети Слику 2).

СЛИКА 2. ПРОМЕНА БОЈЕ ПАПИРА НА ДЕЛУ ЛИСТА КОЈИ ЈЕ БИО ДИРЕКТНО ИЗЛОЖЕН ДЕЈСТВУ СВЕТЛА

ТЕМПЕРАТУРА
Као што је већ речено, с повећањем температуре за 10оC, брзина сваке
хемијске реакције се повећава око два пута. Из овога се може закључити да
свако повећање температуре убрзава процес природног старења, односно да
директо утиче на оксидацију и хидролизу веза у целулози, као и на разградњу
лигнина, што су процеси који леже у основи природног старења. Поред тога,
раст температуре исушује хартију, услед чега се она скупља, постаје крућа и
крта, док пад температуре повећава количину влаге у папиру, под чијим
дејством се папир шири и бубри. Тада такође постаје подложан развоју микроорганизама, о чему ће бити више речи у наставку текста. Велика оштећења
изазива и осцилација температуре, услед које се садржај влаге у хартији мења,
а сама хартија скупља и шири, и постаје деформисана. Третирање папира ве132

ома високом температуром доводи до цепања веза у молекулу целулозе и деградације папира до угљенмоноксида, угљендиоксида, деривата глукозе и
воде5. Истраживања убрзаног или вештачког старења на повишеној температури су показала да тродневно излагање хартије температури од 100ºC доводи
до оштећења и промене механичких својстава папира еквивалентних оним
која настају природним старењем (на температури од око 20ºC) у периоду од
25 година5. Оптимална температура за архивску грађу на папиру се креће у
интервалу од 15 до 18ºC.
ВЛАЖНОСТ
Влажност је фактор који у великој мери утиче на папир, како на директан, тако и на индиректан начин. Њена вредност представља количину водене паре у грамима, у једном кубном метру ваздуха (g/m3). Оваква дефиниција се односи на такозвану апсолутну влажност ваздуха. Ова вредност сама
по себи не пружа информацију о засићености ваздуха воденом паром или
њеној количини у хартији, будући да те вредности зависе и од температуре.
Влажност и температура представљају два фактора која су уско повезана и
не треба их раздвајати. Количина водене паре коју ваздух може да садржи, а
да не дође до њене кондензације, зависи од температуре, и највећа таква
вредност за одређену температуру назива се тачка росе (видети Табелу 1).
Уколико је температура ваздуха већа, папир може да прими већу количину
водене паре.
ТЕМПЕРАТУРА (ºC)

ВОДЕНА ПАРА (g/m3)

0

4,6

10

9,2

20

17,5

30

31,8

40

55,3

50

92,5

ТАБЕЛА 1. КОЛИЧИНА ВОДЕНЕ ПАРЕ КОЈУ ВАЗДУХ НА ОДРЕЂЕНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ САДРЖИ У ТАЧКИ РОСЕ2

Вредност која говори у којој мери је ваздух засићен воденом паром, назива се релативна влажност ваздуха. Она представља однос количине водене
паре присутне у једном кубном метру ваздуха, односно апсолутну влажност
ваздуха, и количину водене паре у тачки росе при истој температури, и
изражава се у процентима. Од релативне влажности ваздуха зависи и садржај воде у хартији. При 60 до 65% релативне влажности хартија садржи 5 до
7% воде у односу на своју тежину, што представља и оптималну вредност,
будући да папир тада има највећу механичку отпорност5. Уколико релативна
влажност дужи период износи испод 40%, хартија се исушује, скупља и постаје крта. С повећањем влажности ваздуха расте и проценат воде у папиру, а
сâм папир се шири. Када та вредност пређе 75%, количина воде у папиру је
толика да доводи до слабљења или чак кидања међумолекуларних водоничних веза које се формирају између влакана целулозе, убрзава се оксидација и
хидролиза целулозе, појачава се дејство светлости и папир бубри5. Поред набројаних директних дејства на папир, повишена влажност омогућава и раз133

вој микроорганизама који даље оштећују папир. Осцилације релативне влажности, које могу да буду изазване колебањима температуре, доводе до деформације листова папира. Вредности релативне влажности ваздуха се мере
хигрометром, а оптимална вредност за хартију износи 50 до 60%, док за осталу архивску грађу варира, као и температура, у зависности од врсте материјала (видети Табелу 2).
МАТЕРИЈАЛ

ТЕМПЕРАТУРА (ºC)

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ
ВАЗДУХА

(%)

ПАПИР, ПЕРГАМЕНТ, КОЖА

13–18

50–60

АЦЕТАТНИ ЦРНО-БЕЛИ ФИЛМ

10–16

30–50

АЦЕТАТНИ ФИЛМ У БОЈИ

-4– +2

20–25

ЦРНО-БЕЛЕ ФОТОГРАФИЈЕ

15–21

30–35

ФОТОГРАФИЈЕ У БОЈИ

-4– +2

20–25

АЦЕТАТНИ МИКРОФИЛМ

≤ 21

15–40

ПОЛИЕСТЕРСКИ МИКРОФИЛМ

≤ 21

30–40

ДИАЗО МИКРОФИЛМ

≤ 21

15–30

10–21

40–55

4–16

40–60

ГРАМОФОНСКЕ ПЛОЧЕ
МАГНЕТНЕ ТРАКЕ

ТАБЕЛА 2: ОПТИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ И РЕЛАТИВНЕ ВЛАЖНОСТИ ВАЗДУХА ЗА РАЗЛИЧИТЕ МАТЕРИЈАЛЕ5
ПРАШИНА

Прашина има веома хетероген и променљив састав. Превасходно се састоји од лепљивих честица угљеника насталих непотпуним сагоревањем горива5, али се у њој могу наћи и честице пепела, малтера, креча, споре микроорганизама, јаја инсеката, у приморским областима и честице соли и тако даље. Када се нађе на грађи, прашина представља основу свог даљег скупљања.
Такође привлачи влагу из ваздуха, услед чега може доћи до развоја микроорганизама (видети Слику 3). Честице прашине могу да апсорбују сумпордиоксид и водониксулфид из ваздуха или да се на њих налепе честице гвожђа, и
тада оне доводе до хемијских оштећења папира2. Минералне и друге тврде и
оштре честице, уколико су ситне, могу да продру међу влакна папира и при
савијању листова изазову оштећење или чак пресеку влакно.
2. Хемијски фактори
Ваздух се састоји од различитих гасова, од којих поједини могу штетно да
делују на хартију. Један од њих је кисеоник, који се по присутности у ваздуху
налази на другом месту, одмах иза азота5. Он убрзава процес старења тако
што поспешује оксидационе процесе у молекулу целулозе. Његово дејство се
појачава присуством водене паре у ваздуху. Она је неопходна у процесу
хидролизе хемијских веза у влакнима целулозе. Такође, различите нечистоће у
папиру, било да су ту доспеле у процесу производње или накнадно, под дејством водене паре стварају киселине које разарају структуру папира. Поред уобичајних гасова, какви су кисеоник и водена пара, у ваздуху се могу наћи супстанце које су продукт индустрије, топлана, аутомобила, и које представљају
загађиваче ваздуха. Оне су присутне у свим градовима, а нарочито у индустријским. Током реакције са воденом паром, оне прелазе у киселине које врше
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хидролизу веза у молекулу целулозе, скраћујући на тај начин дужину целулозних влакана, односно смањујући број гликозидних јединица. Резултат таквог
деловања је потамнео, крт, лако ломљив папир, који се најчешће примећује на
површинским листовим и маргинама, будући да су они највише изложени
деловању атмосферских гасова (видети Слику бр.4). Најчешће таква оштећења изазивају гасови као што су сумпордиоксид, водониксулфид и азотдиоксид2,5, који, под дејством водене паре и кисеоника из ваздуха, постају редом
сумпорна и сумпораста киселина, сулфидна киселина и азотна киселина. Количина угљендиоксида у ваздуху не утиче битно на процес природног старења
хартије.

СЛИКА. 3. МИКРООРГАНИЗМИ НА ДЕЛОВИМА ЛИСТА НА
КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПРИСУСТВА ПРАШИНЕ И
ПРЉАВШТИНЕ ПОВЕЋАН ПРОЦЕНАТ ВЛАГЕ

СЛИКА 4. ПРОМЕНА БОЈЕ И МЕХАНИЧКИХ СВОЈСТАВА
МАРГИНАЛНИХ ДЕЛОВА ЛИСТОВА КЊИГЕ КОЈИ
СУ НАЈВИШЕ ИЗЛОЖЕНИ ДЕЈСТВУ АТМОСФЕРСКИХ ГАСОВА

3. Биолошки фактори
Последњи, али не и најмање битни, јесу биолошки фактори, у које се убрајају глодари, инсекти и микроорганизми.
ГЛОДАРИ
У архивима се најчешће срећу смеђи (норвешки) пацов (Rattus Norvegicus), црни пацов (Rattus Rattus) и домаћи миш (Mus Muscuлus)2. Своја гнезда
праве на тамним, скривеним местима недоступним људима. Архивској грађи
наносе вишеструку штету. Иако у својој исхрани користе намирнице које и
човек употребљава, у њиховом недостатку могу да се хране и папиром, дрветом, кожом и другим. Чак и ако се не хране архивском грађом, они је користе за прављење гнезда и за грицкање, будући да морају да троше секутиће
који им расту током читавог живота2. Поред тога, њихов урин, с обзиром да
је кисео, цепа везе у целулозним влакнима и боји хартију, а може се наћи свуда куда се глодари крећу. Будући да имају сталну потребу за грицкањем различитих предмета, глодари могу да буду и узрочници пожара, уколико изазову кратки спој на електричним инсталацијама. Трагови које они остављају за
собом, у воду екскрета, делова изгрицкане или поцепане грађе, отисака но135

жица и репа на местима прекривеним прашином, су сигурни знаци њиховог
присуства. Такође се понекад могу чути како грицкају неки тврђи материјал
или се чак могу и видети.
ИНСЕКТИ
Инсекти могу да нанесу велика оштећења
архивској грађи. Они се срећу на свим крајевима Земље, без обзира на географску ширину.
Иако могу да опстану у различитим климатским
условима, оптимална температура за њихов развој је између 25 и 30ºС, док је успорен на температурама ван овог опсега. За живот бирају мрачна, влажна и слабо проветрена места. У исхрани, зависно од врсте, користе целулозу, скроб,
протеине, шећере и тако даље, наносећи оштећења документима, књижном блоку, корицама
повеза, хрбату и вези између књижног блока и
повеза. Од инсеката у архивима се најчешће
срећу књишка ваш (Troctes divinatoria), сребрни
мољац (Lepisma saccarina), књишки црв (Sitodrepa panicae, Dermestes лardarius), бубашваба
(Bлatta germanica, Bлatta orientaлis, Peripлaneta
americama) и термити (Reticuлitermes fлavipes,
Caлotermes fлavicoллis)2,5. Њихово присуство се
СЛИКА 5. КАРАКТЕРИСТИЧНА ОШТЕЋЕЊА У утврђује случајно или током редовне контроле
ВИДУ ТУНЕЛА КОЈА НА АРХИВ
на основу сусрета са самим инсектима, приСКОЈ ГРАЂИ ПРАВЕ ИНСЕКТИ2
суства трагова који иза њих остају, или
уочавањем карактеристичних оштећења које праве на архивској грађи у виду бушотина и тунела
(видети Слику 5).
МИКРООРГАНИЗМИ
Микроорганизми се налазе свуда у архивима: у ваздуху, на радним површинама, у прашини. Редовним чишћењем и дезинфекцијом њихова концентрација се може смањити, али их одређена количина увек остаје. Они су
присутни у облику спора или у неактивном облику све док су амбијентални
услови, односно температура и релативна влажност ваздуха константни и неповољни за њихов развој. У тренутку када ови параметри постану оптимални,
почиње клијање спора и развој микроорганизама. Они тада нападају архивску грађу наносећи јој најразличитија оштећења. Из тог разлога је веома битно
температуру и релативну влажност одржавати константно ван опсега оптималног за развој гљива и бактерија (видети Табелу 3).
Од микроорганизама на архивској грађи срећу се гљиве и бактерије. Већина оних који живе на папиру, спадају у групу целулолитичких огранизама, који користе целулозу као хранљиви супстрат, разграђујући је до глукозе уз помоћ различитих ензима5. Такви организми наносе велику штету грађи скраћујући ланце целулозе, слабећи папир и остављајући рупе на местима инфекције.
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Осим тога, метаболички продукти микроорганизама доводе до смањења pH
вредности папира, односно до повећања његове киселости, што додатно скраћује целулозна влакна. Као нуспроизвод метаболичке активности јавља се пигментација, која, зависно од врсте микроорганизама и састава подлоге, може
да буде различите боје (видети Слику бр. 6). На хартији се често налазе и микроорганизми који се развијају на рачун лепкова, трагова пљувачке, масноће,
продуката метаболизма неких других врста или неких других органских супстанци које се срећу на грађи. Неке врсте микроорганизама луче ензиме који
разграђују одређена мастила и тиме доприносе блеђењу или чак губитку текста, или користе јоне гвожђа из мастила као извор енергије производећи исти
ефекат (Gallionella, Siderococcus)2. Неретко се дешава да су листови грађе слепљени услед микробиолошких оштећења, што, зависно од интезитета појаве,
води мањем или већем губитку делова грађе, а самим тим и текста, односно
информација. Гљиве које се најчешће срећу на папиру су представници из родова Alternaria, Arthrinium, Aspergillus, Botryotrichum, Cephalosporium, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Stachybotrys, Trichoderma и други,
док су најзаступљенији родови бактерија Bacillus, Cellulomonas, Cellvibrio, Cytophaga, Spirochaeta, Sporocytophaga i тaкo даље2,4,5,6.
ФАКТОРИ
Ваздух
Релативна влажност (РВ)
Киселост средине (pH)
Температура (Т)
Светлост
Угљеник
Азот
Сумпор
Калијум
Фосфор
Магнезијум
Цинк
Гвожђе
Калцијум
Натријум

ГЉИВЕ
Неопходан
65% < РВ < 95%
5,4 < pH < 6,8
15ºС < Т < 30ºС
Није неопходна
Неопходни (али само
они органског порекла)

БАКТЕРИЈЕ
Само за аеробне врсте
80% < РВ < 100%
6,5 < pH < 7,8
20ºЦ < Т < 40ºЦ
Није неопходна
Неопходни (и органског
и неорганског порекла)

Неопходни (количина
варира од врсте до врсте)

Неопходни (количина
варира од врсте до врсте)

ТАБЕЛА 3: ОПТИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ МИКРООРГАНИЗАМА2

Србија је земља на чијој су територији често вођени ратови. Како би грађа
била сачувана од насумичног разарања или циљаног уништења, морала је да
буде измештена из архива и других установа у којима се налазила. Један део
грађе је ипак остајао у архивима, у којима због ратних услова није било могућности за одржавање адекватних услова. Услови транспорта и они у привременом смештају најчешће нису били задовољавајући. Неретко се дешавало да
грађа не стигне до места где је требало да буде привремено смештена, него је
остајала на отвореном у сандуцима или без њих, до стицања услова за повратак у матичну кућу. У таквим условима оштећења грађе су била многобројна и
веома различита. Услед транспорта настајала су механичка оштећења у виду
гужвања и цепања листова, чије су маргине претрпеле највећа оштећења. Грађа се често налазила у прљавштини, води, па чак и у блату. Такви услови нису
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били краткотрајни и омогућили су развој и размножавање великог броја како
гљива, тако и бактерија, које су доводиле до даљих оштећења папира специфичних за микроорганизме. По завршетку ратова, грађа је враћена у архиве,
где се поново нашла у константним амбијенталним условима повољним за њено чување, чиме је развој микроорганизама и њихово разарање папира заустављено, а они су прешли у неактиван облик или су образовали споре. Након
тога, свако одступање од адекватних услова имало би за последицу прелазак
неактивног облика микроорганизама у активан, као и развој спора које су,
осим на грађи, стално присутне у ваздуху око нас.

СЛИКА 6. МИКРОБИОЛОШКА ОШТЕЋЕЊА У ВИДУ ВЕОМА ОСЛАБЉЕНОГ ПАПИРА, ГУБИТКА ДЕЛОВА ЛИСТА И
ИЗРАЖЕНЕ ПИГМЕНТАЦИЈЕ

СЛИКА 7. ЛЕВО – СПОРЕ ГЉИВЕ ARTHRINIUM SP.3; ДЕСНО – ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ARTHRINIUM PHAEOSPERMUM7

Микробиолошка анализа узорака узетих са грађе Архива Србије из 1875.
године показали су присуство неактивног облика гљива и бактерија. Такође је
детерминација директних препарата потврдила присуство гљиве, представника рода Arthrinium3 (фамилија: Dematiaceae, подраздео: Deuteromycotina) који је већ описан на грађи архива у Прагу7, Холандији и тако даље (видети Слику 7). Та гљива је егзотична за Србију, с обзиром на то да је први пут виђена у
овдашњим лабораторијама, и истраживање начина на који је она доспела на
138

грађу Архива Србије би могао да буде несвакидашње интересантан подухват.
Детерминација колонија бактерија са подлога засејаних преконоћним културама је показала постојање две различите врсте из рода Bacillus и целулолитичке грампозитивне коке груписане у правилним тетрадама3,6 (видети Слику 8).

СЛИКА 8. ЛЕВО – BACILLUS SP; СРЕДИНА – BACILLUS SP. У СПОРУЛАЦИЈИ; ДЕСНО – ЦЕЛУЛОЛИТИЧКЕ ГРАМПОЗИТИВНЕ КОКЕ ГРУПИСАНЕ У ПРАВИЛНИМ ТЕТРАДАМА3

Важно је напоменути да, поред тога што микроорганизми наносе велику
штету грађи, они могу да изазову и озбиљне здравствене проблеме код људи.
Здравствене проблеме запосленима и корисницима могу да изазову и микроорганизми који не оштећују грађу ни на који начин, него је само користе као
привремено станиште. Иако се код здравих људи овакви проблеми веома ретко јављају, особе са већ присутним плућним или кожним обољењима, као и
оне са тренутним или перманентним падом имунитета услед постојања неких других болести (HIV инфекција, дијабетес, тумор), веома су подложне дејству микроба. Здравствени проблеми које они изазивају могу се поделити у
три групе: инфекције, алергије и тровања. Инфекције по правилу изазивају
само активни облици микроорганизама, и они могу да доведу до болести коже (видети Слику 9), слузокоже очију, носа, ждрела, плућа и ушију, цревног
тракта, синуса, а у ретким случајевима крвних судова и мозга (видети Слику
10). Алергије и тровања изазивају како активни, тако и неактивни микроорганизми. Алергије се најчешће јављају у облику кијавице, црвенила и сузења
очију, астме, копривњаче, анафилактичког шока, или могу да се манифестују
као проблеми пробавног система, али и осталих унутрашњих органа. Микроорганизми, нарочито гљиве, производе токсине који могу да доведу до различитих акутних и хроничних болести. Они могу да изазову оштећење јетре, бубрега и танког црева, затим леукопенију, екстремни умор, сметње опажања и
концентрације, болести коже и слузокоже, а у тежим случајевима имунодефицијенцију, генске мутације, неповољне ефекте на ембрион и канцерогене
промене. Гљиве које доводе до неког од поменутих обољења припадају родовима Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Stachybotrys и др1,4.
Поред поменутих фактора који утичу на брзину старења архивске грађе,
постоји још један који треба поменути. То је човек. Човек својим немарним односом и бахатим понашањем може да постане одлучујући фактор у опстанку
грађе. Први и најдрастичнији пример су ратови у којима су широм света нестали километри грађе. Затим, већина пожара изазвана је грешком човека, или
је његово неадекватно и неправовремено реаговање допринело штети ширих
размера него што је то било неминовно. Начин транспорта, паковања и складиштења грађе, иако одређен правилима, зависи од појединца и може да доведе до оштећења, уколико се та правила не поштују. Појединац такође може
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неправилним и несавесним руковањем да нанесе механичка оштећења грађи
или чак да намерно исцепа и узме лист из књиге, део документа или целу
страну. На грађи се често могу видети мрље различитог порекла, које су такође
производ људских руку. Те мрље могу бити киселе и као такве директно оштетити влакна целулозе или се на њима може прикупити прашина, која ће повећати садржај влаге у папиру и тиме омогућити развој микроорганизама. Човек веома често користи селотејп, свестан или несвестан оштећења које он може да проузрокује. Њиме се на једноставан и брз начин може решити проблем
поцепаног листа. Међутим, лепак који повезује траку селотејпа и лист папира
се временом суши, и тада трака сама од себе отпадне. Проблем поцепаног листа поново постаје актуелан, а са њим и проблем лепка који је продро дубоко у
папир, где оштећује његову структуру. Лепак се може уклонити растварањем
у ацетону, али ацетон осим лепка раствара и већину мастила. Поред тога, као
и мрље, лепак прикупља прашину, која затим привлачи влагу, што све заједно
води развоју микроба и даљим оштећењима хартије.

СЛИКА 9. ГЉИВИЧНО ОБОЉЕЊЕ КОЖЕ4 СЛИКА 10. СЕГМЕНТ МОЗГА ИНФИЦИРАН ГЉИВОМ MUCOR PUSILLUS1

Превентивна заштита архивске грађе
Као што је већ речено, архивалије се чувају у архивима, тачније у депоима
архива, где проводе највећи део свог времена. Поред тога, оне један део свог
времена проводе у канцеларијама запослених на сређивању и обради, затим у
лабораторији на конзервацији и рестаурацији, у читаоници где корисници
истражују грађу, на разним изложбама и, наравно, у транспорту. Без обзира
на то где се грађа налази, мере превентивне заштите морају да се поштују, како би се обезбедили адекватни услови за грађу у сваком тренутку и прилици.
Већ је речено да је природно светло далеко штетније од вештачког, као и
да јачина светлости не би требало да прелази вредност од 50 лукса. Проблем
природног светла се решава позиционирањем прозора на северни део зграде,
уколико је то могуће, и постављањем завеса или неке друге заштите на про140

зорска окна. Јачина светла неопходна за нормалан рад износи између 300 и
500 лукса, што далеко превазилази оптималну вредност. У депоима је грађа од
дејства светлости у доброј мери заштићена архивским кутијама. И поред тога,
препорука је да прозори и заштитне маске на неонкама или неком другом
вештачком извору светлости, како у депоу, тако и у канцеларијама, лабораторији, читаоници и изложбеној сали буду обложени УВ филтерима у виду самолепљивих фолија, будући да УВ зраци представљају део спектра који изазива највећа оштећења. Истим фолијама би требало обложити и стаклене витрине и паное на изложбама.
Температура и влажност ваздуха су фактори који такође могу да оштете
папир. Најбитније је оба фактора одржавати константним или са минималним флуктуацијама у оптималном опсегу. И поред тога што се идеална температура за папир креће између 15 и 18ºС, препорука је да се она одржава од 18
до 20ºС, с обзиром на то да у свим просторијама где се налази грађа, бораве и
људи. Одржавању оптималне температуре и влажности доприноси одговарајућа конструкција зграде архива, проветравање просторија у одређеним деловима дана, грејање које због противпожарне заштите мора да буде централно,
затим апарати за исушивање ваздуха, и у новије време – клима уређаји, који
представљају најелегантније решење, али и најскупље. Неопходно је имати
мерне инструменте у свакој просторији и свакодневно бележити очитане вредности, како би се пратило стање ових параметара током времена. Фотодокументација, која се чува у фрижидерима, пре употребе треба да се климатизује, односно да се адаптира на температуру од 20ºС.
Прашина не може да се елиминише, али грађа може да се заштити од ње.
У мере заштите од прашине спада, као прво, паковање грађе у архивске кутије, затим редовно чишћење свих површина и подова у целом објекту усисивачем са специјалним филтером и мокрим брисањем, затим детаљно месечно
чишћење свих просторија и годишње чишћење грађе специјалним усисивачима. Такође је битно да зграда архива буде удаљена од фабрика које утичу на
ниво прашине у ваздуху, као што су топлане, пољопривредни комбинати, рударски басени и тако даље.
Ефекат кисеоника и водене паре из ваздуха не може се умањити, али се
може утицати на концентрацију осталих атмосферских гасова који оштећују
грађу, и то једино лоцирањем зграде ван центра града, где је фреквенција саобраћаја највећа, и на безбедној удаљености од индустријске зоне, где је повећана концентрација загађивача ваздуха.
У заштиту од биолошких фактора убраја се редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизација целе зграде, затим редовна контрола просторија и грађе, редовно чишћење, с обзиром на то да прашина и отпаци погодују развоју
микроба, инсеката и глодара, и на крају – одржавање константне температуре
и влажности, који су превасходно одговорни за развој микроорганизама.
За транспорт грађе неопходно је обезбедити чисто возило са затвореним
или наткривеним теретним делом, затим ватросталне и водоотпорне сандуке у
којима би се паковала грађа без могућности за механичка оштећења, и силика
гел којим би се регулисала влажност ваздуха у сандуцима.
Поред побројаних, у мере превентивне заштите убрајају се и изградња
зграде на терену на коме је ризик од земљотреса и поплаве минималан, затим
редовна контрола инсталација, како не би дошло до цурења воде или пожара,
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даље, адекватна противпожарна заштита, постављање громобрана и тако
даље. Такође, често на критичним местима у згради постоји видео надзор, како би се спречила саботажа или несавесно понашање корисника. Последња,
али не и најмање битна мера заштите јесте пребацивање на друге медије. То
пружа могућност повлачења оригинала из употребе и искључиво издавање копије с другог медија, али и обезбеђује очување информације коју грађа носи, у
случају да на било који начин дође до губитка оригинала.
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