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Сушіння документів у фондосховищі  

відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій 
Жовтень - листопад 2002 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу образотворчих мистецтв 
 Жовтень - листопад 2002 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу образотворчих мистецтв 

 Жовтень - листопад 2002 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу газетних фондів 
Жовтень – листопад 2002 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу газетних фондів 
Жовтень – листопад 2002 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу газетних фондів 
Жовтень – листопад 2002 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу газетних фондів 
Жовтень – листопад 2002 



Сушіння документів з відділу газетних фондів. 
Коридор біля читального залу відділу газетних фондів 19.12.2002 



Сушіння документів з відділу газетних фондів. 
Коридор біля читального залу відділу газетних фондів 19.12.2002 



Сушіння документів з відділу газетних фондів. 
19.12.2002 



Сушіння документів з відділу газетних фондів. 
Центральна сходова клітина Філії по вул. Володимирській, 62.  19.12.2002 



19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 

Сушіння брошур та тонких книг у підвішеному стані  

на натягнутих між стелажами шпагатах 
Фондосховище відділу обмінно-резервних фондів.  

 Жовтень - листопад 2002 



Сушіння документів у фондосховищі  

відділу обмінно-резервних фондів 

 Жовтень - листопад 2002 



Просушування аркушів фільтрувального паперу  

для повторного використання.  
Центральна сходова клітка Філії по вул. Володимирській, 62.  20.12.2002 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 

Сушіння книжок підігрітим повітрям у читальному залі  
Документи розташовані на вкритих папером  

фарбованих полицях металевих стелажів. 20.12.2002 

 



 

Сушіння книжок підігрітим повітрям у читальному залі  
Книги, що не вмістилися на стелажі,  

розставляють на досушування на підлогу.  20.12.2002 

 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Сушіння книжок підігрітим повітрям у  

спеціально облаштованому сховищі 
Документи розташовані на вкритих папером  

фарбованих полицях металевих стелажів. 20.12.2002 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Зберігання законсервованих документів з фондів відділу  

бібліотечних зібрань та історичних колекцій у  ізольованій  

морозильній камері Київського холодокомбінату № 3 
(Температура – мінус 18º C, відносна вологість повітря – 95 %. 3.12.2002)  

 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Розморожування законсервованих документів з фондів  

відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій  
Розвантажили документи, розклали  на піддони,  

розрізали шпагат. 16.12.2002. 



Пресування висушених документів  
Читальний зал № 2 Філії по вул. Володимирській, 62.  27.12.2002 

 

19.11.2015 sorokina_l_a@bigmir.net 



Просушування законсервованих  

документів у Інституті сорбції  

та проблем ендоекології НАНУ 
Сушіння книг на сорбційних матрасах  

(цеоліт + суха тирса), прикритих  

фланелевим простирадлом,  

(температура – плюс 30º C, відносна  

вологість повітря – 30 %).  18.12.2002 



Дякуємо за увагу! 

Національна бібліотека Украіни імені В.І. Вернадського  

2015 

Сорокіна  

Лариса Андріївна 
       044 234 73 60 

+380 93 420 13 70 

sorokina_l_a@bigmir.net 

 


