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Микробиолошка оштећења на примеру грађе
Савезног суда
Увод
Један од највећих проблема приликом одлагања архивске и библиотечке грађе у просторије предвиђене за то, представља обезбеђивање оптималних услова који ће онемогућити појаву микробиолошких оштећења папира, изазваних дејством бактерија и гљива. Најчешћи узрок стварања ове
врсте оштећења докумената јесте висок степен влажности у просторијама за
одлагање архивске и библиотечке грађе. Пример за то је регистратурски материјал и архивска грађа Савезног суда, коју је Архив Југославије преузео у
веома лошем стању, са тешким микробиолошким оштећењима. Будући да
се ради о великој количини грађе, потребан је дужи временски период да се
спроведу мере заштите коришћењем класичних метода конзервације, уз помоћ одређених хемијских средстава. Конзервација подразумева све мере изведене на архивској и библиотечкој грађи, предузете ради санирања било
каквих оштећења на њима, а које продужавају њихов век трајања, успоравају природно старење, или их обезбеђују од разних врста оштећења, различитих културних добара, у које спадају и писани документи и рукописне
и штампане књиге. Важан поступак у процесу конзервације је стерилизација. Под појмом стерилизације се подразумева уништавање свих живих организама који изазивају биолошка оштећења грађе, а то су микроорганизми
(бактерије и гљиве), инсекти и глодари. Уколико се уништавају само микроорганизми, реч је о дезинфекцији, убијање инсеката назива се дезинсекцијом,
а глодара дератизацијом. Хемијска средства коришћена у процесу стерилизације у одређеној мери штетно утичу на структуру папира. Из тих разлога, истраживачке лабораторије у земљама Европе и Америке раде на изналажењу
што бољих метода стерилизације без употребе хемијских средстава.

Неки од начина стерилизације оштећене архивске грађе
Европска унија је 1998. године финансирала пројекат „SAVE ART“
(Спасити уметност). Део европског пројекта „SAVE ART“ сачињава „PRE
MAIL“ пројекат, који води шведски Природњачки музеј. У оквиру „PRE
MAIL“ пројекта тестирани су различити методи стерилизације. Једна од ових
метода се састоји у посматрању ефеката дуготрајног складиштења предмета
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заштите у простору са атмосфером са малим процентом кисеоника. Тестирани су и ефекти дуготрајног држања у атмосфери са ниским кисеоником на
више различитих материјала. Тако је Национални музеј науке и технологије у
Шведској урадио експеримент на оштећеним седлима. Веома интересантно је
истраживање Марка Гилберга, из Националног центра за конзервацију у САД
и Давида Гратана који су истражили прототип за електрохемијску ћелију и
њену способност да смањи концентрацију кисеоника у малом простору. У Јапану су коришћени упијачи кисеоника означени као РП систем, ради уклањања инсеката са малих предмета у музејима. За објекте средњих величина до
једног кубног метра запремине, комбинује се коришћење упијача азота и кисеоника, да би била избегнута употреба великог броја упијача кисеоника,
због високих трошкова. Када су у питању веће запремине, користи се простор
од око три кубна метра, повезан са нитроген генератором.
С обзиром на то да Европа има јако богату колекцију културног наслеђа, укључујући споменике и објекте разних величина од различитих материјала, размишљало се и о њиховој заштити. Тако су 9. октобра 2001. у Венецији изабрана три пројекта Европске уније са циљем побољшања заштите
европских споменика. Један од ових пројеката се бави проблемом уклањања узрочника оштећења предмета заштите помоћу ћелије која узима кисеоник. Пројекат приказује мањи простор намењен изложби у музеју, у којој се
налази ћелија која уклања кисеоник из затвореног простора, без обзира на
присуство више излаза из просторија. Указано је на недостатак оваквог начина смањивања кисеоника у затвореном простору, а то је спорост процеса
и релативно висок степен влажности који се ствара у простору. Значај овог
пројекта је у томе што је Европска унија посебно указала на проблем заштите културних објеката, а самим тим и књига и архивских докумената.
Обављено је тестирање са различитим материјалима. У ту сврху је конструисан апарат, који представља електромеханички нитроген генератор (the
Veloxy – very low oxygen), што значи веома низак кисеоник. Помоћу овог
генератора концентрација кисеоника се доводи на мање од 1%. Принцип рада се састоји у издвајању кисеоника из ваздуха унутар простора у коме се
налазе предмети заштите (музејски предмети, архивска грађа, књиге и сл.),
у коме остаје остатак гаса, углавном азота. У овим истраживањима најдаље
су отишли италијански научници. Они су развили електромеханичку опрему која омогућава да се постигну ниске вредности кисеоника у пластичном,
посебно саграђеном контејнеру где се обавља дезинфекција. Технологија је
патентирана и регистрована под именом Veloxy – very low oxygen. Овај систем може бити инсталиран свугде где је потребно: у архивима, библиотекама, музејима и другим местима, где је његовом применом неопходна заштита културних добара, било да се ради о архивској и библиотечкој грађи,
или о музејским предметима, уметничким сликама итд. било које величине.
Одлажу се у посебно направљене кутије или кесе из којих се извлачи кисеоник тако да атмосфера унутар њих постаје смртоносна за све типове микро-
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организама који се налазе у њима (аеробне бактерије и гљивице, инсекти у
свим стадијумима развића), док предмети унутар њих остају неоштећени.
Од када је започет пројекат Европске уније са овим системом тестови
су показали обећавајуће резултате у погледу коришћења Veloxy система.
Централна лабораторија науке у Енглеској је тестирала ефективност Veloxy
система, а 12 система је састављено и функционише у неколико музеја, библиотека и архива. Тестирање је обављено у Шведској у Природњачком музеју у оквиру Pre mail програма, и у Шпанији. Валидација Veloxy система је
обављена у националној Марсиана библиотеци у Венецији (Италија), у музеју
Ел Прадо и Центру за рестаурацију Del mueble у Мадриду (Шпанија), шведском Природњачком музеју у Стокхолму и Националном музеју у Енглеској.
Са циљем да се истражи што ефикаснија метода за стерилизацију архивске и библиотечке грађе обављен је експеримент помоћу којег је проверена ефикасност Veloxy система коришћеног за стерилизацију регистратурског материјала и архивске грађе Савезног суда, преузетих у веома лошем
стању, са тешким микробиолошким оштећењима. Пре преузимања у Архив
грађа је била смештена у подрумским просторијама зграде Савезног суда, у
којима проценат влажности не само да је био висок већ је грађа била и плављена услед пуцања цеви. Појавиле су се вероватно и фекалне воде, мада
није утврђено присуство Proteusa, цревног паразита, опасног за људско
здравље. Он је сигурно угинуо услед недостатка хране, будући да се на папиру задржавају само бактерије и гљивице, које као храну користе целулозу, лепак, или друге нечистоће са папира. Грађа Савезног суда је из тако лоших услова пребачена у депо Архива Југославије, одакле су узети узорци са
11 докумената ради утврђивања присуства бактерија и гљивица, узрочника
оштећења папира, као и могућих изазивача болести и тежих стања код људи који непосредно раде са архивском грађом.
Узорци са докумената су узети веома пажљиво, стерилном методом и
размазани на хранљивим подлогама у Петријевим кутијама.

Примери засејаних култура бактерија после периода развоја од два дана
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Примери засејаних култура гљива после периода развоја од два дана

Већ после 24 сата од узимања узорака са докумената ради формирања
култура на хранљивим подлогама дошло је до њиховог бујања, што је указивало на присуство великог броја колонија бактерија и гљива на документима. Развој култура је трајао око 15 дана.
Анализа на присуство гљива дата је у процентима и према броју колонија, док је за бактерије рађен и титар.
Висок степен присуства бактерија и нарочито гљива указује не само на
оштећење структуре папира већ и на потенцијалну опасност за здравље људи.
Бактериолошке анализе узорака узетих са докумената 14. јула 2009.
1. Уз.66/67 фасцикла 1570, корице
Staphylococcus koagulaza negativan: 300/25 cm2
Difteroidi: 20/25 cm2
2. Платни списак vi-79
Staphylococcus koagulaza negativan: 10/25 cm2
3. Налог за књижење п-50 из 91-год.
Staphylococcus koagulaza negativan: 90/25 cm2
4. СС-1328 КЗС 6/98
Difteroidi: 800/25 cm2
5. ПСЗ-1985 корице предмета ПЦЗ/150/85
Staphylococcus koagulaza negativan: 170/25 cm2
6. Платни списак III-1976
Staphylococcus koagulaza negativan: 150/25 cm2
Antrakoidi: 100/25 cm2
Difteroidi: 20/25 cm2
7. Платни списак I-80
Staphylococcus koagulaza negativan: 50/25 cm2

164

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2010

8. Пописне листе 1984
Staphylococcus koagulaza negativan: 130/25 cm2
Difteroidi: 30/25 cm2
9. Платни списак 9/86
Staphylococcus koagulaza negativan: 130/25 cm2
10. Грађевинарство књига 14. корице
Staphylococcus koagulaza negativan: 140/25 cm2
11. ПСЗ 151/87
Staphylococcus koagulaza negativan: 80/25 cm2
Миколошке анализе узорака узетих са докумената 14. јула 2009.
Порекло
узорка

СУВО – Миколошки налаз

1 УЗ.66/6
ФАСЦИКЛА
1570 КОРИЦА

Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus sp. – маса
Aureobasidii, sp. – 2 колон.
Mucoraceae – 4 колоније
Penicillium sp. – 5 колонија
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus fumigatus – (90%)
Неидентификоване плесни –
3 колоније

2

3

4

5

6

7

Разређење 10
Миколошки налаз

Гљиве (плесни) из
групе контамината:
Aspergillus sp. – 2
колоније
Penicillium sp. – 3
колоније
ПЛАТНИ
Гљиве (плесни) из групе
СПИСАК
контамината:
VI -79
Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Penicillium sp. – 30%
Неидентификоване плесни
– 2 колоније
НАЛОГ ЗА
Гљиве (плесни) из групе
Гљиве (плесни) из групе
КЊИЖЕЊЕ
контамината:
контамината:
Aspergillus sp.– маса
Aspergillus sp. – 7 кол.
Aspergillus flavus – 4 кол.
Aspergillus flavus – 4 кол.
Aspergillus niger – 3 колоније
Penicillium sp. – 1 кол.
ССГљиве (плесни) из групе
Гљиве (плесни) из групе
132
контамината:
контамината:
КЗС
Aspergillus flavus – 100%
Aspergillus flavus – 60%
6/9
Aureobasidium sp. – 10%
Penicillium sp. – 10%
ПСЗГљиве (плесни) из групе
Гљиве (плесни) из групе
195
контамината: мешана култура контамината:
КОРИЦЕ
Aspergillus sp.
Aspergillus fumigatus – 5
ПРЕДМЕТ
Aspergillus niger
колонија
А
Fusarium sp.
Penicillium sp. – 2 кол.
Aureobasidii sp.
Syncephalastrum – 1 кол.
Неидентификовaне плесни
Неидентификоване плесни
– 4 колоније
ПЛАТНИ
Гљиве (плесни) из групе
Гљиве (плесни) из групе
СПИСАК 1976 контамината: мешана култура контамината: маса
Aspergillus sp.
Aspergillus sp.
Penicillium sp.
Penicillium sp.
Acremonium sp.
Acremonium sp.
Mucoraceae
Mucoraceae
Syncephalastrum – 2 кол.
ПЛАТНИ
Гљиве (плесни) из групе
Гљиве (плесни) из групе
СПИСАК 1980 контамината
контамината:
Aspergillus sp. – 50%
Aspergillus sp. – 50%
Aspergillus fumigatus – 12 кол. Aspergillus fumigatus – 1
Acremonium sp. – 3 кол.
колонија
Неидентификоване плесни – 2 Penicillium sp. – 1 кол.
колоније
Неидентификоване
плесни –1 колонија

Разређење 100
Миколошки
налаз
Гљиве (плесни) из
групе контамината:
Aspergillus sp. – 1 кол.
Penicillium sp. – 6 кол.
Mucoraceae – 2 кол.
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus,
Penicillium sp. – 50%
Неидентификоване плесни
– 6 колонија
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus sp. – 40%,
Кваснице:
Rhodotorula sp. – 7 кол.
Гљиве (плесни) из групе
контаминатаа:
Aspergillus flavus – 60%
Aureobasidium sp. – 10%
Penicillium sp. – 20%
Гљиве (плесни) из групе
контамината;
Penicillium sp. – 9 кол.
Aspergillus fumigatus – 3
колоније

Гљиве (плесни) из групе
контамината: маса
Aspergillus sp.
Penicillium sp.
Acremonium sp.
Mucoraceae
Syncephalastrum – 1 кол.
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus sp. – 20%
Aspergillus fumigatus –
10%
Penicillium sp. – 1 кол.
Неидентификоване
плесни – 1 колонија
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ПОПИСНЕ
ЛИСТЕ 1984

Гљиве (плесни) из групе
контамината – мешана култура
Aspergillus niger
Fusarium sp.

ПЛАТНИ
Гљиве (плесни) из групе
СПИСАК 1986 контамината: мешана култура
Aspergillus fumigatus
Penicillium sp.

10 ГРАЂЕВИНАРСТВО
КЊИГА
КОРИЦЕ

Гљиве (плесни) из групе
контаминатa: мешана култура
Aspergillus fumigatus
Syncephalastrum sp

11 ПЛАТНИ
СПИСАК

Гљиве (плесни) из групе
контаминатa: мешана култура
Aspergillus flavus
Aureobasidium sp.
Penicillium sp.
Curvularia sp.
Неидентификовaне плесни

Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus niger – 40%
Неидентификоване плесни
–3 колоније
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
50% Aspergillus fumigatus
Penicillium sp.
Неидентификоване плесни
– 2 колоније
Гљиве (плесни) из
групе контамината:
50% Aspergillus
fumigatus
Syncephalastrum sp.
Гљиве (плесни) из
групе контамината:
60% Aspergillus flavus
sp.
Aureobasidium,
Penicillium sp.
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Гљиве (плесни) из групе
контамината:
Aspergillus niger – 40%,
Неидентификоване плесни
– 1 колониjа
Гљиве (плесни) из групе
контамината:
50% Aspergillus fumigatus
Penicillium sp.
Неидентификоване плесни
– 4 колоније
Гљиве (плесни) из
групе контамината:
50% Aspergillus
fumigatus
Syncephalastrum sp.
Гљиве (плесни) из
групе контамината:
50% Aspergillus flavus
Aureobasidium sp.
Penicillium sp.

Након урађених бактериолошких и миколошких анализа узорака са
оштећених докумената, исти су стављени у нитроген генератор ради стерилизације. Документа су сложена у пластичну кесу, која је херметички затворена и у њој су остала 27 дана. Присуство кисеоника је сведено на 0,03%.
После времена проведеног у пластичној кеси повезаној са нитроген генератором, документа су извађена и са њих су поново узети узорци за бактериолошке и миколошке анализе.
Анализама је утврђено да су бактеријске културе постале стерилне,
док су се културе гљива развиле у нешто мањем броју колонија и количини,
него пре обављене стерилизације. Експерименти рађени у лабораторијама у
свету показују да је потребно време за уништавање микробиолошких изазивача најмање 21 дан. Потребно је поновити експеримент да би се тачно
утврдило време за уништаање гљива, с обзиром на присуство спора, које су
веома отпорне. Анализе би требало радити и појединачно, за сваку врсту
гљива, јер је сасвим могуће да је потребан различит временски период за
леталан исход при истој концентрацији кисеоника.
Анализе на присуство бактерија и гљива указују на тешка микробиолошка оштећења, која ће довести до потпуног уништавања докумената и
угрозити здравље људи.

Штетан утицај гљива и бактерија на здравље људи1
Осим оштећења која проузрокују на хартији, бактерије и гљиве под
одређеним околностима могу изазвати болести код људи. То су микозе (инфекције), алергије и микотоксикозе (тровања). Инфекције се јављају услед
постојања неких стања код људи, као што су разне повреде, хируршке ин1

Део који се односи на медицински аспект на здравље људи објављен је у Гласнику
Друштва конзерватора Србије, бр. 34/2010, 208-213.
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тервенције, срчана или плућна обољења, туберкулоза, Хив инфекција, бубрежне болести, алкохолизам, антибиотска терапија и сл. које доводе до
слабљења имунитета организма. Гљиве могу напасти кожу, нокте, слузокожу и унутрашње органе. На кожи доводе до перутања, црвенила и стварања
округластих печата, који јако сврбе. На слузокожи стварају беле наслаге.
Од унутрашњих органа најчешће страдају црева, мозак и плућа. Патогена
својства рода Mucor sp. огледају се у изазивању обољења мукормикозе, код
које се ради о церебралној инфекцији код људи, али инфекција може да се
манифестује у плућном или абдоминалном облику и заврши фатално. Ако
се развије у слушном каналу може да изазове хроничну упалу средњег уха
са јаким сврабом. Као и код Aspergillus sp. у организму се развија у виду хифа, које се гранају у супстрат, у овом случају, људски. Описане болести које изазивају Aspergillus sp. и Mucor sp. спадају у инфекције или микозе. Преко синуса гљиве могу доћи и до мозга удисањем спора али, на срећу, то се
ретко дешава. Разне врсте болести погодују развоју гљива, попут шећерне
болести.
Осим микоза, гљиве могу да изазову алергије и тровања или микотоксикозе. Алергије су стања преосетљивости одбрамбеног механизма код људи, чији се узроци тачно не знају. Гљиве спадају у један од најчешћих
узрочника алергија. У организам људи доспевају путем удисања, додиром
на местима на којима их има и путем хране. До алергија долази услед дужег
контакта са гљивама, када њихове споре доспевају у дисајне путеве, а одатле могу стићи и до плућа. Спора има далеко више него поленовог праха.
Могу бити везане за прашину на површини докумената и књига, из чега
произилази велики значај механичког чишћења у процесу конзервације.
Алергије које дуго трају могу проузроковати астму, много теже и озбиљније обољење. Симптоми које се јављају у највећем броју случајева су: црвенило, печење и свраб очију, печати по кожи, кашаљ и сл. Нарочито су изражени код људи одређених професија. Осим спора, ензими које производе
гљиве могу проузроковати алергијске манифестације. Неке врсте гљива, попут Penicillium sp., Aspergillus sp. и Stachybotrys sp., производе супстанце
које су отровне за људе. Aspergillus flavus производи ензим, афлатоксин, који може да изазове оштећење и рак јетре, унутрашње крварење, рак танког
црева и сметње нервног система, уношењем инфициране хране у организам.
Неки ензими Penicillium sp. и Fusarium sp. доводе до смањивања белих крвних зрнаца, тумора јетре и бубрега итд. Сматра се да контакти са архивском
грађом нападнутом овим врстама гљива не могу довести до развоја поменутих болести због недовољне концентрације, али никада се не може са сигурношћу тврдити да управо у том тренутку није дошло до имунодефицијенције, из неког разлога и повећаног ризика од оболевања.
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Микробиолошки изазивачи оштећења папира
и болести код људи, чије је присуство утврђено анализом
са докумената грађе Савезног суда
Из анализе узорака узетих са архивске грађе Савезног суда може се
највише уочити присутност врста рода Aspergillus sp, од којих врста Aspergillus fumigatus има и патогена својства за људе. Aspergillus fumigatus најштетније делује на здравље људи изазивајући грозницу и температуру, као
и осећај немоћи и губитак тежине. Лучи глиотоксин, отровни продукт метаболизма, који слаби имунитет, или емодин, који може довести до крвављења, чему претходи упоран кашаљ. Неке врсте рода Aspergillus sp. могу изазвати болести назване аспергилоза, нападајући мозак или плућа, чији симптоми подсећају на туберкулозу. Болест се јавља најчешће као професионално обољење код људи који су стално у додиру са предметима или документима нападнутим гљивама, а чији организам има тренутне склоности за
оболевање услед пада имунитета. Aspergillus sp. може да се налази и у синусима или у шупљинама насталим као последица претходне туберкулозе где
исклија у лоптасту колонију гљивица названу аспергилом, који се може јавити и код здравих људи.
Mucor sp. може напасти крвне судове, при чему се образују крвни
угрушци који доводе до зачепљења крвног суда. Као и Aspergillus sp., у организму се развија у облику хифа.
У бактериолошком налазу са докумената уочава се највеће присуство
бактерија рода Staphylococcus sp. То су бактерије округластог облика, присутне свуда око нас, у ваздуху, на разним предметима, на папиру, у намирницама. Веома су отпорне. Нису опасне по здравље људи.
Difteroidi, присутни на документима, представљају бациле, бактерије
штапићастог облика, за разлику од стафилокока које су округле. На хартији
се могу наћи у већим количинама, док код људи могу бити у слузокожи ока,
носа и грла. Налазе се у спољашњој околини, ваздуху, води, земљи, прашини. Нису опасни за човека, морфолошки личе на узрочнике дифтерије и зато су добили назив псеудодифтерични бацили.
Antrakoidi изоловани са докумената у већим количинама представљају
разне врсте бактерија из рода Bacillus sp, такође у облику штапића, веома
слични бацилу Antraksa. Распрострањени су и живе сапрофитским начином
живота у земљи. Назив су добили по томе што подсећају на бациле Antraksa, а код људи најчешће могу изазвати инфекције очију.
Укратко смо приказали медицински аспект када су у питању микробиолошки изазивачи болести код људи који непосредно раде са архивском
грађом, а који су пронађени на документима Савезног суда. Претпоставка је
да се у другим деловима архивске грађе која није прегледана и са које нису
узимани узорци налазе и друге врсте бактерија и гљивица, с обзиром на то
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да се ради о великој количини грађе смештеној у архивском депоу Архива. У
односу на укупну количину грађе узорци су узети са малог броја докумената.

Мере заштите
Да не би долазило до оваквих оштећења неопходно је спровести мере
превентивне заштите у просторијама где се налази архивска и библиотечка
грађа. Оне се састоје у редовном одржавању хигијене просторија, коришћењем одређених детерџената и хемијских средстава (70–80% етилалкохол,
или 16% водоник пероксид, или 5% сирћетну киселину), који неће штетно
утицати на здравље људи, проветравању просторија водећи рачуна о спољним временским факторима, као што су влажност и температура ваздуха,
редовном контролисању осветљења, температуре и степена влажности у
просторијама помоћу мерних инструмената, механичком чишћењу кутија и
фасцикли у којима су одложена документа, брисању књига, као и спровођењу дезинфекције, дезинсекције и дератизације обавезно два пута годишње,
у пролеће и у јесен, да би били уништени изазивачи оштећења, који би дошли из спољне средине у просторије са грађом.
Неопходно је спровести мере заштите људи који су у непосредном
контакту са оштећеним документима и књигама. У затвореним просторијама у којима се налази оштећена архивска грађа, попут грађе Савезног суда,
веома лако долази до ширења спора гљива струјањем ваздуха, које удисањем улазе у организам људи. Најбољи вид заштите је коришћење заштитних маски, наочара, танких гумених рукавица и одела за једнократну употребу која треба скидати одмах после изласка из контаминираних просторија. Када је у питању заштита коже руку постоје гелови који на кожи стварају танак заштитни слој. Након обављеног посла и прања руку, користити папирне убрусе за једнократну употребу. Било би веома пожељно обављати
редован систематски преглед радника, који често и не знају да је дошло до
пада имунитета њиховог организма и да постали погодан медиј за микробиолошке изазиваче болести, бактерије и гљиве. Узимати редовно узорке са
докумената и књига за лабораторијску анализу ради утврђивања присуства
гљива и бактерија.

Закључак
Овај рад је приказ методе стерилизације архивске и библиотечке грађе
помоћу Veloxy система који би могао бити примењиван и на микробиолошка оштећења докумената одложених у депоу Архива Југославије, па тако
и на документа Савезног суда. Из тих разлога, обављене су микробиолошке
анализе са регистратурског материјала и архивске грађе једног од фондова
са најтежим оштећењима. У Архиву до сада нису рађене такве анализе, тако
да нису биле познате врсте микробиолошких узрочника који угрожавају архивску грађу и здравље људи који су у непосредном контакту са њом. Екс-
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перимент примене Veloxy sistema у процесу стерилизације, који је истовремено обављен, није се показао ефикасним када су у питању гљиве. Разлог за
то су вероватно споре, које су прилагођене најтежим условима живота и које тешко могу бити уништене коришћењем ове методе. Постоји идеја како
би овај проблем могао бити решен, али за то је потребно обавити још један
експеримент.
Потребно је наставити са испитивањем метода стерилизације докумената у лабораторијама за конзервацију и рестаурацију, редовним узимањем
узорака микробиолошких изазивача са њих, детерминисањем врста бактерија и гљива које изазивају оштећења, а затим применити одговарајуће методе у сузбијању њиховог дејства. У ту сврху неопходно је осавременити
лабораторије набавком опреме за анализе и експерименте, ради правовременог предузимања адекватних мера заштите.
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