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Рассмотрены аспекты сохранения библиотечных фондов ГПНТБ России. Авторы делятся
своими взглядами на существующую ситуацию по сохранению фондов в отделе формирования,
использования и хранения фондов, опытом практической работы, перспективами в деле сохранения библиотечных фондов.
Освещены следующие моменты:
1. Характеристика состава фонда;
2. Организационная структура;
3. Условия хранения фонда;
4. Формирование фонда редкой книги как средство обеспечения сохранности уникальных изданий:
– общая информация о фонде,
– состав фонда,
– основные направления работы сектора редкой книги.
5. Организация и работа сектора гигиены и реставрации книги:
– техническое оснащение,
– система мероприятий по консервации документов,
– перспективы развития сектора.
6. Создание страхового фонда как средство сохранения информации.
7. Охрана библиотечных фондов, обеспечение их безопасности.
The problems of library collections preservation in the Russian National Public Library for Science
and Technology are discussed. The authors review the current situation in the Library’s Department of
Collection Development, Use and Storage and share their practical experience, examine the prospects for
library collections preservation in general.
The paper focuses on the following issues:
1. Characteristics of the collection structure;
2. Organizational structure;
3. Storage conditions;
4. Acquisition of the rare book collection as a means to ensure preservation of unique publications:
– General information,
– The collection structure,
– Main directions in the Rare Book Sector work.
5. Establishment and operation of the Sector for Book Hygiene and Restoration
– Equipment,
– System of measures to provide document conservation,
– Prospects for the Sector development.
6. Acquisition of reserve collections to ensure information preservation

7. Protection of library collections, and their safety.
Розглянуто аспекти зберігання бібліотечних фондів ДПНПБ Росії. Автори пропонують власне
бачення ситуації, що склалася щодо збереження фондів у відділі формування, використання та
зберігання фондів, досвіду практичної роботи, перспектив в галузі збереження фондів бібліотеки.
Висвітлені такі питання:
1. Характеристика складу фонду;
2. Організаційна структура;
3. Умови зберігання фонду;
4. Формування фонду рідкісної книги як засіб забезпечення цілісності унікальних видань:
– загальна інформація про фонд;
– склад фонду;
– основні напрямки роботи сектору рідкісної книги.
5. Організація і робота сектору гігієни та реставрації книги:
технічне оснащення;
система заходів, спрямованих на консервацію документів;
перспективи розвитку сектору.
6. Створення страхового фонду як спосіб збереження інформації;
7. Охорона фондів бібліотеки, забезпечення їх цілості.
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