
W dniach 5-7 czerwca 2013 r odbyła się w Wiedniu konferencja poświęcona funkcjonowaniu systemu 
IPM ( Integrated Pest Management ) w obrębie miejsc związanych z szeroko rozumianym pojęciem 
dóbr kultury obejmujących muzea, biblioteki, archiwa i budynki historyczne będącymi elementami 
kultury materialnej człowieka.  
Konferencję poprzedziły trwające trzy dni warsztaty podczas których prezentowano najnowsze metody 
stosowane przy ustalaniu zagrożeń powodowanych przez obecność szkodników w obrębie miejsc 
stanowiących dobra kultury oraz środki służące do ich eliminowania.  
Organizatorem konferencji był Pascal Querner, pracownik naukowy Instytutu Zoologii z Wiednia 
bezpośrednio zaangażowany we wprowadzanie systemów IPM. Konferencja zorganizowana przez 
Pascala Quernera było przedsięwzięciem o międzynarodowym  zasięgu w którym wzięło udział 160 
uczestników reprezentujących największe biblioteki, placówki muzealne, instytuty badawcze i firmy z 
takich krajów jak Austria, Niemcy, USA, Szwajcaria, Australia, Japonia, Wielka Brytania, Francja, 
Kanada i inne. Polskę reprezentowało dwóch uczestników – prof. Stanisław Ignatowicz katedra 
SGGW Warszawa prezentujący wystąpienie dotyczące wprowadzania systemu IPM w Muzeum 
Szopena w Warszawie  oraz Firma SET-Panko prezentująca pracę związaną z wdrażaniem systemu 
monitorowania obecności rybika cukrowego Lepisma saccharina w Bibliotece Starodruków 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Koncepcja systemu norm IPM narodziła się w latach 50-tych biorąc początek w przemyśle 
spożywczym by w latach 80-tych być skutecznie zaadoptowaną do placówek muzealnych. Dla 
systemu IPM bardzo istotnym jest zabezpieczenie przed owadami ale i grzybami co w przypadku dóbr 
historycznych ma szczególne znaczenie.  
Konferencja odbyła się na terenie nowo oddanych po rewitalizacji pomieszczeniach Muzeum Historii 
Sztuki w Wiedniu mieszczących się w obrębie Pałacu Schoenbrunn. Uczestnicy zaprezentowali 
szereg prac obrazujących problemy występujące podczas zabezpieczania dóbr kultury w 
najróżniejszych miejscach świata dzieląc się swoimi doświadczeniami w ich rozwiązywaniu. W ramach 
konferencji miały miejsce również wydarzenia naukowo-kulturalne związane ze zwiedzaniem 
nekropolii wiedeńskiej, Pałacu Hofburg jak również miała miejsce integracyjna kolacja w lokalnej 
tawernie.  
Ogromna różnorodność tematów obejmowała takie jak: zabezpieczanie zabytkowych budynków 
drewnianych (Instytut Badania Drewna Thunen/Hamburg Niemcy), przeprowadzanie nietypowych 
testów umożliwiających lokalizowanie szkodników drewna Priobium cylindricum ( Narodowy Instytut 
Badawczy/ Tokio Japonia), zabezpieczenie historycznej wieży Craigigevar zaatakowanej przez 
kołatka Anobium punctatum ( Narodowy Instytut Trust For Scotland/ Edinburgh Szkocja ), 
doświadczenia w zwalczaniu wysokiego stopnia infestacji plujki rudogłowej Calliphora vicina i móla 
włókienniczka Tineola bisselliella w obrębie muzeum w regionie Bolonii (Uniwersytet Modeny/Włochy), 
uboczne efekty powtarzanego wymrażania jako metody zabezpieczania obiektów muzealnych przed 
szkodnikami na bazie danych ze wszystkich stosujących tę metodę placówek muzealnych w Danii ( 
Anne-Kathrine Kjerulff/Dania ), zastosowanie parazytoidu Baryscapus timeivorus do zwalczania 
postaci larwalnych moli włókienniczka i kożusznika Tineola bisselliella i pellionella ( Federalny Instytut 
Badania Materiałów/Berlin Niemcy ), wdrażanie systemu IPM ( Biblioteka Narodowa Paryż/Francja ), 
wdrażanie systemu IPM w Muzeum Szopena w Warszawie ( Stanisław Ignatowicz SGGW 
Warszawa/Polska ), system IPM w muzeum grzyby i szkodliwe owady jako czynniki odpowiedzialne 
za pogorszenie się stanu zbiorów-porównanie ( Pascal Querner Instytut Zoologii Wiedeń/Austria), 
nowe metody monitorowania obecności rybika cukrowego Lepisma saccharina na terenie Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego ( Firma SET Panko Piaseczno/Polska ) i wiele innych.  
Konferencja była kolejnym tego typu spotkaniem dotyczącym zagrożeń dla zbiorów muzealnych i 
obiektów zabytkowych związanych z obecnością organizmów szkodliwych oraz koniecznością 
wypracowania i wdrożenia jednolitego systemu IPM obejmującego wystandaryzowaną metodologię 
zabezpieczania dóbr kultury. Ze strony polskiej firma Panko uczestniczy w tych pracach.  
 
Składamy podziękowania na ręce następujących osób: prof. Stanisław Ignatowicz, dr Pascal Querner 
za współpracę dotyczącą konferencji IPM.  
Wyrażamy podziękowania Dyrekcji Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za bliską i bardzo 
odpowiedzialną współpracę w pracach badawczych.         


