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مجموعة الخبراء
لورنس بوبيس ،إدارة الكتب والقراءة ،فرنسا
• ِ
•جان ماري دورو ،أرشيفات ليون ،فرنسا

•لوسي فاڤيير ،األرشيف الوطني ،فرنسا

•فرانسوا فليديير ،مركز أبحاث حفظ الوثائق التصويرية ،فرنسا

•فيرجيني كريمب ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها التابع
لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)

•جورج ماكينزي ،المجلس العالمي لألرشيفات

•رالف مانينج ،مكتبة كندا القومية ،قسم صيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها باالتحاد
الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)

•دومينيك موريلون ،مكتبة متحف اإلنسان ،فرنسا

•جان مايكلز ،مكتبة كندا القومية

•وينستون روبرتز ،مقر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)

•آن راسل ،مركز نورثويسترن لصيانة الوثائق ،الواليات المتحدة األمريكية

•ماري تيريس فارالموف ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها التابع

التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)  -المركز اإلقليمي ألمريكا الالتينية

•دينيس باليير ،المفتش العام للمكتبات ،فرنسا
•ماري ليس تساجوريا ،مكتبة فرنسا الوطنية

لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)

أفراد ومنظمات أخرى تم التواصل معهم:

•شيرلين أوجدون ،مركز نورثويسترن لصيانة الوثائق ،الواليات المتحدة األمريكية
•رامون سانشيز ،مكتبة فينزويال الوطنية ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها
ومنطقة الكاريبي

•تاكو شيمامورا ،مكتبة التغذية القومية ،اليابان ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات

والمحافظة عليها التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)  -المركز اإلقليمي
لشرق آسيا ومنطقة آسيا الوسطى

•ويندى سميث ،جامعة كانبيرا ،أستراليا

•بول كونواي ،مكتبة جامعة ييل ،الواليات المتحدة األمريكية

•كريستين وارد ،إدارة وثائق وأرشيفات والية نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية

•جاك جريمارد ،األرشيف القومي ،كندا

ومؤسسات المكتبات (إفال) ،كندا

•ميريام فوت ،المكتبة البريطانية ،المملكة المتحدة

•جالينا كيسلوفوسكايا ،مكتبة األدب األجنبي ،روسيا ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات

والمحافظة عليها التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)  -المركز اإلقليمي
لكومونولث الدول المستقلة وشرق أوروبا

•جان ليال ،مكتبة أستراليا الوطنية ،المركز الدولي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها التابع
لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفال)  -المركز اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
ومنطقة المحيط الهادئ

•جين ويفين ،قسم صيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها باالتحاد الدولي لجمعيات

الرسوم التوضيحية
•كريستوفر كالركسونKU, QY1 4XO noxO, drofxO, daoR yelnatS a13 ،

المحتويات
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مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات:

تســرد القائمــة التاليــة الكلمــات والمصطلحــات

المســتخدمة فــي النــص ،وقــد ال يتطابــق التعريــف
المســتخدم هنــا مــع معناهــا فــي المعاجــم:

 -الحامــض ( :)Acidفــي علــم الكيميــاء ،هــو المــادة

القــادرة علــى تشــكيل أيونــات الهيدروجيــن عنــد تحللهــا

فــي المــاء .تتســبب الحوامــض فــي تلــف الســليلوز فــي

األشــعة فــوق البنفســجية الزائــدة فيهــا تقــي األشــياء

المــادة للثنــي أو الطــي .والــورق الهــش ال تتحمــل حافتــه

 -الشــريط الالصــق ( :)Adhesive Tapeشــريط

كيميائيــا مــادة
 الســليلوز ( :)Celluloseيعنــيً

فيلــم بالســتيكي شــفاف يكــون عــادة مــن البوليســتر،

الالصــق بتأثيــر الضغــط أو باســتخدام الحــرارة أو المــاء.

الخليــة النباتيــة ،وبالتالــي العنصــر الرئيــس لمنتجــات

مــن ورق أو كرتــون إلســنادها.

المصــورة مــن أضــرار األشــعة فــوق البنفســجية.

ورقــي أو منســوج أو غيــره ذو طبقــة الصقــة .ويعمــل
وينبغــي عــدم اســتخدام األشــرطة اللزجــة أو الحساســة

الــورق ،والكرتــون ،والقمــاش بتحفيــز التحلــل فــي المــاء

للضغــط فــي عمليــات المحافظــة علــى المــواد لفتــرات

الصناعــي ،وتتوفــر فــي بعــض المــواد الخــام ،كمــا أنهــا

المتعــذر إزالــة آثــاره.

(التحلــل بالمــاء) ،وتنتــج الحوامــض خــال عمليــات االنتاج

قــد تتولــد مــن المــواد الحامضيــة ،وتلــوث الجــو.

طويلــة ،ألن الالصــق يتلــف ويصفــر ويصبــح مــن

 -قلــوي ( :)Alkaliفــي الكيميــاء ،يعنــي مــادة قــادرة

حمضيــا ( :)Acid-freeمــواد تحتــوي
 مــواد متعادلــةً

علــى تشــكيل أيونــات الهيدروكســيل عنــد تحللهــا بالمــاء.

حامضيــة وال قاعديــة) ،أو أعلــى (قلويــة).

لمعادلــة أثــر الحوامــض الموجــودة أو التــي يمكــن أن

علــى معامــل حموضــة مــن ســبع ذرات (متعادلــة ،أي ال

 -أكريليــك ( :)Acrylicsمــادة بالســتيكية معروفــة

بشــفافيتها ومقاومتهــا لعوامــل الطقــس ،وثبــات
لونهــا .وهــي مــادة مهمــة فــي عمليــات المحافظــة علــى
للتغيــر الكيميائــي .وتتوفر فــي األلواح
المــواد لمقاومتهــا
َ

وقــد تضــاف مركبــات الهيدروكســيل إلــى المــواد

مســتقبل.
تتشــكل
ً
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مصــدرا لســليلوز الــورق :القطــن والكتــان .وكان
ً

الخشــب المصــدر الرئيــس لألليــاف الالزمــة لصناعــة

الــورق منــذ عــام .1850

 -التــوازن الكيميائــي (:)Chemical Stability

كيميائيــا بســهولة،
خاصيــة عــدم التحلــل أو التحــول
ً
وهــذه خاصيــة مرغــوب توفرهــا فــي المواد المســتخدمة
فــي عمليــة المحافظــة علــى المــواد ،ألنهــا تشــير للقــدرة
علــى مقاومــة ظواهــر التحلــل الكيميائــي كتقصــف

طويــا،
كيميائيــا ،وأنهــا تُ عمــر
دائمــة و /أو مســتقرة
ً
ً

غيــر دقيــق يشــير إلــى أن المــادة أو المنتــج أو العمليــة

و”لوســايت” و”بلكســيجالس” .وتســتخدم األلــواح
المصــورة ألنهــا أقــل
ً
عوضــا عــن الزجــاج لصقــل المــواد ُ

الكتــان .ومــن النباتــات الغربيــة التقليديــة المســتخدمة

كيميائيــا.
بأنهــا “متعادلــة”
ً

بقــاء المــادة األرشــيفية .وتســتخدم كلمــة “مســتديم”

قابليــة للكســر ،عــاوة علــى أن عوامــل امتصــاص

عــدة ليفيــة نباتيــة كالــورق والكرتــون ،والقطــن ونســيج

 -الجــودة األرشــيفية ( :)Archival Qualityمصطلــح

واألفــام واللواصــق الراتينجيــة .ومــن بعــض األســماء

األكريليكيــة التــي تمتــص األشــعة فــوق البنفســجية

كربوهيدارتيــة معقــدة ،وتشــكل العنصــر الرئيس لجدران

الــورق ،والتغيــر علــى مـ ّـر الوقــت مــن جــراء االســتخدام أو

فتســتخدم ألغــراض المحافظــة علــى المــواد .والعبــارة

التجاريــة العامــة للصحائــف البالســتيكية“ :بيرســبكس”،

إحــداث طيتيــن مزدوجتيــن كاملتيــن.

غيــر قابلــة للقيــاس ،حيــث ال تتوفــر معاييــر تحــدد مــدة

أحيانً ــا للتعبيــر عــن المعنــى ذاتــه.

 -هــش ( :)Brittleخاصيــة أو حالــة تســبب عــدم تحمــل

www.qnl.qa

ً
أحيانــا
التخزيــن ،وتوصــف المــادة فــي ظــل هــذه الحالــة

 -التغليــف ( :)Encapsulationمــن أســاليب وقايــة

الــورق ومــا شــاكله مــن أوعيــة المعلومــات المســطحة،
بوضعهــا بيــن صحيفتيــن أو داخــل صحيفــة مطويــة مــن

تغلــق مــن جوانبهــا األربــع ،وقــد تشــتمل علــى صحيفــة

ُّ
التبقــع ( :)Foxingحالــة وجــود بقــع بلــون الصــدأ
-

عشــوائيا علــى الــورق.
موزعــة
ً

 :HVAC -اختصــار لنظــام التدفئــة والتهويــة وتكييــف

الهــواء.

 التحلــل بالمــاء (ّ :)Hydrolysisتحلــل المركبــات

ً
محدثــا إضعــاف أو
العضويــة بالتفاعــل مــع المــاء،
تفســخ الوصــات الجزيئيــة ممــا يــؤدي إلــى التقصــف

وتغيــر اللــون.

 -فصــل األوراق عــن بعضهــا ( :)Interleavingإدخــال

صحائــف مــن الــورق أو غيــره بيــن المــواد لفصلهــا
وغالبــا مــا يوضــع الــورق القلــوي المصقــول بيــن المــواد
ً

 -الصيانــة ( :)Conservationإجــراءات محــددة تُ تخــذ

لمنــع تســرب الحوامــض.

بالتدخــل المباشــر فــي تركيبهــا الفيزيائــي أو الكيميائــي،

 -الليغنيــن (ُ :)Ligninيكـ ِّـون مــع الســليلوز جــدران خاليا

إلعاقــة وقــوع التلــف ،وبقــاء المــادة فتــرة أطــول،

ومــن األمثلــة الموضحــة إلجراءاتهــا إصــاح التجليــد

التالــف أو التعــادل الحمضــي للــورق.

ويكســب النباتــات قــوة وصالبــة،
النباتــات الخشــبيةُ ،

ويعتقــد أن وجــوده فــي الــورق والكرتــون يتســبب
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فــي التحلــل الكيميائــي .وقــد تتوفــر مقاديــر كبيــرة فــي

يحفــز التحلــل بالمــاء ،وعنــد تأكســد المــواد البوليمريــة

 -البوليســتر ( :)Polyesterاالســم المســتخدم لمــادة

ً
ً
متوازنــا
أحيانــا ،وهــو ليــس
فــي ســي” ،أو “فينيــل”

مــن الخشــب وهــو مــا يــزال فــي اإلنتــاج الميكانيكــي

ينتــج عنــه تقصــف وتغيــر فــي اللــون .ويتســبب فــي

الشــفافية ،وفقــدان اللــون ،وقــوة الشــد العاليــة،

عناصــر حامضيــة مــن شــأنها إتــاف المــادة الســليلوزية.

الخشــبين (أو الليغنيــن) مــن العجينــة الورقيــة المصنعــة

للعجينــة ،والطريقــة المثلــى إلزالتــه تكــون باســتخدام
عمليــات كيميائيــة.

َ -لكــس ( :)Luxوحــدة قيــاس قــوة اإلضــاءة (َ 1لكــس =

كاللواصــق والبالســتيك فإنهــا تتعــرض لتغيــر كيميائــي
الشــوائب الموجــودة فــي المــادة أو
حــدوث التأكســد
ُ

العالقــة بهــا أو تلــوث الجــو.

تريفثــاالت البوليثيليــن البالســتيكية ،ومــن خصائصهــا

والتــوازن الكيميائــي (عنــد خلــو المــادة مــن الطــاءات

والمــواد اإلضافيــة) .وتُ ســتخدم بشــكل رقائــق أو
فيلــم لصنــع الملفــات ،والتغليفــات ،وأغلفــة الكتــب،

كيميائيــا كأنــواع البالســتيك األخــرى ،وقــد تنبعــث منــه
ً

لدنــات
بالم ِّ
وتســتخدم عناصــر كيميائيــة إضافيــة تعــرف ُ
أيضــا
لصنــع هــذه المــادة تتمتــع بمرونــة أكبــر ،وهــذه ً
مــن شــأنها إتــاف مــواد المكتبــة.

 1لومــن لــكل متــر مربــع) .وعنــد النظــر فــي مســتويات

 -الصــق ( :)Pasteعجينــة إلصــاق مصنوعــة مــن النشــا

أو دقيــق األرز أو القمــح.

واألشــرطة الالصقــة .ومــن أســمائها التجاريــة :ميــار،

فــي تلــف المــواد المكتبيــة مــن المهــم قيــاس الضــوء

 مســتديم ( ،)Permanentأنظــر ًأيضــا 'الجــودة

 -البوليثيليــن ( :)Polyethyleneتعنــي بالضبــط مــادة

التخزيــن

واقيــات للمــواد الفوتوغرافيــة وفــي تطبيقــات أخــرى،

فــي المحافظــة علــى مــواد المكتبــة والمــواد األرشــيفية

الضــوء المالئمــة للقــراءة والعمــل التــي ال تتســبب
الســاقط ،وليــس الطاقــة الكهربائيــة (بالــوات) التــي
يولدهــا المصبــاح الكهربائــي.

الوعاء/الوســيط ( :)Medium/Mediaالمــادة التــي
ً
أحيانــا إلــى المــادة
تســجل عليهــا المعلومــات ،وتشــير

الحقيقيــة المســتخدمة لتســجيل صــورة.

 َع َفــن ( :)Mouldأنــواع الفطريــات التــي تصبــح ًعفنــا

األرشــيفية' :الــورق المســتديم نــوع مــن الــورق

المصنــوع وفــق معاييــر معروفــة فــي المجــال .ويكــون
ومصنوعــا علــى نحــو يقــاوم
خاليــا مــن الحامــض
ً
ً

التغيــرات الكيميائيــة والفيزيائيــة أكثــر مــن أنــواع الــورق
األخــرى.

ُمــح ( :)pHفــي الكيميــاء ،يعنــي معامــل الحموضــة

مقيــاس لتركيــز أيونــات الهيدروجيــن فــي
وهــو
ٌ

أو ً
فطريــا (وهــو نــوع آخــر مــن الفطــر) موجــودة
عفنــا
ً

المحلــول ،ويــدل علــى الحموضــة أو القلويــة وتحتــوي

المالئمــة لتتوالــد وتنمــو وتتكاثــر .ويتســبب العفــن فــي

المحفوظــات (األرشــيف) فــي المتوســط علــى معامــل

دائمــا فــي الهــواء وعلــى األجســام ،وتترقــب الظــروف
ً

تبقــع معظــم المــواد المكتبيــة وضعفهــا.

المــواد القلويــة المســتخدمة فــي المكتبــات ودور
حموضــة فــوق  ،7ودون .9

رد فعــل يتضمــن فقــدان
 -التأكســد ( :)Oxidationأي ّ

 -التحلــل الكيميائــي الضوئــي (Photochemical

موجــودا) .وينتــج عــن تأكســد الســليلوز حامــض
ً

للضــوء أو يتزايــد بســببه.

إلكترونــات مــن الــذرة (ال يلــزم أن يكــون األكســجين
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التعــرض
 :)Degradationتلــف أو تغيــر ينجــم عــن
ّ
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وملينكــس.

بالســتيكية متوازنــة ،وتســتخدم بشــكل فيلــم لعمــل
اقتصاديــا عــن أفــام البوليســتر.
وتمثــل بديـ ًـا
ً

 المحافظــة علــى المــواد ( :)Preservationعمليــةتشــمل كافــة االعتبــارات اإلداريــة والماليــة ،وإجــراءات
واالســتيعاب،

ومســتويات

التوظيــف،

والسياســات ،والتقنيــات ،واألســاليب المســتخدمة
والمعلومــات التــي تحتويهــا.

 -بوليبروبيليــن ( :)Polypropyleneوهــي بصورتهــا

 -مقياس الحرارة والرطوبة (:)Thermohygrograph

بشــكل فيلــم لعمــل واقيــات للمــواد الفوتوغرافيــة وفي

ً
أحيانــا بمقيــاس
الحــرارة والرطوبــة النســبية ،وتُ عــرف

كيميائيــا ،وتســتخدم
النقيــة مــادة بالســتيكية متوازنــة
ً
تطبيقــات أخــرى.

أداة ميكانيكيــة أو إلكترونيــة تقيــس وتســجل درجــة
الرطوبــة والحــرارة.

 -بوليمــر ( :)Polymerمــادة مشــكلة مــن سلســلة مــن

 -فوق بنفســجي ( :)Ultravioletإشــعاع مغناطيســي

نســبيا
مثــل اإلثيــن (وحــدة البوليئثيليــن) ،أو معقــدة
ً

ـزءا منــه ،وهــو يتلــف
الضــوء المنظــور الــذي ُيشــكل جـ ً

ـبيا
وحــدات أصغــر (مونومتــرات) ،قــد تكــون بســيطة نسـ ً
مثــل األكريليــك.

 -كلوريــد البوليفينيــل (:)Polyvinylchloride

نــوع مــن البالســتيك يشــار إليــه عــادة باســم“ :بــي

متســم بقصــر طــول موجتــه وطاقتــه العاليــة أكثــر مــن

مقتنيــات المكتبــات والمحفوظــات (األرشــيف)،
والمتاحــف ،ومــن شــأن التخلــص منــه خفــض معــدل
التلــف ،وتحتــوي أنــواع مــن األلــواح األكريليكيــة علــى

مــواد كيميائيــة ترشــيحية لألشــعة فــوق البنفســجية.
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مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الخاصة بالعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

تمهيد

معلومات عامة

المتنوعــة التــي تتطلبهــا عمليــة صيانــة مــواد المكتبــات

االتحــاد الدولــي لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات

عمليــات الصيانــة والمحافظــة علــى المــواد ضــرورة

المهنيــة الخاصــة بصيانــة المقتنيــات والمحافظــة عليهــا

ال تــزال العديــد مــن المكتبــات حــول العالــم بحاجــة

(اإلفــا) كيــان مســؤول عــن تشــجيع تطبيــق المبــادئ

ونشــرها عبــر قنواتــه المتعــددة.

وقــد تــم نشــر “مبــادئ صيانة مواد المكتبــات والمحافظة

إلــى اإلرشــاد فــي كيفيــة المحافظــة علــى مجموعاتهــا.
لذلــك ،فــي مرحلــة التخطيــط إلعــادة النظــر فــي وثيقــة

“مبــادئ صيانــة مــواد المكتبــات والمحافظــة عليهــا”

عليهــا” ألول مــرة فــي دوريــة اتحــاد اإلفــا ،العــدد الخامس

دورو و د .و .ج .كليمينتــس ،مــن قســم صيانــة مــواد

وثيقــة موجــزة تُ ِّركــز علــى عناصــر رئيســية معينــة فــي

المكتبــات والمحافظــة عليهــا التابــع لإلفال بتنقيحهــا وإثراء

مادتهــاَ ،
ون َشـ َـرها المقــر الرئيســي التحــاد اإلفــا فــي عــام
 1986علــى هيئــة “التقريــر المهنــي رقــم .”8

مــواد المكتبــات والمحافظــة عليهــا التابــع لإلفــا إعــداد
مجــال المحافظــة علــى المــواد تعتمــد عليهــا المكتبــات

فــي االعتنــاء بمجموعاتهــا.

وفــي هــذا الصــدد ،يســر المركــز الدولــي لصيانــة مــواد

ومنــذ عــام  ،1994قــام “البرنامــج األساســي لصيانــة

عبــر
المكتبــات والمحافظــة عليهــا التابــع لإلفــا أن ُي ِّ

لإلفــا بإجــراء دراســة مســحية بيــن المتخصصيــن فــي

المعلومــات ،ويخــص بالشــكر ديانــا مركــم ،وهانــز

مــواد المكتبــات والمحافظــة عليهــا” ( )IFLA-PACالتابــع
مجــال الصيانــة ينتمــون لطائفــة واســعة من المؤسســات

والمنظمــات (أمنــاء مكتبــات وأمناء أرشــيفات ،والمجلس

الدولــي لألرشــيفات ،والمركــز الدولــي لصيانــة مــواد
المكتبــات والمحافظــة عليهــا التابــع لإلفال ،وقســم صيانة

مــواد المكتبــات والمحافظــة عليهــا التابــع لإلفــا) بهــدف
االســتئناس بآرائهــم فــي تحديــث الوثيقــة التــي تــم نشــرها

عــام .1986

وعلــى مــدار الســنوات االثنتــي عشــرة الماضيــة ،نُ شــرت
ٍ
عــدد كبيــر مــن الموضوعــات
وكتــب حــول
مقــاالت
ٌ
ٌ
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راســخة فــي مهنــة المكتبــات إلــى حــد كبيــر .ومــع ذلــك،

التــي صــدرت عــام  ،1986قــرر المركــز الدولــي لصيانــة

( ،)1979الصفحــات  .300 – 292بعــد ذلــك ،قــام ج .م.
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والمحافظــة عليهــا .وعــاوةً علــى ذلــك ،أصبحــت

عــن خالــص شــكره لمجلــس المكتبــات ومصــادر

روتيمــان ،وماكســين ســيتس ،وكاثليــن ســميث علــى
الدعــم وتقديــم المشــورة ،وعلــى إســناد مهمــة إعــداد

هــذه الوثيقــة إلينــا.

وثيقــة “مبــادئ االتحــاد الدولــي لجمعيــات ومؤسســات

المكتبــات الخاصــة بالعنايــة بمــواد المكتبــات والتعامــل
معهــا” متاحــة علــى موقــع مجلــس المكتبــات ومصــادر

المعلومــات ( )http://www.clir.orgوموقــع اإلفــا
( )http://nlc-bnc.ca/iflaويعتــزم اتحــاد اإلفــا نشــر

المزيــد مــن التعديــات عليهــا عنــد الحاجــة لذلــك.
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مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

األهداف

األهداف

تُ ِّ
مثــل هــذه الوثيقــة مقدمــة عامــة حــول العنايــة

•زيــادة المعرفــة عــن اســتدامة مــواد المكتبــة

والمؤسســات التــي لديهــا قــدر ضئيــل مــن المعرفــة

•تشــجيع الرعايــة والتعامــل المناســبين مــع مــواد

Barbara, CA: ABC-CLIO, 1991.

•مســاعدة موظفــي المكتبــة فــي البحــث عــن حلــول

Joan ten Hoor (eds. and comp.) A Core

بمــواد المكتبــة والتعامــل معهــا ،وتســتهدف األفــراد

حــول عمليــات صيانــة مــواد المكتبــات والمحافظــة
عليهــا أو التــي ليــس لديهــا معرفــة أصـ ًـا بهــذه العمليــة.

وبالرغــم أن هــذه الوثيقــة ال توفــر قائمــة شــاملة

مفصلــة ألســاليب وممارســات عمليــة والمحافظــة
علــى المــواد ،إال أنهــا تُ قــدم معلومــات أساســية

و متا نتهــا
المكتبــة

للمشــكالت المتعلقــة بعمليــة المحافظــة علــى
المــواد

•التشــجيع علــى إنشــاء قنــوات تواصــل واضحــة بيــن

لمســاعدة المكتبــات فــي تبنــي توجــه مســؤول للعنايــة

مديــري المكتبــات ،ومديــري المبانــي ،ومســؤولي

غالبــا مــا تكــون معروفــة ،غيــر أن أمنــاء المكتبــات
ً

يتســنى لجميــع المعنييــن العمــل سـ ً
ـويا للمحافظــة

بمجموعاتهــا .األخطــار التــي تواجــه مجموعــات المكتبــة

صرحــون بوضــوح كاف عــن عواقــب
فــي الغالــب ال ُي ِّ
تجاهــل هــذه المخاطــر .ولذلــك تهــدف وثيقــة “مبــادئ

االتحــاد الدولــي لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات
للعنايــة بمــواد المكتبــات والتعامــل معهــا” إلــى تشــجيع
جنبــا إلــى
المســؤولين علــى مواجهــة هــذه العواقــبً ،

جنــب مــع الخبــراء العلمييــن والفنييــن ،لوضــع سياســة
إيجابيــة تُ حافــظ علــى المــواد التــي تتضمنهــا مجموعاتهم
مســتقبل.
وتضمــن ســامتها
ً

المحافظــة علــى المــواد وموظفــي المكتبــة حتــى
علــى مقتنيــات المكتبــة.

ملحوظة المحرر

for Library Collections & Technical

ُيعيــق حــدوث المزيــد مــن التدهــور الكيميائــي للمــادة

American Library Association, Association
Services, 1993.

•	 Giovannini, Andrea. De Tutela Librorum.
Geneva: Les Editions Institut d’Etudes
Sociales, 1995.

– Principles, Strategies and Practices for

تجميعهــا مــن مصــادر عديــدة ،وتــم تضميــن عــدد قليــل
اســتخدام هــذه الوثيقــة القصيــرة فقــط كمقدمــة
للعديــد مــن الموضوعــات التــي تســتلزمها عمليــة

•كشــف وتوضيــح هشاشــة مــواد المكتبــة وســهولة

المذكــورة أدنــاه ،والتــي تشــمل قوائــم شــاملة لمراجــع
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Collection in Preservation. Chicago:

تعنــي توفيــر مســتوى مناســب مــن الســامة ومراقبــة

Library and Archival Materials. Andover,

مــن هــذه المصــادر فــي قائمــة المراجــع .وباإلمــكان

القـ َّـراء فــي التعــرف علــى ُ
الكتــب
المستحســن أن يشــرع ُ

عــن الموضوعــات التــي تغطيهــا هــذه الوثيقــة بإيجــاز:

www.qnl.qa

واســتقطاب الموظفيــن الالزمــة للحفــاظ علــى

•	 Fox, Lisa L., Don K. Thompson, and

يجــب التأكيــد علــى أن هذه الوثيقة ال يمكن أن تســتخدم
بمعــزل عــن الوثائــق المنشــورة األخــرى .وقــد تــم

لتشــمل جميــع االعتبــارات التنظيميــة واإلداريــة والماليــة

المجموعــات المكتبيــة فــي حالــة جيــدة .لكــن كلمــة

Librarians. London: Bowker-Saur, 1993.

وتهــدف هــذه الوثيقــة ،فــي المقــام األول ،إلــى مــا

تعرضهــا للتلــف

Archival Preservation Handbook. Santa

•	 Harvey, D. Ross. Preservation in Libraries

العنايــة بمــواد المكتبــة والتعامــل معهــا .وبالتالــي ،فمــن

يلــي:

•	 DePew, John N. A Library, Media, and

غالبــا مــا تُ ســتخدم كلمــة “المحافظــة” ()Preservation
ً

•	 Ogden, Sherelyn (ed.) Preservation of

MA: Northeast Document Conservation
Center, revised 1996.

•	 Reed-Scott, Jutta, ed. Preservation

Planning Program. Washington, DC:

Association of Research Libraries, 1993.

“المحافظــة” فــي هــذه الوثيقــة علــى وجــه التحديــد
البيئــة والتخزيــن والعنايــة بالمــواد والتعامــل معهــا بمــا

ويحميهــا مــن التلــف.

وقــد تــم اســتبعاد مفهــوم “صيانــة” ()Conservation
مــواد المكتبــة عــن قصــد ،فعلــى الرغــم مــن أن العديــد
مــن خيــارات “المحافظــة” علــى المــواد يمكــن أن يقــوم
بهــا موظفــون غيــر متخصصيــن ،إال أن عمليــة الصيانــة

ال تتــم إال مــن قبــل فنييــن مدربيــن مــع وجــود المعــدات

والمــواد المناســبة لذلــك .كمــا أن “الصيانــة” عمليــة
مكلفــة وشــاقة للغايــة ،وال يســتطيع تحملهــا ســوى
عــدد قليــل جـ ًـدا مــن المؤسســات حــول العالــم .لذلــك،
تُ ِّركــز هــذه الوثيقــة فقــط علــى عــدد مــن التدابيــر التــي
يمكــن لمعظــم المكتبــات اتخاذهــا لمنــع وإبطــاء معــدل

تدهــور مجموعاتهــا.

•	 Ritzenthaler, Mary Lynn. Preserving

Archives and Manuscripts. Chicago:

Society of American Archivists, 1993.
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مقدمة

رئيسا لمواد المكتبة؟
تهديدا
ما الذي يشكل
ً
ً
•طبيعة المادة نفسها

•الكوارث الطبيعية وتلك التي من ُصنع البشر
تحفظ فيها
•البيئة التي ُ
•طريقة التعامل معها

تحتــوي المجموعــات التقليديــة فــي المكتبــة علــى طائفــة متنوعــة مــن المــواد
العضويــة ،بمــا فيهــا الــورق ،والقمــاش ،وجلــد الحيــوان ،واللواصــق .وهــذه

المــواد العضويــة عرضــة لعمليــة تقــادم طبيعيــة مســتمرة وحتميــة ،وفــي

حيــن ُيمكــن اتخــاذ التدابيــر إلبطــاء عمليــة تدهــور هــذه المــواد عــن طريــق
التعامــل معهــا بعنايــة وتوفيــر البيئــة المناســبة للحفــاظ عليهــا ،فإنــه مــن غيــر
الممكــن إيقــاف ذلــك التدهــور كليـ ًـة.

كمــا يعتمــد التــوازن الكيميائــي والفيزيائــي لمــواد المكتبــة علــى نوعيــة

وطريقــة معالجــة المنتجــات الخــام المســتخدمة فــي صناعتهــا ،إضافــة إلــى
تصميــم وتشــكيل المنتــج النهائــي.

وعلــى مــر القــرون أســهمت ضغــوط اإلنتــاج بكميــات ضخمــة فــي تدنــي

مســتوى جــودة المــواد التــي تقتنيهــا المكتبــات ،فالــورق الــذي تــم صناعتــه
بعــد عــام  1850يتســم بحموضــة مرتفعــة وقــد أصبــح هشـ ًـا ،وســوف يتلــف

تلقائيــا مــع مــرور الزمــن ،وقــد تــم اختصــار تقنيــات التجليــد لصالــح عمليــات
ً
الم ِّثبــت المســتخدم فــي أكثــر المــواد الورقيــة.
األتمتــة ،وأصبــح الغــراء هــو ُ

وفــي الحقيقــة ،فــإن كافــة الكتــب ،وخاصــة الكتــب ذات األغلفــة الجلديــة،
معرضــة أكثــر مــن غيرهــا للتلــف ،ويبــدو أن الكثيــر مــن النــاس ال ُيــدرك ذلــك.
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مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

إن األوعية/الوســائط الحديثة كالميكروفيلم واألقراص البصرية والمغناطيســية،
َّ

من المسؤول؟

والبصريــة لديهــا مشــكالت خاصــة بهــا تتعلــق بعمليــة المحافظــة عليهــا ،وتحتاج

تقــع مســؤولية المحافظــة علــى مجموعــات المكتبــة علــى الجميــع .وعلــى

والصيــغ الرقميــة ( )digital formatsوالصــور الفوتوغرافيــة والوســائط الســمعية
إلــى التخزيــن واالســتخدام بعنايــة كــي ال تتلــف قبــل األوان.

المشــورة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــم فــي هــذا المجــال ،فــإن مســؤولية

ومــا يبــدوا أنــه مــن الصعــب علــى الكثيــر تقبلــه هــو أن كثيـ ً
ـرا مــن مــواد المكتبة

المحافظــة علــى مقتنيــات المكتبــة يشــترك فيهــا جميــع الموظفيــن ،بمــن

ُيمكــن فقــط إطالتهــا عــن طريــق اســتخدام هــذه المــواد وتخزينهــا بعنايــة.

علــى المجموعــات ودعمهــا ومســاندتها مــن أعلــى موظــف فــي الســلم

تقتــرب مــن نهايتهــا الطبيعيــة ،وأن الســنوات القليلــة المتبقيــة مــن عمرهــا

لماذا ينبغي علينا المحافظة على المواد؟

جميعــا تطبيــق إجــراءات المحافظــة
فيهــم مديــر المكتبــة .كمــا ينبغــي عليهــم
ً
الوظيفــي فــي المكتبــة إلــى أصغــر موظــف.

وينبغــي علــى المســؤولين عــن إدارة المكتبــة ،وكذلــك المســؤولين عــن صيانة

يعكــس نــوع المكتبــة وكيفيــة اســتخدامها احتياجــات مجموعاتهــا لعمليــة

مبانيهــا علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي ،العمــل والتعــاون عــن ُقــرب مــع

مكتبــة إعــارة محليــة عامــة مختلفــة عــن احتياجــات المحافظــة علــى المــواد

إذا تــم تخصيــص بعــض المــال لصيانــة الشــبكة الكهربائيــة فــي المكتبــة

المحافظــة عليهــا .فمتطلبــات القيــام بعمليــة المحافظــة علــى مجموعــات
الخاصــة بمكتبــة وطنيــة ،غيــر أن علــى كليهمــا المحافظــة علــى مجموعاتهمــا
ســواء لمــدة قصيــرة أو لمــدة غيــر محــددة.
وإتاحتهــا للمســتفيدين
ً

مــن ناحيــة اقتصاديــة ،ال ُيمكــن للمكتبــات الســماح لمقتنياتها بالتدهــور والتلف

ً
ماديا.
ـف
قبــل األوان ،فاســتبدال مــواد المكتبــة ،حتــى وإن كان ممكنـ ًـا ،أمـ ٌـر مكلـ ٌ
وبالتالــي فــإن عمليــة المحافظــة علــى المــواد هــو الخيــار االقتصــادي األمثل.

ال ُيمكــن توقــع مــا يحتــاج إليــه الباحثــون فــي المســتقبل بســهولة ،وعليــه

الس ُــبل لخدمــة
فــإن المحافظــة علــى المجموعــات الحاليــة هــي أفضــل ُ

مســتقبال .وعليــه ينبغــي التــزام موظفــي
المســتخدمين لهــذه المجموعــات
ً

ـواء مــن المختصيــن أو المســؤولين بالعنايــة بمــواد المكتبــة التــي
المكتبــة سـ ً
يعملــون فيهــا والمحافظــة عليهــا.
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زمالئهــم المســؤولين عــن المحافظــة علــى المقتنيــات .فعلــى ســبيل المثــال،
واســتبدال نظــام اإلضــاءة فيهــا ،فينبغــي اغتنــام هــذه الفرصــة ليــس فقــط
وفــر للطاقــة ،بــل ينبغــي مراعــاة اعتبــارات
لتأميــن اســتخدام نظــام إضــاءة ُم ِّ

اإلضــاءة التــي تســاعد فــي عمليــة المحافظــة علــى المقتنيــات .وعنــد تنفيــذ

تمديــدات أنابيــب الميــاه أو التكييــف أو الصــرف الصحــي أو اســتبدالها فــي

المكتبــة فينبغــي علــى األطــراف المعنيــة العمــل سـ ً
ـويا مــن أجــل الحــد مــن
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المقتنيــات ،وليــس زيادتهــا التــي قــد تنتــج عــن

مــرور األنابيــب فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا المــواد .وفــي هــذه الحــاالت
ُيصبــح التواصــل الواضــح والدائــم بيــن األقســام المعنيــة فــي المكتبــة عنصـ ًـرا

جوهريـ ًـا.

وينبغــي أن يأخــذ القائمــون علــى عمليــة المحافظــة علــى مــواد المكتبــة بعيــن

االعتبــار البيئــة االجتماعيــة والسياســية التــي تعمــل فيهــا مكتبتهــم ،كمــا

عند شراء أي مادة تالفة
ينبغي أن يؤخذ في

الحسبان تكلفة ترميمها،

وأن يتم توفير الموارد
الالزمة لذلك.
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ينبغــي أن ُيؤخــذ فــي االعتبــار أهــداف المؤسســة وسياســات االقتنــاء والمــوارد

مــدى مالءمــة المــواد المختــارة للمشــاركة فــي العــرض .كمــا ينبغــي

بالتشــاور مــع اإلدارات المختلفــة لألســباب التاليــة:

المناســبة لعــرض هــذه المــواد.

المتوفــرة .وبالتالــي ،ينبغــي إعــداد سياســات المحافظــة علــى المقتنيــات

وفــر المعرفــة الفنيــة والعلميــة لــدى موظفــي المحافظــة
•ال يكفــي فقــط تَ ُّ

•علــى أقســام التزويــد واالقتنــاء فــي المكتبــة أن تكــون مســتعدة لشــراء

علــى المــواد وغيرهــم مــن الموظفيــن المســؤولين عــن المجموعــات،

عندمــا تكــون تكاليــف ترميــم هــذه المــواد أعلــى مــن تكلفــة اســتبدالها.

الكافيــة بتاريــخ المجموعــات ،والمــواد التــي تتشــكل منهــا ،ومحتويــات

ُنســخ إضافيــة مــن المــواد المســتخدمة بكثافــة ،كالمــواد المرجعيــة،

ومــن الضــروري حســاب مــا إذا كانــت النســخ البديلــة (الميكروفيلــم أو

اقتصاديــا
النســخ اإللكترونيــة ،واآلالت المســتخدمة فــي قراءتهــا) ،خيـ ًـارا
ً
أفضــل وأكثــر فعاليــة لتوفيــر المــواد المســتخدمة بكثافــة ،مــن ُ
النســخ

الورقيــة.

•االتفــاق علــى سياســة معينــة مــع أقســام الفهرســة وإعــداد التســجيالت
الق َّــراء لتوجيــه المســتخدمين
الببليوغرافيــة بالمكتبــة ،وقســم خدمــات ُ

الســتخدام ُ
النســخ البديلــة وليــس األصليــة ،وكذلــك النســخة األكثــر

مالءمــة منهــا.

مهمــا كان مســتوى خبرتهــم ،بــل ينبغــي أيضـ ًـا أن يكــون لديهــم المعرفــة

الوثائــق ،لكــي يكونــوا قادريــن علــى اســتيعاب مشــكالت المحافظــة عليهــا
بشــكل أفضــل .كمــا ينبغــي إطــاع اختصاصيــي المكتبــات وموظفيهــا،
علــى شــتى المســتويات ،وكذلــك طــاب تخصــص المكتبــات ،علــى

أهميــة المحافظــة علــى المــواد ضمــن اإلطــار العــام لوظيفــة المكتبــة
وسياســتها.

من أين نبدأ؟

•علــى األقســام التخطيــط لتوفيــر المســاحة الكافيــة ذات النوعيــة الجيــدة

تشــمل عمليــة إعــداد سياســة المحافظــة علــى المــواد تحديــد مــا إذا كانــت

•ضــرورة إحاطــة موظفــي قاعــة المطالعــة بالمكتبــة بأيــة قيــود مفروضــة

يتوفــر توجيــه عــام للمكتبــات حــول طبيعــة المــواد التــي ينبغــي اقتناءهــا

•ضــرورة إتاحــة المــوارد الالزمــة لتدريــب الموظفيــن فــي مجــال توفيــر

علــى حــدة وسياســاتها المتبعــة فــي هــذا المجــال ،غيــر أنــه ينبغــي علــى

ونقــل معرفتهــم المكتســبة فــي هــذا المجــال إلــى المســتخدمين.

المــواد التــي ســيتم اقتناءهــا والمحافظــة عليهــا.

التــي يتــم وضــع مقتنيــات المكتبــة فيهــا.

علــى اســتخدام المــواد األصليــة أو نســخها.

الســامة ألنفســهم ولمــواد المكتبــة ،وكيفيــة التعامــل الســليم معهــا

مــوادا معينــة أو ال ،وإلــى أي مــدى ســتحتفظ بهــا .وال
المكتبــة ســتقتني
ً
ـال علــى كل مكتبــة
والمحافظــة المســتقبلية عليهــا ،فهــذه أمــور تعتمــد إجمـ ً
المكتبــات الوطنيــة واإلقليميــة التعــاون فــي تحمــل مســؤوليات تحديــد

•إعــداد سياســة عــرض تضمــن ســامة المــواد المعروضــة أثنــاء إقامــة
معــارض للمــواد ،ســواء ُأقيمــت هــذه المعــارض داخــل المكتبــة أو تــم

وكــي تتمكــن المكتبــة مــن العنايــة بمقتنياتهــا ،فــإن عليهــا إجــراء تقييــم شــامل

اختصاصيــو المكتبــات وموظفــو الصيانــة والمحافظــة علــى المــواد علــى

توفــر ميزانيــة
عليهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن العنايــة بالمجموعــات فــي ظــل ُّ

اســتعارة هــذه المــواد للعــرض فــي مؤسســات أخــرى .وينبغــي أن يتفــق
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ومــوارد محــدودة تتطلــب اتخــاذ قــرارات بهــذا الشــأن علــى أســاس واضــح
داخليــا مــن ِق َبــل موظفــي
ومنطقــي .وباإلمــكان إجــراء مثــل هــذا التقييــم
ً

المكتبــة ،أو عــن طريــق استشــاريين معروفيــن بخبراتهــم فــي هــذا المجــال،

مثــا
غيــر أن لــكل مــن الخياريــن مزايــاه وعيوبــه ،فاالســتعانة باالستشــاريين
ً
كل ،فــإن
أمـ ٌـر مكلــف كمــا أنــه يأخــذ قـ ً
ـدرا كبيـ ًـرا مــن وقــت الموظفيــن .وعلــى ٍ

التقييــم النهائــي ينبغــي أن ُيظهــر الحقائــق كاملــة .وأمــا التقييــم الداخلــي (مــن

ِق َبــل موظفــي المكتبــة نفســها) فســيكون ربمــا أقــل كلفــة ،إال أنــه قــد ُيصبــح

وتقييــم المخاطــر التــي قــد تواجــه المبانــي والمجموعــات.

ويجــب أن ُيولــى االهتمــام الرئيــس لتحديــد العوامــل التــي تهــدد ســامة

مقتنيــات المكتبــة أو مجموعــات معينــة منهــا .والمخاطــر التــي تهــدد ســامة

المقتنيــات متباينــة بتبايــن المؤسســات نفســها ،وتتــراوح مظاهــر اتخــاذ
التدابيــر للمحافظــة علــى المقتنيــات مــن تحديــث نظــام اكتشــاف الحريــق

عرضــة للتأثــر بــآراء الموظفيــن وميولهــم .ولســوء الحــظ ،فإنــه مــن المعتــاد

والدخــان ،إلــى إنشــاء برنامــج متكامــل لمقاومــة الحشــرات المؤذيــة للمــواد،

ُقدمــت مــن داخــل المكتبــة.

منطقــة ذات بيئــة أكثــر مالءمــة للحفــاظ عليهــا.

تقبــل التوصيــات مــن الجهــات االستشــارية الخارجيــة بســهولة أكثــر ممــا لــو
ُّ

مثــا إلــى
وصــوال إلــى نقــل مجموعــة مهمــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة
ً
ً

تعاونيــا
مجهــودا
ينبغــي أن تكــون عمليــة المحافظــة علــى مــواد المكتبــة
ً
ً

وتعــد الدراســات المســحية أداة أساســية لتطويــر سياســة للمحافظــة علــى

المســتويات اإلداريــة ،فالتقييــم الــذي يفتقــد إلــى دعــم اإلدارة العليــا عــادة مــا

شــاملة ،إال أنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون ُمفصلــة .ومــن الممكــن أن

تُ شــارك فيــه جميــع إدارات المكتبــة ،وأن يتــم إقــراره ودعمــه علــى أعلــى
فعــال .وللتقريــر النهائــي دور مهــم فــي نجــاح أي “دراســة مســحية”
يكــون غيــر َّ

الحتياجــات المجموعــة لعمليــة صيانــة المــواد والمحافظــة عليهــا .وينبغــي

أن ُيحــدد التقريــر بوضــوح المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المجموعــات ،وأن
واقعيــا فــي االقتراحــات التــي يتضمنهــا.
يكــون
ً

مــواد المكتبــة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات ينبغــي أن تكــون
كبيــرا مــن المعلومــات التــي تــم تجميعهــا
قــدرا
تُ قــدم الدراســات المســحية
ً
ً

الحقــا ،وتعــد األســئلة
والتــي يصبــح مــن المتعــذر تنظيمهــا وتحليلهــا
ً

أساســيا فــي نجــاح الدراســات المســحية.
عامــا
واإلجابــات القصيــرة
ً
ً

وفيمــا يلــي موجــز ألهــداف المســوح األربعــة التــي ستســاعد فــي وضــع

كيف نبدأ؟

أســاس لتقييــم حالــة المكتبــة ومجموعاتهــا .وســوف تقــدم الفصــول الالحقــة

مــن المهــم وجــود فكــرة واضحــة حــول أهــداف الدراســة قبــل البــدء بدراســة

لدراســات مســحية:

والعمليــات واإلجــراءات فــي وثائــق مكتوبــة ،لكــن أكثــر المصــادر المحتملــة

المبنــى :تحديــد أي مخاطــر أمنيــة أو بيئيــة قــد تنجــم عــن موقــع المؤسســة،

حالــة المؤسســة ومجموعاتهــا .وقــد تتوفــر المعلومــات عــن السياســات

للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة تتمثــل فــي المقابــات مــع موظفــي

المكتبــة علــى شــتى المســتويات ،وعمليــات المشــاهدة لألســاليب المتبعــة
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االســتعداد للكــوارث والتعامــل معهــا :وصــف المخاطــر المحتملــة التــي قــد

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معرفــة المــادة المســتخدمة بكثافــة تســاعد فــي تحديــد

ً
حاليــا فــي مواجهــة
أو مخاطــر طبيعيــة ،وتقييــم إجــراءات الطــوارئ المتبعــة

تصبــح عمليــة تحويــل مجموعــة مــن مجــات التاريــخ المحلــي المطلوبــة

ـواء كانــت هــذه المخاطــر مــن صنــع اإلنســان
تواجــه المبانــي والمجموعــات سـ ً

هــذه المخاطــر ،واختبــار االســتعدادات للطــوارئ وخطــط التعامــل لهــا.

البيئــة :وصــف اإلجــراءات البيئيــة المتوفــرة للمحافظة على المجموعــات ،وتحديد
نقــاط القــوة والضعــف فــي هــذه اإلجــراءات ،وتحديــد األشــخاص القائميــن عليها.

بكثــرة ،والتــي أصبحــت فــي حالــة ســيئة ،إلــى هيئــة ميكروفيلــم أولويــة أكبــر

مــن مجموعــة أخــرى مــن المجــات التــي هــي فــي حالــة ســيئة ولكنهــا نــادرة
االســتخدام.

وهنــاك مجــاالت أخــرى ،تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي الفصــول القادمــة،

المجموعــة :التحقــق مــن الحالــة الراهنــة للمجموعــة ،وتحديــد مشــكالتها

أيضــا بحاجــة إلــى التوثيــق ،ومنهــا مثـ ًـا ســامة المجموعــات ،وكيفيــة
هــي ً

مــن شــأنه المســاعدة فــي رســم صــورة عــن مقتنيــات المكتبــة (مثـ ًـا300 :

فــي قاعــة المطالعــة ،ومســتوى تدريــب الموظفيــن وخبراتهــم.

المحتملــة ،فوصــف أنــواع المــواد التــي تتألــف منهــا المجموعــات وأعدادهــا
صــورة فوتوغرافيــة 2,000 ،كتــاب) ،أو وصــف طولهــا بالمتــر ،مثـ ًـا 10 :أمتــار

طوليــة مــن صناديــق المخطوطــات) ،ومداهــا العمــري (مثـ ًـا 10,000 :كتــاب

منشــور قبــل عــام  20,000 ،1850كتــاب منشــور فــي الفتــرة بيــن عامــي
 1850و 50,0000 ،1900كتــاب منشــور منــذ عــام  1900حتــى اآلن).

وهنــاك أمــور أخــرى متصلــة بالمجموعــة ينبغــي تغطيتهــا ،تتضمنهــا األســئلة

التاليــة:

•ما هو الوضع العام للمجموعات؟

تخزيــن المــواد والتعامــل معهــا ،وحالــة مواقــع التخزيــن ،والممارســات المتبعــة

ماهي المواد التي نُ حافظ عليها؟
بعــد االنتهــاء مــن إجــراء تقييــم احتياجــات المحافظــة علــى المــواد ،تتمثــل

الخطــوة التاليــة فــي ترتيــب األولويــات فــي تنفيــذ التوصيــات التــي وردت
فــي تقريــر التقييــم .وبســبب المــوارد المحــدودة والحجــم المحتمــل للمشــكلة،
فمــن الضــروري أن نُ حســن اختيــار مــا ينبغــي اتخــاذه مــن إجــراءات بخصــوص

مــا يلــي:

•أي من المجموعات حالتها سيئة؟

•سالمة ُبنية المباني

•ما هي المجموعات األكثر قيمة أو أهمية من غيرها؟

•تحسين الرقابة البيئية

•أي من المجموعات تواجه مخاطر أكثر من غيرها؟

•تحسين وضع تخزين المجموعات والتعامل معها

•ما مدى سرعة نمو المجموعات؟

•ما هو االتجاه الذي من المرجح أن تتخذه عملية تنمية المجموعات؟

•هــل هنــاك مســاحة متوفــرة أو مخصصــة للمجموعــات المســتقبلة أو
المتناميــة؟
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احتياجــات المحافظــة علــى مجموعــات بعينهــا ،فعلــى ســبيل المثــال ،قــد
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واضحــا
ـزءا
ً
وينبغــي أن تُ شــكل المبــادئ ُ
المتبعــة فــي عمليــة االختيــار هــذه جـ ً
مــن سياســة المكتبــة إذا مــا رغبــت المكتبــة فــي االضطــاع بمســؤولياتها

ـتقبال .ومــن المهــم فهمــه أن هــذه االنتقائيــة ينبغــي
تجــاه المســتخدمين مسـ
ً
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أال تمنــع تبنــي أســلوب شــامل للعنايــة بمجموعــات المكتبــة .وقــد ال يتطلــب
َّ

األمــر إيــاء اهتمــام خــاص بالمحافظــة علــى كافــة مــواد المكتبــة فــي صناديــق
خاصــة ،أو تخزينهــا فــي ظــروف بيئيــة ُمعينــة مثـ ًـا ،إال أنــه ينبغــي أن تكــون

المجموعــات والمحافظــة عليهــا تحتــاج إلــى المــال .ولطالمــا ظلــت المكتبــات
تنفــق حصــة كبيــرة مــن ميزانياتهــا فــي اقتنــاء المــواد .وال تملــك معظــم

ـواء كانــت هــذه الكــوارث طبيعيــة
المجموعــات فــي مأمــن مــن الكــوارث ،سـ ً

المكتبــات األمــوال الالزمــة أو الكافيــة للقيــام بعمليــة المحافظــة علــى

والفطريــات لهــا ،وكذلــك ســوء االســتخدام.

غالبــا مــا يكــون خيـ ًـارا أقــل كلفــة مقارنــة بإصالحهــا أو اســتبدالها.
مــن التدهــور ً

أو مــن صنــع البشــر ،ومــن الســرقة والتمزيــق ،ومــن مهاجمــة الحشــرات

مجموعاتهــا .وإنفــاق الوقــت والمــوارد علــى المحافظــة علــى مــواد المكتبــة

وبشــكل عــام ،فــإن اختيــار المــواد للقيــام بعمليــات معينــة للمحافظــة عليهــا

ومــن المؤكــد أن كل مكتبــة تتخــذ التدابيــر االحتياطيــة ضــد الحريــق وتســرب

وضعهــا فــي صناديــق خاصــة يعتمــد علــى الحــدس الســليم .فمثـ ًـا ،وضــع

لمهاجمــة الحشــرات ،ألن إنقــاذ المــواد التــي تداهمهــا هــذه الكــوارث مكلــف

مثــل تغييــر وعائهــا (تحويلهــا مثـ ًـا مــن صيغــة ورقيــة إلــى صيغــة رقميــة) أو
مجموعــة فــي حالــة جيــدة وغيــر مســتخدمة فــي صناديــق قبــل االهتمــام

الميــاه ،والفيضانــات ،والســرقة ،ومنــع إصابــة المــواد بالفطريــات أو تعرضهــا

جـ ًـدا مــن حيــث المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة .وتتنــوع العواقــب المترتبــة

إجــراء
بمجموعــة أخــرى فــي حالــة ســيئة ومســتخدمة بشــكل أكبــر ليــس
ً
منطقيـ ًـا ،وكذلــك تغييــر وعــاء مــادة معينــة ســبق تغييــره مــن ِق َبــل مؤسســة

ظــروف كان مــن الممكــن تفاديهــا بتكاليــف يســيرة ،فالوقايــة ليســت خيـ ًـرا

مــا هــي االلتزامــات الماليــة التــي تتضمنهــا عمليــة المحافظــة علــى

وال تعنــي العنايــة بمــواد المكتبــة بالضــرورة اإلنفــاق المفــرط للمصروفــات

أخــرى.

ا لمقتنيــا ت ؟

غالبــا عــن
علــى مثــل هــذه الكــوارث الكبيــرة ،حيــث تنجــم الكــوارث الخطــرة ً
أيضــا أقــل تكلفــة منــه.
مــن العــاج فحســب ،بــل هــي ً

الماليــة للمكتبــة ،فهنــاك حلــول منطقيــة واقتصاديــة لمشــكالت المحافظــة
علــى المــواد .إال أنــه يتعيــن علــى جميــع المكتبــات إدراك أن المحافظــة

غالبــا مــا تكــون كميــة المعلومــات التــي تتضمنهــا المكتبــات أكثــر مــن المــوارد
ً

علــى مجموعاتهــا وصيانتهــا لهــا تضاهــي مــن حيــث األهميــة اقتنــاء تلــك

إنقــاذ كل شــيء .وااللتــزام باالحتفــاظ غيــر المحــدد أو الدائــم بالمــواد يتطلــب

الغــرض فــي ضــوء مــا ســبق.

المتوفــرة لتحقيــق المكتبــة ألهدافهــا بنجــاح تــام ،وعليــه فمــن غيــر الممكــن
نفقــات ماليــة كبيــرة فــي اســتيعابها ضمــن مجموعــات المكتبــة ،وتوفيــر
ظــروف تخزيــن خاصــة ،وكذلــك إمكانيــة تغييــر وعائهــا .لذلــك ،ينبغــي اتخــاذ

القــرار المناســب بشــأن مــا يجــب جمعــه والمحافظــة عليــه مــن المــواد.

ويقــع علــى عاتــق كل مكتبــة واجــب المحافظــة علــى مجموعاتهــا مــن أجــل
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ـتقبل .وال مفــر مــن التســليم بــأن صيانــة
روادهــا ومســتخدميها حاضـ ًـرا ومسـ
ً
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المجموعــات ،وعليــه ينبغــي تخصيــص االعتمــادات الماليــة المناســبة لهــذا

ما هي أهمية التعاون؟ ومع من يتم؟
رغــم أن وعــي اختصاصيــي المكتبــات بمســؤولياتهم تجــاه المحافظــة علــى

مجموعــات مكتباتهــم ُيشــكل الضــرورة األولــى إال أن ذلــك ليــس كافيـ ًـا ،بــل
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إن مــن المهــم كذلــك رفــع الوعــي لــدى عمــوم النــاس وبيــن أولئــك القادريــن
علــى تمويــل برامــج المحافظــة علــى مــواد المكتبــات .فعلــى الحكومــات أن
دورا أكثــر نشـ ً
ـاطا فــي المحافظــة علــى التــراث الوطنــي للبلــد .ويعــد
تمــارس ً

ســواء كانــت
وجــود إدارات وطنيــة خاصــة بالمحافظــة علــى المــواد التراثيــة،
ً
ضروريــا لبقــاء
أمــرا
ماليــا مــن الحكومــة أو مــن هيئــات خاصــة،
مدعومــة
ً
ً
ً

ســجل ،مهمــا كان وعــاؤه ،كمــا ينبغــي أن تكــون هــذه
الم َّ
التــراث الوطنــي ُ

بمــواد المكتبــة والمحافظــة عليهــا.

إن تنســيق البرامــج الوطنيــة والمحليــة واالئتالفيــة والمؤسســاتية أمـ ٌـر ضروري

ودور
لبقــاء التــراث الوطنــي .وليــس مــن الواقعــي أن نتوقــع مــن المكتبــات ُ
المحفوظــات (األرشــيفات) أن تعالــج علــى نحــو منفــرد المشــكالت الفنيــة

الهيئــات فــي وضــع يســمح لهــا بتشــجيع المكتبــات والمؤسســات كافــة علــى

والماليــة المتعلقــة بالمحافظــة علــى هــذه المــواد علــى المســتوى الوطنــي،

الخدمــات مثــل تزويــد المكتبــات باألدبيــات الخاصــة بالتخطيــط لمواجهــة

االتحــاد الدولــي لجمعيــات ومؤسســات المكتبــات (إفــا) وكذلــك المجلــس

تبنــي سياســات ســليمة للمحافظــة علــى المــواد .وال يكفــي توفــر بعــض

الكــوارث ،أو النســخ الضوئــي لموادهــا ،أو تقديــم خدمــات األمــن والســامة
أيضــا توفيــر فــرص التدريــب والتعليــم فــي مجــال
المطلوبــة ،بــل ينبغــي ً

المحافظــة علــى هــذه المــواد.

إضافــة إلــى ذلــكُ ،يمكــن لــإدارات الوطنيــة للمحافظــة علــى التــراث أن

تُ شـ ِّـكل أحيانً ــا الهيئــات المالئمــة لتنســيق سياســات المحافظــة علــى المــواد

وإيجــاد حلــول ناجعــة لهــا ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي عــام  ،1996أســس
الدولــي لألرشــيف ( )ICAلجنــة مشــتركة تحمــل اســم “لجنــة المحافظــة علــى
المــواد فــي أفريقيــا” مــن أجــل زيــادة الوعــي بقضايــا المحافظــة علــى المــواد

وتنســيق الجهــود فــي هــذا المجــال فــي أفريقيــا.

وينبغــي علــى المكتبــات أن تتعــاون ،ليــس مــع دور المحفوظات (األرشــيفات)

ويمكــن تحقيــق الكثيــر مــن
فقــط ،بــل مــع المتاحــف والمعــارض ً
أيضــاُ .

علــى المســتوى الوطنــي ،كمــا ُيمكــن أن تقــوم بــدور الناطــق الرســمي باســم

التوفيــر فــي التكاليــف وتالفــي تكــرار الجهــود التــي تبذلهــا المؤسســات مــن

للــورق المســتديم فــي النشــر .ومــن المهــام المفيــدة التــي يمكــن أن تضطلــع

المبانــي والمجموعــات ،واالســتعداد للطــوارئ وخطــط التعافــي منهــا.

المكتبــات حــول بعــض القضايــا المهمــة ذات الصلــة ،كاالســتخدام اإللزامــي

بهــا هــذه اإلدارات الوطنيــة توعيــة أفــراد الجمهــور العــام مــن خــال اســتخدام
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الملصقــات اإلرشــادية فــي المــدارس وفــي المكتبــات العامــة بأهميــة االعتنــاء
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خــال التشــاور والتنســيق فيمــا بينهــا فــي مجــاالت التحكــم البيئــي ،وتقييــم
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التخطيط لجوانب
األمن والسالمة
ومواجهة الكوارث

مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

التخطيط لجوانب األمن والسالمة ومواجهة الكوارث

•تأميــن مواقــع التخزيــن ،وتوفيــر توجيهــات واضحــة تعكــس سياســة

األمن والسالمة

المصــرح لهــم بالدخــول ،واألماكــن التــي
المكتبــة تجــاه تحديــد مــن هــم ُ

مســؤول عــن المبــادرة لتطويــر سياســة األمــن
ُيعــد مديــر المكتبــة
ً

•اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة المــواد النــادرة والثمينــة كوضعهــا فــي خزانــة

والســامة داخــل المكتبــة وتنســيقها وتطبيقهــا ،وعليــه استشــارة
المكتبــات األخــرى والشــرطة والموظفيــن عنــد وضــع مثــل هذه السياســة.

وتتمثل فيما يلي:

المسحية للمبنى ،ينبغي
تحديد جميع المواقع
التي يجب أن تخضع

إلجراءات أمنية ومعالجة

جميع أوجه القصور فيها
على نحو عاجل.

•الحفــاظ علــى النظــام فــي المنطقــة المحيطــة بمبنــى المكتبــة ومــا يتبعهــا
مــن مرافــق

مقاومة السلوكيات اإلجرامية والمعادية للمجتمع

وحتــى اللصــوص المحترفيــن .الموظفــون والكتــب والمعــدات والممتلــكات
الشــخصية كلهــا عرضــة للخطــر .وتشــمل إجــراءات مقاومــة الســلوكيات

اإلجراميــة والمعاديــة للمجتمــع مــا يلــي:

•تقييــم الواجهــات الخارجيــة للمبنــى للتحقــق مــن صعوبــة اختــراق

•وجود مكتبة هادئة ومنظمة

الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة ،وإضــاءة جيــدة فــي كل األماكــن

قلــق المجرميــن وحذرهــم

المجرميــن لهــا ،والنظــر بجديــة فــي توفيــر نظــام إنــذار ونظــام مراقبــة عبــر

•توفيــر بيئــة يجدهــا القــارئ الجــاد مســاعدة ومواتيــة للقــراءة ،لكنهــا تثيــر

•االهتمــام باألبــواب والنوافــذ مــن حيــث األقفــال ،واأللــواح الزجاجيــة أو

•وجود الفتات بارزة تحدد السلوك غير المقبول وتحذر منه

•ترتيــب المبنــى مــن الداخــل ،ممــا يعكــس صــورة حســنة للعنايــة والرقابــة

العدوانــي أو مــع شــخص ُيثيــر الريبــة كســارق للكتــب

الشــفافة المســتخدمة فــي صناعتهــا

فــي المبنــى ،وهــذا مــن شــأنه منــع أيــة أعمــال إجراميــة محتملــة

•أن تكــون جميــع نقــاط الدخــول والخــروج إلــى المبنــى منفصلــة ،إذا أمكــن
ذلــك ،ومــزودة بالحراســة علــى مــدار الســاعة

•إغالق أماكن عمل الموظفين عند عدم استخدامها

•تدريــب الموظفيــن حــول التعامــل الســليم مــع المســتخدم األخــرق أو

تأمين قاعات المطالعة

الحسبان:
ينبغي في هذا المجال أخذ ما يلي في ُ

•كيفيــة إعــارة المــواد المفككــة (أوراق منفــردة مثـ ًـا وليســت فــي شــكل

•تقييد المعدات الغالية أو تثبيتها ووضع عالمات أمنية عليها

كتــاب أو ملزمــة) ،وفحصهــا عنــد إعادتهــا

•توقيــع المتعاقديــن إلنجــاز أعمــال فــي المكتبــة فــي ســجل عنــد دخولهــم

•مدى توفر المراقبة الكافية في قاعات المطالعة

•غرس اليقظة واالنتباه لدى الموظفين

•هل ُيسمح بإدخال الحقائب وهل يتم فحصها عند الخروج؟

وخروجهــم ،وحملهــم لتصاريــح الدخــول بصــورة دائمــة
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خاصــة مثـ ًـا

تتــراوح الســلوكيات اإلجراميــة والمعاديــة للمجتمــع مــا بيــن زوار مشاكســين

تأمين المباني والمناطق المحيطة بها

في إطار الدراسة

ُيصــرح لهــم بدخولهــا
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•توفر الوسائل واألجهزة األمنية في األماكن المطلوبة
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التخطيط لجوانب األمن والسالمة ومواجهة الكوارث

تأمين مواد المكتبة

ختمــا يوضــح بجــاء تبعيتهــا لتلــك
ينبغــي أن تحمــل جميــع مــواد المكتبــة ً

 -األعاصير

المكتبــة .وينبغــي أن تكــون أختــام المكتبــة ســريعة الجفــاف ،وواضحــة،

 -الفيضانات

الم َّثبتــة علــى المــواد.
لنظــام الشــرائح األمنيــة ُ

 -البراكين

ومســتديمة ،ويتعــذر محوهــا .كمــا ينبغــي إجــراء فحــص دوري ومنتظــم

 -الزالزل

 -العواصف الرملية

ُكتيب معلومات الطوارئ

مــن المفيــد تيســير حصــول جميــع الموظفيــن علــى ُكتيــب معلومــات

كوارث من صنع البشر

والموظفيــن الذيــن ينبغــي التوجــه إليهــم فــي مثــل هــذه الحــاالت ،وكيفيــة

 -المياه (المتسربة من األنابيب المكسورة ،أو السقوف  ..إلخ)

الطــوارئ الــذي يبيــن اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا فــي حــاالت الطــوارئ،

االتصــال بهــم فــي الحــاالت اآلتيــة:

•الحوادث التي يتعرض لها الموظفون والزوار
•التخريب والسرقة واالقتحام

 -أعمال الحرب واإلرهاب

		
 -االنفجارات

 -الحريق

وقــد نُ شــرت مراجــع عديــدة لمســاعدة المؤسســات فــي تطبيــق اإلجــراءات

•حــوادث انقطــاع التيــار الكهربائــي ،وتوقــف المصاعــد الكهربائيــة ،وفقــدان

الوقائيــة مــن الكــوارث ،وإعــداد خطــة لكيفيــة التعامــل معهــا وإنقــاذ المــواد

•المخاطــر التــي تهــدد ســامة النــاس والمجموعــات ،وبنيــة المبانــي ،مثــل

ملزمــة بــأن تكــون لديهــا خطــة مكتوبــة فــي هــذا المجــال تشــتمل علــى

المفاتيــح األمنية

التهديــدات بوجــود قنبلــة

•التحذيرات من األعاصير والزالزل والفيضانات

فــي حــال حدوثهــا .وقــد تــم تضميــن النقــاط الرئيســة أدنــاه فقــط ،والمكتبــة

مكتوبة بوضوح،

وأنها مفهومة لجميع
األشخاص الذين قد

التفاصيــل الكاملــة لهــذه النقــاط.

ومــن الممكــن اســتخدام منهــج “مرحلــي” فــي االســتعداد للطــوارئ (كمــا هــو

بنسخ منها
واحتفظ
ٍ
داخل المبنى وخارجه.

التخطيط لمواجهة الكوارث
مــن الضــروري ألي مكتبــة  -مهمــا كان حجمهــا – اتخــاذ كل التدابيــر الممكنــة

أول علــى القضايــا األكثــر أهميــة
عريضــة) ،خاصــة إذا كانــت المؤسســة تُ ركــز ً

ـواء كانــت هــذه الكــوارث
توفــر االســتعدادات الالزمــة لمواجهــة آثــار الكــوارث سـ ً

ويتــاح لهم الوقت
واألقســام األخــرى –
تدريجيــا– حيــن يصبحــون أكثــر معرفــةُ ،
ً

طبيعيــة أم مــن صنــع البشــر ،ومنهــا:

تأكد من أن الخطة

يشاركون فيها .قم

الحــال فــي جميــع أنشــطة المحافظــة علــى المــواد عمومـ ًـا) .وهــذا يعنــي أنــه

التــي تحــول دون وقــوع كارثــة ُيمكــن تالفيهــا ،وال يقــل عــن ذلــك أهميــة
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كوارث طبيعية

مــن المقبــول كمرحلــة أولــى البــدء بأقســام قليلــة (حتــى فــي شــكل خطــوط

بتحديث الخطة باستمرار،

لديهــا .وفــي مرحلــة تاليــة بإمــكان المخططيــن إضافــة مزيـ ٍـد مــن التفاصيــل
لمتابعــة الخطــة ،ويتوفــر اإلجمــاع أو التوافــق علــى كيفيــة تنظيــم المؤسســة
ألنشــطتها المتعلقــة باالســتعداد للطــوارئ.
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•مــا هــي المنشــآت المجــاورة أو المحيطــة بالمبنــى (كالســياج ،البوابــات،

ويشمل التخطيط لمواجهة الكوارث عادة خمس مراحل هي:
•تقييم المخاطر :تحديد المخاطر على المبنى ومجموعاته

•الوقايــة :تطبيــق اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تالفــي أي خطــر أو التقليــل

المطلــة)؟
المظلمــة ،الصخــور المتدليــة ،المناطــق ُ

•االســتعداد :تطويــر خطــة مكتوبــة لالســتعداد للطــوارئ والتعامــل معهــا

أمــن البوابــات أو المداخــل ومراقبتهــا ،المداخــل المنفصلــة للموظفيــن

منــه

والتعافــي منهــا

•التعامل :اإلجراءات التي ينبغي اتباعها عند وقوع الكارثة

•التعافــي :إعــادة الموقــع المنكــوب والمــواد المتضــررة إلــى وضــع مســتقر
وقابل لالســتخدام

•هــل تــم تأميــن البيئــة المحيطــة (المراقبــة المنتظمــة ،اإلضــاءة الفعالــة،
ورواد المكتبــة)؟

•هــل ُي ِّ
مثــل التلــوث (الغبــار والغــازات) الناجــم عــن المصانــع أو حركــة المــرور
أو البيئــة مشــكلة؟

•مــا مــدى تأميــن المبنــى مــن الحريــق والفيضانــات (هــل هنــاك مخاطــر
ـواء كانــت طبيعيــة كمــا فــي أراضــي الغابــات
فــي المناطــق المجــاورة سـ ً

تقييم المخاطر

واألنهــار ،أو مــن صنــع اإلنســان كمــا فــي حالــة مصانــع البتروكيماويــات)؟

عليــك تحديــد مصــادر الخطــر الخارجيــة والداخليــة التــي قــد تتســبب فــي

التهديــدات بوجــود قنابــل أو تفجيــرات ،أو حــوادث عصيــان مدنــي،

قيــد التطبيــق لمواجهــة الكــوارث .وســوف يســاعد التشــاور مــع إدارة مكافحــة

الفيضانــات ،والــزالزل ،والحريــق ،والعواصــف الرمليــة)؟

مشــكالت للمجموعــات ،وتقييــم أي أوجــه قصــور فــي اإلجــراءات الوقائيــة
الحريــق فــي اكتشــاف أي مخاطــر محتملــة قــد ال تكــون واضحــة للوهلــة

األولــى.

•هــل حدثــت أي حــوادث أو كــوارث فــي الســنوات الخمــس األخيــرة (مثــل
أو حــوادث شــغب ،أو تخريــب ،أو حــروب ،أو كــوارث طبيعيــة  -مثــل

تحديد المخاطر البيئية الداخلية

•ما هي المواد المستخدمة في إنشاء المبنى؟

تحديد المخاطر البيئية الخارجية

•هل الواجهات الخارجية والداخلية للمبنى مقاومة للحريق؟

ـواء كانــت ســكنية ،أو
• ِصـ ْ
ـف المنطقــة التــي توجــد فيهــا المجموعــات (سـ ً

•هــل هنــاك جــدران مقاومــة للحريــق تفصــل أجــزاء المبنــى؟ وهــل هنــاك

ـواء كانــت صناعيــة أو طبيعيــة قريبــة
•هــل هنــاك أي مصــادر خطــر كبيــرة سـ ً

ً
بعيــدا عــن التجهيــزات المائيــة والتجهيــزات
•هــل المجموعــات مخزنــة

طريــق المركبــات ،الممــرات المائيــة الطبيعيــة كالبحــار والمحيطــات،

التكييــف ،والمطابــخ والمختبــرات؟

صناعيــة ،أو تجاريــة ،أو ريفيــة ،أو ترفيهيــة)

مــن المــكان الــذي توجــد فيــه المجموعــة (المطــار ،الســكك الحديديــة،

والبحيــرات ،واألنهــار ،والمســاحات الخضــراء الطبيعيــة أو المشــجرة ،أو

المبانــي األخــرى)؟
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الحواجــز الطبيعيــة كاألنهــار ،البحيــرات ،شــاطئ المحيــط ،األماكــن
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أيضــا؟
أبــواب مقاومــة للحريــق ً

الكهربائيــة والميكانيكيــة مثــل أنابيــب الميــاه ،وشــبكات التدفئــة ،وأجهــزة

•هــل مــكان تخزيــن المجموعــات فــي مأمــن مــن مخاطــر تســرب الميــاه
أو الفيضــان؟
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التخطيط لجوانب األمن والسالمة ومواجهة الكوارث

•هل التدخين مسموح به في أي مكان في المبنى؟

•هــل هنــاك كميــات كبيــرة مــن المــواد القابلــة لالشــتعال (كالمــواد
الكيميائيــة الخاصــة بالمختبــرات) مخزنــة فــي الموقــع غيــر الكتــب؟

تقييم التدابير الوقائية الحالية

•هل يوجد في المبنى نظام الكتشاف الدخان أو الحريق أو تسرب المياه؟
•هل هناك نظام آلي إلطفاء الحريق في منطقة تخزين المجموعات؟

•مــا هــو النظــام اليــدوي المتوفــر إلطفــاء الحريــق فــي منطقــة تخزيــن
المجموعــات (وســائل اإلطفــاء مثــل المــاء ،الرغــوة ،ثانــي أكســيد الكربــون،
خراطيــم إطفــاء الحريــق ..إلــخ).

والتزويــد وهــل هــي محفوظــة فــي مــكان خــارج المبنــى؟

•هــل هنــاك نســخة احتياطيــة مــن الفهــارس والتســجيالت الببليوغرافيــة
اإللكترونيــة وهــل هــي محفوظــة فــي مــكان خــارج المبنــى؟

الوقاية من الكوارث
بعــد تقييــم المخاطــر ،ينبغــي اتخــاذ االحتياطــات الضروريــة لتأميــن مبانــي

المكتبــة ومقتنياتهــا .وبعــد ذلــك ،ينبغــي طلــب االستشــارة مــن الجهــات التــي

•هل يتم التفتيش المنتظم ألنظمة اكتشاف الحريق و/أو اإلطفاء؟

تقــدم خدمــات الطــوارئ (مكافحــة الحريــق ،الشــرطة ،المستشــفيات).

•هــل يتــم اتخــاذ إجــراءات احتياطيــة خاصــة عنــد القيــام بأنشــطة قــد تتســبب

أنظمة إنذار الحريق

•هل يحتوي المبنى على وسائل تلتقط الصواعق؟

فــي مخاطــر محتملــة كتجديــد الشــبكة الكهربائيــة ،وتجديــد البنيــة الهيكليــة

الداخليــة والخارجيــة للمبنى؟

ينبغــي تزويــد أجــزاء المبنــى كافــة بنظــام الكتشــاف الحريــق والدخــان ،للتنبيــه

المتزامــن للمتواجديــن فــي المبنــى وشــرطة مكافحــة الحريــق .وتوفــر معــدات

•هــل يرتبــط نظــام تأميــن المبنــى (إن وجــد) بــإدارات مكافحــة الحريــق أو

اكتشــاف الدخــان التحذيــر المبكــر عــن الحريــق الــذي قــد ينشــأ ،متيحــة الفرصــة

•هــل هنــاك خطــة مكتوبــة فــي المكتبــة فيمــا يتعلــق باالســتعدادات

يدويــا فــي جميــع أجــزاء المبنــى،
نقــاط إنــذار الحريــق التــي ُيمكــن تشــغيلها
ً

الشــرطة؟

المطلوبــة لمواجهــة الطــوارئ والتعامــل معهــا؟ ينبغــي أن تشــمل هــذه

الخطــة العناصــر اآلتيــة :وصــف إجــراءات الطــوارئ ،خطــوات التعامــل مــع
الطــوارئ ،قائمــة بتجهيــزات الطــوارئ ،أولويــات التعافــي مــن الكــوارث،

أخصائيــي الصيانــة ،التجهيــزات المتوفــرة فــي مــكان آخــر غيــر مبنــى
المكتبــة ،قائمــة بالموظفيــن المتطوعيــن ،وغيرهــا مــن األمــور الضروريــة.

يدويــا قبــل تشــغيل نظــام الــرش ،كمــا ينبغــي توفــر
بذلــك لمكافحتهــا
ً

ليســتخدمها األشــخاص لإلبــاغ عــن وجــود حريــق أو دخــان.
النُ ُ
ظم اليدوية إلطفاء الحريق

ينبغــي توفيــر التجهيــزات التاليــة عنــد عــدم وجــود نظــام آلــي إلطفــاء
الحريــق:

•هــل تــم تدريــب الموظفيــن فــي مجــال إجــراءات التعامــل مــع الطــوارئ

•بكــرات خراطيــم ميــاه مناســبة مــن حيــث الطــول بحيــث تكــون أجــزاء

والتدريــب المنتظــم ،وعمليــات اإلخــاء)؟

الممــدود بالكامــل.

(ويشــمل ذلــك المســؤول المفــوض باتخــاذ القــرارات فــي هــذه الحالــة،
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يوميا؟
•هل يتم النسخ االحتياطي لبيانات الحاسوب
ً

•هــل هنــاك نســخة احتياطيــة مــن الفهــارس اليدويــة ،وســجالت التســجيل
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المبنــى كافــة فــي نطــاق ال يبعــد عــن ســتة أمتــار مــن فوهــة خرطــوم المياه
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•وجــود أنظمــة محابــس المطافــئ أو مآخــذ رئيســة صاعــدة للميــاه فــي
متــرا ،أو تلــك التــي تتجــاوز
جميــع المبانــي التــي يتجــاوز ارتفاعهــا 30
ً

مســاحة الــدور فيهــا  1,000متــر مربــع.

المبنــى.

وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن أســاليب إنقــاذ المــواد المتضــررة مــن الميــاه

•توفيــر طفايــات حريــق محمولــة فــي مواقــع اســتراتيجية مــن المبنــى،
ٍ
توفيــر عـ ٍ
كاف مــن طفايــات الحريــق المحمولــة (ثانــي أكســيد الكربــون،
ـدد

أنظمــة رش الميــاه باألنابيــب المبللــة ،غيــر أن األنابيــب فــي الحالــة األولــى

ومــا إلــى ذلــك).

مناسب للماء.

ً
مضغوطــا عنــد وجودهــا فــي مناطــق محميــة .وعنــد تشــغيل
ـواء
تحــوي هـ ً
متيحــا تدفــق الميــاه فــي األنابيــب ،ومــن شــأن
الرشــاش ينفتــح الصمــام
ً

•هنــاك تطويــر لألنظمــة الرذاذيــة ( )micromist systemsوالتــي تُ طلــق

توفــر نظــام آلــي إلطفــاء
ينبغــي أن ُيؤخــذ فــي الحســبان الفوائــد المترتبــة علــى ُّ

تحكما
كميــات محــدودة مــن الميــاه بمســتويات عاليــة مــن الضغط ،متيحــة
ً

• نظام إطفاء الحريق باســتخدام غاز ثاني أكســيد الكربون ()CO2 gas system

غالبــا باإلجــراءات المعياريــة لمكافحــة الحريــق ،ومــن الفوائــد
بالمــاء المرتبــط ً

بإحــكام ،والتــي ال تكــون عــادة مأهولــة بالنــاس.

وتدنــي آثارهــا علــى الناحيــة الجماليــة ،وســامة البيئــة.

الحريق:

مالئــم للمســاحات الصغيــرة فقــط ،أي المســاحات التــي يمكــن إغالقهــا

•توقــف إنتــاج ُن ُ
ظــم اإلطفــاء باســتخدام غــاز الهالــون ()halon gas systems
بســبب أضرارهــا البيئيــة ،خاصــة لطبقــة األوزون التــي تحمــي األرض.

وجيــدا بالحريــق .وقــد أثبتــت االختبــارات تفــادي التشــبع
وســريعا
مبــردا
ً
ً
ً

األخــرى المترتبــة علــى اســتخدام هــذه األنظمــة انخفــاض تكاليــف تركيبهــا،

الصيانة الروتينية

•أنظمــة رش الميــاه باألنابيــب المبللــة ()wet-pipe sprinkler systems

ينبغــي صيانــة أنظمــة إنــذار الحريــق ،وأجهــزة اإلطفــاء ،وهيــاكل المبنــى،

وبعكــس االعتقــاد الشــائع ،فــإن تشــغيل رشــاش ميــاه واحــد ال يتســبب

التجهيــزات فــي المبنــى ،بشــكل دوري ،و كذلــك فحصهــا والتحقــق مــن

ـبيا.
طريقــة مضمونــة وفعالــة فــي إطفــاء الحريــق ،وصيانتهــا ســهلة نسـ ً

فــي تشــغيل جميــع الرشاشــات ،ومــن هنــا فإنــه ال ينبغــي المبالغــة فــي
ويطلــق رشــاش الميــاه فــي المتوســط
تقديــر حــدوث رش عرضــي للميــاهُ .
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•تشــبه أنظمة رش المياه باألنابيب الجافة ()dry-pipe sprinkler systems

ذلــك التقليــل مــن إمكانيــة تســرب الميــاه إلــى مواقــع المجموعــات.

النُ ُ
ظم اآللية إلطفاء الحريق

الماء ،فإن من الضروري

المحتملــة الناجمــة عــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي هــذه المهمــة.

معروفــة.

كيميائيــا،
كهربائيــا أو
تبعــا لســبب الحريــق ســواء أكان
ً
ً
أو المــاء أو الرغــوة ً

التأكد من تأمين تصريف

لتــرا فــي الدقيقــة) .ويــدرك الجميــع األبعــاد البيئيــة وســامة
ً 1125 -

•وجــود محابــس المطافــئ أو مآخــذ رئيســة صاعــدة للميــاه فــي مواقــع

حتــى مــع توفيــر نظــام آلــي إلخمــاد الحريــق فــي المبنــى ،حيــث ينبغــي

إذا تم تنفيذ نظام

ً
جالونــا فــي الدقيقــة (540
خراطيــم إطفــاء الحريــق مــا بيــن 250 - 120

اإلنســان عنــد اســتخدام الميــاه فــي إطفــاء الحريــق ،بخــاف اآلثــار الســلبية

مالئمــة تتيــح لرجــال اإلطفــاء التحكــم بتوجيــه رش الميــاه مــن خــارج

اإلطفاء القائم على رش

ً
جالونــا فــي الدقيقــة ( 90لتـ ًـرا فــي الدقيقــة) ،بينمــا تُ طلــق
مــن 20 - 15
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وأنظمــة الميــاه والتصريــف ،والكهربــاء ،وتجهيــزات الغــاز ،وغيرهــا مــن
عملهــا بكفــاءة بشــكل مســتمر .كمــا ينبغــي توثيــق جميــع عمليــات الصيانــة

والفحــص واالحتفــاظ بــكل التقاريــر الناجمــة عنهــا.
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مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

التخطيط لجوانب األمن والسالمة ومواجهة الكوارث

المــواد ووضــع األســماء عليهــا ،وإزالــة آثــار الدخان /الســناج أو الســخام (،)Soot

االستعداد للطوارئ

والتنظيــف ،والفــرز وإعــادة االقتنــاء ،والترميــم ،وإعــادة التجليــد ،ومــا إلــى ذلــك.

ينبغي إعداد العناصر التالية وتقييمها وتحديثها بشكل منتظم:

•مخططــات ترتيــب التجهيــزات فــي األدوار المختلفــة للمبنــى والتــي تُ بيــن

هاتــف المنــزل والعمــل للموظفيــن المشــاركين فــي أعمــال الطــوارئ.

•األماكن التي يمكن استخدامها لتسجيل المواد وتغليفها.

مواقــع التخزيــن ،والنوافــذ ،والمداخــل ،والمخــارج ،إضافــة إلــى طفايــات

•المواقع المؤقتة لمكاتب الموظفين ووضع المواد التي تم إنقاذها.

الحريــق أو تســرب الميــاه أو الغــاز ،وأنابيــب التدفئــة ،ومفاتيــح التحكــم

•العقود مع جهات تقوم بتقديم خدمات التجفيف الكهربائية.

الحريــق ،وأجهــزة إنــذار الحريــق ،ورشاشــات الميــاه ،وكاشــفات الدخــان/

بالمصاعــد ،إضافــة إلــى مفاتيــح فصــل التيــار الكهربائــي ،وإيقــاف الميــاه.

•العقود مع جهات محلية تقوم بتقديم خدمات التجميد.
توفر خدمات النقل.
•الترتيبات مع جهات ِّ

•قوائــم إلنقــاذ المــواد مرتبــة حســب األولويــة تُ عدهــا األقســام المختلفــة

•تجهيزات لنقل المواد وتنظيفها وفرزها.

المختلفــة فــي المبنــى .وقــد ُيســمح للقائميــن علــى مكافحــة الحريــق

الحاجــة إليهــا فــي عمليــات اإلنقــاذ بمــا فــي ذلــك نمــاذج الجــرد ،وقوائــم

فــي المكتبــة موضحــة للمــواد التــي ينبغــي إنقاذهــا مــن األقســام

بالدخــول إلــى المبنــى ألغــراض اإلنقــاذ لمــدة محــدودة ،وبالتالــي فمــن

الضــروري تحديــد المــواد التــي ينبغــي إنقاذهــا وأماكــن تواجدهــا.

•نمــاذج حفــظ الســجالت :نســخ متعــددة مــن كل النمــاذج التــي قــد تنشــأ
التغليــف والطلــب والشــراء  ..إلــخ.

•المعلومــات المحاســبية :وصــف المــوارد الماليــة المتوفــرة للمؤسســة

•اختيــار وتدريــب فريــق ألعمــال الطــوارئ يتكــون مــن بعــض موظفــي

فــي مســعى اســتعادتها للمــواد ،واإلجــراءات /التفويــض الســتخدامها.

علــى نقــل المــواد ،واتخــاذ القــرارات بثقــة حــول إجــراءات اإلنقــاذ .ومــن

بالتعويــض ،ومتطلبــات حفــظ الســجالت ،والقيــود المفروضــة علــى

المكتبــة القاطنيــن فــي مناطــق قريبــة للمكتبــة .وينبغــي تدريبهــم
الضــروري أن يشــاركوا فــي جلســات تدريبيــة حــول مواجهــة الكــوارث،
باســتخدام محــاكاة األزمــات وممارســة أســاليب مواجهتهــا.

•وجــود توجيهــات مفصلــة متدرجــة حــول كل مراحــل عمليــة اإلنقــاذ،
(مثــا :تســربات األســقف/
وشــاملة لشــتى الحــوادث الممكنــة
ً

المجــاري ،والفيضانــات ،والحريــق) ،ولمختلــف الوســائط التــي تتكــون
منهــا المجموعــات كالكتب/الدوريــات ،والمخطوطات/الوثائــق والمــواد
المغلفــة وغيــر المغلفــة ،والتســجيالت الصوتيــة ،والصــور الفوتوغرافيــة،

والوســائط الحاســوبية/اإللكترونية ،ومــا إلــى ذلــك.

• توجيهــات لإلصــاح طويــل األجــل ،ومــن عناصــره :إجــراءات التعــرف علــى
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•قائمــة بجهــات االتصــال الخارجيــة وأســمائها وعناوينهــا ،إضافــة إلــى أرقــام
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•المعلومــات التأمينيــة :توضيــح لمــا يغطيــه التأميــن ،وإجــراءات المطالبــة
دخــول الموظفيــن /المتطوعيــن لموقــع حــدوث الكارثــة ،ومعلومــات عــن
إجــراءات الدولــة /الواليــة /االتحــاد للمســاعدة وقــت وقــوع الكــوارث.

التعامل مع الطوارئ
المعتمــدة للتعامــل مــع الطــوارئ كإطــاق صافــرة اإلنــذار،
•اتبــاع اإلجــراءات ُ
وإخــاء المبنــى مــن الموظفيــن ،وجعــل موقــع الكارثــة ً
آمنــا.

•االتصــال بقائــد فريــق أعمــال الطــوارئ للتحــدث مــع فريــق التعامــل مــع
الكــوارث وتوجيههــم .
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مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

التخطيط لجوانب األمن والسالمة ومواجهة الكوارث

•إعــداد تقييــم أولــي عــن مــدى األضــرار الناجمــة والمعــدات والتجهيــزات
والخدمــات المطلوبــة عقــب الحصــول علــى إذن بدخــول الموقــع.

•معالجة الموقع عند الضرورة لمنع نمو العفن والفطريات.

•التصوير الفوتوغرافي للمواد التالفة ألغراض مطالبة خدمات التأمين.

•إقامــة موقــع لتســجيل وتغليــف المــواد التــي تحتــاج للتجميــد ،وموقــع
قليــا ،والقيــام بإجــراءات المعالجــة
للتجفيــف بالهــواء للمــواد المبتلــة
ً

الطفيفــة للمــواد.

•نقل المواد التي أتلفها الماء إلى أقرب موقع لتجميد المواد.

(حيــث تســتخدم فيهــا المــرواح وورق التنشــيف)،إال أنــه يحتــاج إلــى الكثيــر

وغالبــا مــا يــؤدي إلــى حــدوث تلــف فــي أبعــاد المــواد
مــن الجهــد والوقــت،
ً

المجففــة.

التعافي من الكوارث
.1

1تحديــد أولويــات أعمــال صيانــة المــواد ،ومشــاورة خبــراء الصيانــة بشــأن
أنســب الطــرق لتنظيــف المــواد وإصالحهــا ،والحصــول علــى تقديــرات

للتكاليــف

.2

2إعــداد برنامــج صيانــة متعــدد المراحــل فــي حالــة وجــود كميــات كبيــرة

.3

3اختيــار المــواد التــي ُيمكــن التخلــص منهــا أو اســتبدالها ،أو إعــادة

•التجفيف بالهواء

.4

4تنظيف موقع الكارثة وإعادة تأهيله

•التجفيف بالتجميد

.6

المكتسبة
6دراسة الكارثة وتحليلها ،وتحسين الخطة في ضوء الخبرة ُ

تجفيف المواد المبتلة

ينبغــي معرفــة اإلجــراءات المختلفــة لتجفيــف مــواد المكتبــة المتنوعــة كجــزءٍ

مــن االســتعدادات فــي خطــة الطــوارئ .ولــكل مــن أســاليب التجفيــف التاليــة

مزاياهــا ومســاوئها:

.5

•إزالة الرطوبة

•التجفيف الحراري بالشفط

•التجفيف التجميدي بالشفط

إذا لــزم األمــر أخــذ بعــض الوقــت التخــاذ قــرارات حاســمة ،ينبغــي تجميــد

الكتــب والوثائــق لتقليــل تشــوهها المــادي وتلوثهــا البيولوجــي.
التجفيف الهوائي

مــن المــواد التــي تحتــاج إلــى المعالجــة

تجليدهــا مــن بيــن المــواد التــي تســتحق معالجــة خاصــة بالصيانــة

5إعادة وضع المواد المعالجة في الموقع الذي تم تأهيله

ومــن المفيــد التواصــل مــع الجهــات /المجالــس المحليــة واإلقليميــة بشــأن
توفــر إمكانــات التخزيــن المؤقتــة ،والخدمــات األخــرى التــي تســتطيع تقديمهــا.

ومــن شــأن التعــاون كذلــك مــع المكتبــات والمتاحــف والمعــارض الفنيــة
األخــرى فــي المنطقــة توفيــر الوقــت والمــال والمــوارد المطلوبــة.

ُيعــد التجفيــف الهوائــي مــن أبســط أســاليب تجفيــف المــواد الرطبــة –

كليــا -حيــث مــن الممكــن وضــع الكتــاب المبلــل علــى حافتــه،
غيــر المبتلــة ً

والتجفيــف الهوائــي ألوراقــه بالمروحــة ،أو بواســطة أوراق التنشــيف .ورغــم
أن ذلــك مــن األســاليب الفعالــة التــي ال تتطلــب معــدات أو مــواد غاليــة الثمــن
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البيئة

25

تتســبب العوامــل البيئيــة مــن الحــرارة والرطوبــة والضــوء وملوثــات الجــو

والغبــار فــي تحلــل المــواد ،وتختلــف الطبيعــة الكيميائيــة والميكانيكيــة

جرامــات المــاء لــكل متــر مكعــب مــن الهــواء (جــم/م.)3

الرطوبة المطلقة غم م3

عبــر عنهــا بعــدد
وي َّ
( )absolute humidityلعينــة مــن الهــواء ســوف تُ عــرف ُ

%

المســتوى الطبيعــي مــن الضغــط الجــوي ،فــإن الرطوبــة المطلقــة

60

إذا تــم اســتخراج وزن بخــار المــاء فــي متــر مكعــب واحــد مــن الهــواء عنــد

%

البعــض ،ولــذا يلــزم توضيحــه.

%

عنهــا بالنســبة المئويــة) .ومفهــوم الرطوبــة النســبية يصعــب فهمــه مــن ِقبــل

10
20

(ويعبــر
مــن الهــواء الرطــب إلــى ضغــط بخــار التشــبع عنــد درجــة الحــرارة نفســها ُ

15
40

الرطوبــة النســبية ( )relative humidityهــي نســبة ضغــط البخــار فــي عينــة

5
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درجة حرارة مصباح جاف °م

10

0

ولذلــك ،إذا كان المتــر المكعــب مــن الهــواء فــي إنــاء محكــم اإلغــاق عنــد
درجــة حــرارة  °20م ( °68فهرنهيــت) يحتــوي علــى  9جرامــات مــن بخــار المــاء،
فــإن الرطوبــة المطلقــة تكــون  9جــم/م .3وإذا ُأضيــف  3جرامــات مــن المــاء

ويعــرض الرســم البيانــي لقيــاس الرطوبــة ( )hygrometric chartأدنــاه الكميــة

إلــى اإلنــاء ،فســوف يتبخــر وترتفــع الرطوبــة المطلقــة إلــى  12جــم/م .3فــإذا
ُأضيــف  8جرامــات مــن المــاء ،فــإن  5جرامــات ســوف يتبخــر ،و 3جرامــات

أيضــا .فعنــد درجــة حــرارة °10م ( °50فهرنهيــت) ال
يحتويهــا الهــواء ترتفــع ً

( °68فهرنهيــت) ال يمســك أكثــر مــن  17جــم/م.3

القصــوى مــن بخــار المــاء الــذي يحتويــه المتــر المكعــب مــن الهــواء عنــد درجــات
حــرارة معينــة .وكلمــا ارتفعــت درجــة الهــواء ،فــإن كميــة بخــار المــاء التــي
ُيمســك الهــواء بأكثــر مــن  9جرامــات مــن بخــار المــاء ،ويكــون الهــواء فــي

مســتوى رطوبتــه المطلقــة القصــوى ويوصــف بأنــه متشــبع (.)saturated
وعنــد درجــة حــرارة °20م ( °68فهرنهيــت) تكــون نقطــة التشــبع 17جــم/م.3

ســوف تبقــى متجمعــة فــي قــاع اإلنــاء ،ألن الهــواء عنــد درجــة حــرارة °20م

وتكــون الرطوبــة النســبية للهــواء فــي إنــاء محكــم اإلغــاق عندمــا يكــون فيــه
 9جرامــات مــن بخــار المــاء كاآلتــي:

درجة الرطوبة المطلقة لعينة الهواء
درجة الرطوبة المطلقة للهواء المتشبع
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التشبع 100

80

الرطوبة النسبية

%

والحيويــة للتحلــل باختــاف المــواد.

20
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=

9
17

=  0.53أو % 53
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البيئة

تعتمــد الرطوبــة النســبية علــى درجــة الحــرارة ،فــإذا لــم تضــاف أي رطوبــة

أخــرى للهــواء حيــن ترتفــع درجــة الحــرارة ،فــإن الرطوبــة النســبية تتناقــص.
لذلــك ،فإنــه إذا جــرى تســخين الهــواء فــي اإلنــاء ُمحكــم اإلغــاق لتصــل درجــة

حرارتــه إلــى °25م ( °77فهرنهيــت) فــإن الرطوبــة النســبية ســوف تتناقــص،

ويوضــح الرســم البيانــي لقيــاس الرطوبــة أنــه عنــد درجــة الحــرارة ســابقة الذكــر

يحتــوي المتــر المكعــب الواحــد مــن الهــواء علــى  23جرامـ ًـا مــن بخــار المــاء:
9
23

ينبغــي أن تؤخــذ األمــور اآلتيــة فــي الحســبان عندمــا تُ ِّ
مثــل درجــة الحــرارة

والرطوبــة النســبية مشــكلة:

•النقطــة األولــى التــي ينبغــي معرفتهــا حــول درجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية

هــي أنــه ليــس هنــاك مســتوى نموذجــي واحــد يناســب جميــع أنــواع مــواد
المكتبــة ،وإنمــا هنــاك ِق َيــم ومعــدالت تُ قلــل مــن أنــواع محــددة مــن التغيــر

فــي المــواد واألشــياء .فدرجــة الحــرارة أو الرطوبــة المالئمــة لمــادة قــد تكــون

=  0.39أو % 39

وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فإنــه إذا جــرى تبريــد الهــواء فــي اإلنــاء ُمحكــم

متلفــة ألخــرى ،فعلــى ســبيل المثــال يحتــاج حفــظ األفــام الفوتوغرافيــة

والتسجيالت المغناطيسية والوسائط الرقمية إلى درجات حرارة ومستويات

اإلغــاق لتصــل درجــة حرارتــه إلــى °15م ،فــإن الرطوبــة النســبية ســوف ترتفــع

رطوبــة منخفضــة لضمــان بقائها مــدة طويلة لكن المخطوطــات المصنوعة

ُيمســك  12.5جــم/م 3فقــط مــن بخــار المــاء:
9
=  0.72أو % 72
12.5

أكثــر مــن  % 50للمحافظــة علــى مرونتهــا.

•تتوفــر األدلــة العلميــة الكثيــرة علــى احتفــاظ الــورق بتوازنــه الكيميائــي

وإذا جــرى تبريــد الهــواء لتصــل درجــة حرارتــه إلــى °9م ( °48فهرنهيــت) ،فإنــه

°10م °50 /فهرنهيــت) ،ورطوبــة نســبية تتــراوح بيــن .% 40 - 30

 .% 100وإن جــرى تبريــد الهــواء أكثــر مــن ذلــك ،ستتشــكل قطــرات مــاء علــى

البرشــمان مــن حفظهــا علــى هيئــة مــازم عنــد رطوبــة نســبية منخفضــة،

المــاء .وتُ ســمى درجــة الحــرارة التــي يبــدأ عندهــا التكثيــف 'نقطــة النــدى' (وهــي

البرشــمان والـ ِـرق إلــى رطوبــة نســبية قدرهــا  % 50علــى األقــل الســتمرار

حتــى لــو لــم يتــم إضافــة المزيــد مــن المــاء وعنــد درجــة حــرارة °15م فــإن الهــواء

شــبعا ببخــار المــاء ،وســوف ترتفــع الرطوبــة النســبية إلــى
ســوف يصبــح ُم
ً

جوانــب اإلنــاء ،ألن علــى الهــواء أن يتخلــى عــن بعــض رطوبتــه لتكثيف قطرات
درجــة الحــرارة التــي يصــل الهــواء عندهــا إلــى درجــة التشــبع).

نموذجي واحد يناسب

جميع أنواع مواد

المكتبة ،وإنما هناك

ِق َيم ومعدالت تقلل من

غير
أنواع محددة من التَ ُّ

في المواد واألشياء.

ومظهــره المــادي لمــدة أطــول عنــد درجــة حــرارة منخفضــة ثابتــة (تحــت

•بينمــا تســتفيد األوراق المجلــدة بغــاف ِر ِّقــي أو بغــاف مصنــوع مــن ورق
فــإن غــاف التجليــد ذاتــه ســوف يتضــرر مــن الرطوبــة ،حيــث يحتــاج ورق
محافظتهــا علــى خصائصهــا الميكانيكيــة .إن النقاش حــول التلف الكيميائي

مقابــل التلــف الميكانيكــي ()chemical versus mechanical damage

أمــا فــي الداخــل وخــال فصــل الشــتاء ،فــإن هــواء الغرفــة ينتشــر نحــو زجــاج

نقطــة النــدى لــه ،وعندهــا تظهــر قطــرات المــاء علــى النافــذة.

لمختلــف المجموعــات.
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ليس هناك مستوى

مــن ورق البرشــمان ( )parchmentوالـ ِـرق ( )vellumتحتــاج إلــى رطوبة نســبية

أو المحتــوى مقابــل الوعــاء ( )content versus artefactينبغــي دراســتها

ـاردا إلــى درجــة كافيــة لتبريــد الهــواء تحــت مســتوى
غالبــا بـ ً
النافــذة الــذي يكــون ً
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درجة الحرارة والرطوبة النسبية

بدقــة عنــد تحديــد درجــة الحــرارة ومــدى الرطوبــة النســبية المفيــدة والمالئمــة
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تزداد التفاعالت

الكيميائية في المواد

العضوية عندما ترتفع

الرطوبة ودرجة الحرارة.
فبينما تحفز الرطوبة

التفاعالت الكيميائية،

تؤدي الزيادة في درجة

الحرارة إلى زيادة معدل

تلك التفاعالت.

البيئة

تأثير درجة الحرارة

•مــن المعــروف أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة الحــرارة بمعــدل °10م (°18

وينبغــي أال تتجــاوز الرطوبــة النســبية  % 65حتــى لــو كانــت التهويــة جيــدة

التقليديــة فــي المكتبــة مثــل الــورق والكتــب .وعلــى النقيــض مــن ذلــك،

• تُ قلل الرطوبة النسبية المتدنية (أقل من  )% 40من التغير الكيميائي ،لكنها

فهرنهيــت) ،تضاعفــت نســبة التحلــل الكيميائــي فــي المــواد والوثائــق
كلمــا انخفضــت درجــة الحــرارة بمعــدل °10م ( °18فهرنهيــت) ،فــإن نســبة

التحلــل الكيميائــي تتدنــى إلــى النصــف.

•تــؤدي الحــرارة التــي تصاحبهــا رطوبــة نســبية إلــى جفــاف ()desiccation
وتقصــف ( )embrittlementبعــض أنــواع المــواد كالجلــد ،وورق
والملصقــات علــى
والــرق  ،والــورق ،والمــواد الالصقــة،
البرشــمان،
ِ
ُ
األشــرطة الســمعية والمرئيــة ،ومــا إلــى ذلــك.

لتالفــي نمــو العفــن.

(تيبسها) وتشققها وتقصفها.
قد تتسبب في انكماش المواد وتصلبها ُّ

آثار تقلبات درجة الحرارة والرطوبة النسبية

•كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،إذا كان المحتــوى المائــي في الغرفة ثابتً ــا ،فإن االنخفاض

سبب التقلبات الحادة
تُ ِّ

النســبية ،ومــن ثــم يفضــي إلــى التكثيــف الــذي قد يــؤدي إلى نشــوء العفن،

ضررا
والرطوبة النسبية
ً

ســريعا فــي الرطوبــة
ارتفاعــا
المفاجــئ فــي درجــة الحــرارة ســوف ُيســبب
ً
ً

•تُ ســاعد الحــرارة ،فــي حــال وجــود الرطوبــة النســبية ،علــى نمــو العفــن،

ومــن شــأن الرطوبــة المرتفعــة التســبب فــي مشــكالت أخــرى.

•يــؤدي انخفــاض درجــة الحــرارة (ألقــل مــن °10م °50 /فهرنهيــت) إضافــة

إجهــادا فــي المــواد القابلــة للتمــدد واالنكمــاش.
ً

إلــى نمــو العفــن.

للمــواد العضويــة ،وقــد تفضــي إلــى التلــف إذا حدثــت خــال فتــرة قصيــرة

وتكويــن بيئــة صالحــة لآلفــات والحشــرات.

إلــى الرطوبــة النســبية المرتفعــة والتهويــة غيــر الســليمة إلــى البلــل ،ومــن ثم

•تُ ِ
حــدث التغيــرات المعتدلــة الطارئــة مــع مــرور فتــرة طويلــة مــن الزمــن
•تؤثــر تقلبــات درجــة الحــرارة والرطوبــة فــي األبعــاد والخــواص الميكانيكيــة

في درجة الحرارة

أكثر للمواد مما ينجم
عن استخدامها الزائد

في القراءة ،وهو ما

يتطلب تفادي مثل هذه
التقلبات.

مــن الزمــن.

آثار الرطوبة النسبية

•تعــد المــادة العضويــة ماصــة للرطوبــة ( ،)hygroscopicويتســبب مــا
تكتســبه أو تفقــده مــن المــاء فــي ارتفــاع الرطوبــة النســبية أو انخفاضهــا.

•يظهــر التلــف المرئــي علــى هيئــة تقشــر ِ
الحبــر (المــداد) ،وانبعــاج أغلفــة
الكتــب ،وتشــقق الطبقــة الحساســة للصــور الفوتوغرافيــة.

•تُ قلــل الرطوبــة النســبية المتراوحــة بيــن  % 65 – 55مــن التلــف

قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية وتسجيلها

•تتســبب الرطوبــة النســبية المســتمرة فــوق نســبة  % 65فــي النهايــة فــي

القيــاس باســتخدام معــدات تســجيل الحــرارة والرطوبة أو المعــدات اإللكترونية

المــواد المكتبيــة الحديثــة والتقليديــة.

الظــروف البيئيــة الموجــودة ،ويدعــم طلبــات توفيــر تجهيــزات التحكــم بالبيئــة،

الميكانيكــي بســبب احتفــاظ المــواد بمرونتهــا.

إضعــاف قــوة اللصــق وفقدانهــا فــي المــواد الالصقــة المســتخدمة فــي

•تجــاوز الرطوبــة النســبية  % 70يــؤدي إلــى إمكانيــة كبيــرة لنمــو الفطريــات
والعفــن حتــى لــو كانــت درجــات الحــرارة منخفضــة .وفــي األماكــن ذات
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التهويــة غيــر الســليمة ،ينبغــي أال تتجــاوز الرطوبــة النســبية ،% 60
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ينبغــي قيــاس الظــروف البيئيــة فــي األماكــن كافــة بدقــة وتســجيل نتائــج

مهمــا ،ألنــه يوثــق
ويعــد القيــاس
الدقيقــة والخاضعــة للصيانــة المنتظمــةُ .
ً
ويبيــن إذا مــا كانــت التجهيــزات الراهنــة للتحكــم بعوامــل الطقــس تعمــل علــى
نحــو مناســب وتوفــر الظــروف المرغوبــة.
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وحيــن تشــير معــدات القيــاس إلــى تغيــرات ملحوظــة فــي الظــروف البيئيــة،
فإنــه ينبغــي تقديــم التقاريــر عنهــا للســلطات المســؤولة التخــاذ التدابيــر

المناســبة فــي الحــال.

الحســبان:

•توفــر مســتوى مرتفــع مــن الرطوبــة للمحافظــة علــى خاصيــة المرونــة فــي
المواد

الم ْثلى للحرارة والرطوبة النسبية
المستويات ُ

•توفــر مســتوى منخفــض مــن الرطوبــة إلــى درجــة تكفــي إلبطــاء تدهــور

•بوجــه عــام ،ينبغــي تخزيــن مــواد المكتبــة واســتخدامها فــي ظــروف

المــواد والســيطرة علــى الحشــرات والعفــن

• ُبذلــت محــاوالت عــدة لتوفيــر أرقــام ُمثلــى لمســتويات الحــرارة والرطوبــة

الطــارئ فــي الطقــس البــارد

جــدا.
جــدا ،وال بالرطبــة
جــدا ،وال بالجافــة
مســتقرة ليســت بالحــارة
ً
ً
ً

النســبية المناســبة .ويــدرك الخبــراء أن اعتمــاد درجــة حــرارة واحــدة للمبنــى

عمليــا وال
أو األرفــف فــي ظــرف واحــد علــى مــدار الســنة كلهــا ليــس
ً
واقعيــا ،خاصــة فــي األماكــن ذات التقلبــات الشــديدة فــي درجــة الحــرارة،
ً
وأن ذلــك ســيترتب عليــه تكاليــف باهظــة.

•إذا تجــاوزت درجــة الحــرارة °20م ( °72فهرنهيــت) ،فإنــه مــن الضــروري
أال ترتفــع مســتويات الرطوبــة النســبية أو تنخفــض دون
عندهــا َّ

المســتويات المقبولــة.

ـائيا لمبانــي المكتبــة بســبب التكثيــف
ـررا إنشـ ً
•توفــر مســتوى ال يســبب ضـ ً

تأثير الظروف المناخية المحلية على الرطوبة النسبية

•مــن غيــر الواقعــي توقــع مســتوى مــن الرطوبــة النســبية ينخفــض كثيـ ًـرا

عــن  % 65فــي المناطــق الرطبــة مــن العالــم حيــث ال تنخفــض الرطوبــة

النســبية عــادة عــن  % 65علــى مــدار الســنة ،وقــد ترتفــع أكثــر مــن ذلــك
كيفــة الهــواء ليــل نهــار علــى مــدار
لفتــرات أطــول مــا لــم تكــن المؤسســة ُم ِّ

الســنة ،مــا يكبدهــا تكاليــف باهظــة جــراء ذلــك .وفــي هــذه الحالــة تصبــح

•تتقــرر درجــات الحــرارة فــي المؤسســات علــى ضــوء مــا يعتقــد أنــه مالئــم

مطلبــا أساسـ ًـيا إلعاقــة نشــوء العفــن.
التهويــة الجيــدة
ً

لتناســب أنشــطة األشــخاص الجالســين ،فالبشــر حساســون لتغيــرات

مســتوى بيــن  % 45 - 40فــي المناطــق الجافــة مــا لــم تُ َّتخــذ إجــراءات

لراحــة اإلنســان ،وتكــون قرابــة °22 – 20م ( °72 - °68فهرنهيــت)
ـبيا لتغيــرات الرطوبــة فــي حيــن
درجــة الحــرارة ،لكنهــم غيــر حساســين نسـ ً
صحيحــا بالنســبة لغالبيــة مــواد المكتبــة.
يكــون العكــس
ً

ٍ
كثيــرا بعوامــل
وســط ويتأثــر
كحــل
دائمــا
ُيَّت َخــذ تحديــد مســتويات الرطوبــة ً
ً
ٍ

عديــدة أهمهــا:

•طبيعة المجموعات

ـادرا فــوق  % 45محافظــة على
•مــن المتوقــع أن ترتفــع الرطوبــة النســبية نـ ً

مكلفــة لرفــع مســتواها .والمهــم فــي األمــر تالفــي التقلبــات ،وتبريــد

الهــواء ،وحفــظ مــواد معينــة مثــل المخطوطــات مــن ورق البرشــمان

إذا كانت درجة الحرارة

في أماكن التخزين أقل
كثيرا من درجة الحرارة
ً

في قاعات استخدام

المواد ،فمن الضروري

السماح للمواد بالتأقلم
في ظروف مناخية

وسيطة لمنع حدوث
أي تكثيف أو تشويه
محتمل.

والـ ِـرق فــي مــكان ال يقــل مســتوى الرطوبــة النســبية فيــه عــن .% 45

•المناطــق ذات الصيــف الحــار والشــتاء البــارد أســوأ مــن المناطــق الجافــة أو
الرطبــة مــن حيــث أن الرطوبــة النســبية فــي الصيــف قــد تكــون مقبولــة،

غالبــا مــا يكــون الجــو
لكــن فــي الشــتاء وعنــد اســتخدام التدفئــة المركزيــة ً

ً
ليــا ،ومثــل هــذه
رطبــا عنــد إيقــاف التدفئــة
نهــارا،
وجافــا
حــارا
ً
وبــاردا ً
ً
ً
ً

•ظروف المناخ المحلية

•الموارد المتوفرة للتحكم بالبيئة
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وينبغــي مالحظــة األمــور التاليــة إذا ُأخــذت العوامــل ســابقة الذكــر فــي

التقلبــات تتســبب فــي تلــف أكبــر ممــا قــد يحــدث عنــد توفــر مســتوى
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ثابــت مرتفــع أو منخفــض مــن الرطوبــة النســبية علــى مــدار الســنة.

•مــن المتعــذر المحافظــة علــى مســتوى رطوبــة نســبية عنــد  % 50فــي
الشــتاء دون حــدوث تكثيــف فــي المناطــق الشــمالية مــن أمريــكا ،وكنــدا،
وشــمال شــرق أوروبــا ،ومــن هنــا تعمــل المؤسســات علــى “أقلمــة”

مجموعاتهــا خــال فصــول الســنة بخفــض مســتويات الرطوبــة النســبية
تدريجيــا مــع اقتــراب الصيــف.
تدريجيــا مــع اقتــراب الشــتاء ،وزيادتهــا
ً
ً

تلوث الجو والغبار

قســى بمعالجتــه بالكبريــت) الكبريتيــد المتطايــر
الم َّ
المطــاط المفلكــن (أي ُ
الــذي ُيتلــف الصــور الفوتوغرافيــة علــى نحــو خــاص.

إن تركيــب المعــدات والمــواد والتشــطيبات المســتخدمة لتخزيــن األشــياء
ـرق معروفــة للتحقــق فيمــا إذا
ونقلهــا وعرضهــا ينبغــي أن يخضــع لالختبــار بطـ ٍ

كان لهــا انبعاثــات ضــارة.

تلوث البيئة بالجسيمات العالقة

ســببا آخــر
يرتبــط تلــوث الهــواء إلــى حــد كبيــر بالمــدن والصناعــة ،ويشــكل
ً

تعمــل الجســيمات الملوثــة كالســناج (الســخام) ،والتــراب والغبــار علــى تعريــة

طبيعتهــا متراوحــة مــن الغــاز إلــى الجســيمات كالتــراب والغبــار.

يصبحــان مكانـ ًـا لتفاعــات كيميائيــة ضــارة عنــد وقوعهــا علــى مــواد المكتبــة.

لتلــف الــورق والمــواد العضويــة األخــرى .وتتبايــن الملوثــات الهوائيــة فــي

الملوثات الغازية

غالبــا عــن احتــراق الوقــود .فالملوثــات مثــل ثانــي أكســيد
ينجــم التلــوث الغــازي ً

المكبــرت) ،وثانــي أكســيد
الكبريــت ،وكبريتــود الهيدروجيــن (الهيدروجيــن ُ

النتروجيــن ،تتحــد مــع الرطوبــة فــي الهــواء لتشــكيل الحوامــض التــي تداهــم
ويتلــف المــواد
قويــا ُ
مــواد المكتبــة وتتلفهــا .ويعــد األوزون عامـ ًـا مؤكسـ ًـدا ً

كثيــرا .وهــو ناجــم عــن اتحــاد أشــعة الشــمس مــع ثانــي أكســيد
العضويــة
ً

المــواد وتشــويهها .فالتــراب والغبــار اللــذان امتصــا الملوثــات الغازيــة مــن الهواء
كمــا أن ملوثــات الغبــار تســاعد فــي نمــو العفــن .إن المــواد الحديثــة فــي المكتبة

كالوســائط المغناطيســية والبصريــة حساســة جـ ًـدا للغبــار والتــراب.

إن الغبــار فــي حقيقتــه مزيــج مــن جزيئــات جلــد اإلنســان وذرات المــواد المعدنية

أو النباتيــة ،وخيــوط األنســجة ،ودخــان المصانــع ،والمــواد الزيتيــة مــن آثــار

األصابــع وغيرهــا مــن المــواد العضويــة وغيــر العضويــة ،يضــاف إلــى ذلــك مــا
غالبــا مــن أمــاح مثــل كلوريــد الصوديــوم (المحمــول فــي رذاذ ميــاه البحر
يتوفــر ً

النتروجيــن المنبعــث مــن عــادم الســيارات ،كمــا أنــه قــد ينتــج عــن نظــم التنقيــة

أو علــى جزيئــات جلــد اإلنســان) ،وبلــورات الســليكا (ثانــي أكســيد الســليكون)

التصويــر الضوئــي الكهروســتاتيكية.

لهــا ،وهــي تعيــش علــى المــادة العضويــة الموجــودة فــي الغبــار (كآثــار األصابــع

الكهروســتاتيكية المســتخدمة فــي بعــض أنــواع مكيفــات الهــواء ،وعــن آالت

وتنتــج الملوثــات الغازيــة المؤذيــة عــن التدخيــن ،والطبــخ ،وانبعــاث الغــاز مــن
المــواد غيــر المســتقرة (مثــل أفــام نتــرات الســليلوز ،والدهانــات ،والطــاءات

ويصــدِ ر الخشــب ،خاصــة خشــب
المقاومــة للحرائــق ،والمــواد الالصقــة)ُ .
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البلــوط وخشــب البتــوال وخشــب الــزان ،حوامــض ِخ ّليــة وغيرهــا ،كمــا يطلــق
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الرمليــة .وفــي هــذا المزيــج الكيميائــي عفــن وفطريــات وأحيــاء دقيقــة ال حصــر

التــي توفــر وسـ ً
ـاذب للمــاء ،وتســاعد
ـطا
صالحــا لنموهــا) .والغبــار فــي غالبيتــه جـ ٌ
ً

هــذه الخاصيــة فــي نمــو العفــن ،كمــا أنهــا تزيــد تآكليــة األمــاح ،والتحليــل

بالمــاء ،وانبعــاث الحوامــض.
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ينبغي االحتفاظ بأدنى

عمليا
مستويات ممكنة
ً
من اإلضاءة في مواقع

التخزين والمطالعة
والعرض.

البيئة

أنواع اإلضاءة

الضوء

الضــوء طاقــة ،والطاقــة ضروريــة لحــدوث التفاعــات الكيميائيــة .ومــن شــأن

.1

جميــع أطــوال موجــات الضــوء  -الضــوء المنظــور ،واألشــعة تحــت الحمــراء،

المنبعــث منهــا أقــل أذى مــن مصابيــح الفلورســنت ،غيــر أن األولــى

ـال
ـرارا بالمــواد .وإجمـ ً
واألشــعة فــوق البنفســجية ذات الطاقــة العاليــة أشــدها إضـ ً

تولــد حــرارة أكثــر مــن خــال األشــعة فــوق الحمــراء المنبعثــة منهــا .كمــا

فــإن الضــوء بجميــع أشــكاله خاصــة مــع وجــود الملوثــات الجويــة يــؤدي إلــى
وقــد يتســبب الضــوء فــي َب َي َضــان بعــض الــورق أو اصفــراره أو ُدكونــه ،كمــا أنــه

قــد يتســبب فــي َب َهتَ ــان ألــوان بعــض الوســائط أو األصبــاغ أو تغيرهــا ممــا يؤثــر

أن مصابيــح التنجســتين المتوهجــة ال تــوازي فــي إنارتهــا المصابيــح
.2

علــى إمكانيــة قــراءة الوثائــق والصــور الفوتوغرافيــة ،واألعمــال الفنيــة ،وأغلفــة
المــواد المكتبيــة علــى معرفــة بالعوامــل التاليــة المتعلقــة بالضــوء:

•آثــار الضــوء تراكميــة ،والتعــرض لضــوء قــوي لفتــرة قصيــرة يتســبب
فــي نفــس المقــدار مــن الضــرر المترتــب علــى التعــرض لضــوء ضعيــف

لفتــرة طويلــة وســقوط َ 100لكــس (وحــدة قيــاس اإلضــاءة) لمــدة خمــس

ســاعات علــى المــواد يعرضهــا لضــوء مقــداره  500ســاعة – َلكــس،
كســا لمــدة عشــر ســاعات.
وتعــادل خمســين َل ً

•إن مصــادر األشــعة المنظــورة وتحــت الحمــراء كالشــمس ومصابيــح
اإلضــاءة المتوهجــة تولــد الحــرارة .ومــن شــأن ارتفــاع درجــة الحــرارة تســريع

التفاعــات الكيميائيــة ،والتأثيــر فــي الرطوبــة النســبية.

• ُيصــدر ضــوء النهــار أعلــى قــدر مــن األشــعة فــوق البنفســجية ولذلــك فإنــه
ينبغي ترشــيحه.
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أيضــا بهالوجيــن الكوارتــز أو مصابيــح
2مصابيــح الهالوجيــن :وتعــرف ً
الهالوجيــن فحســب .وهــي تصــدر الضــوء عــن طريــق ســريان التيــار
داخــل الجــزء الزجاجــي مــن المصبــاح الكهربائــي ،وهــو مــا ُي ِّ
مكــن الســلك
إشــعاعا
ضــوءا أكثــر
مصــدرا
مــن العمــل فــي درجــات حــرارة مرتفعــة
ً
ً
ً

•اســتمرار التفاعــات الكيميائيــة الناتجــة عــن التعــرض للضــوء حتــى بعــد
•التلف الناتج عن الضوء يتعذر إصالحه.

غالبــا.
الفلوريــة ،فيتــم اســتبدالها ً

الكهربائــي فــي ســلك تنجســتين رفيــع ،مــع إضافــة غــاز الهالوجيــن

التجليــد ومظهرهــا .وينبغــي أن يكــون جميــع العامليــن المســؤولين عــن حفــظ

إزالــة مصــدر الضــوء ،ووضــع المــواد فــي مخــزن مظلــم.

شــيوعا .ويصــدر الضــوء عــن ســريان التيــار
مصــادر الضــوء الكهربائــي
ً

الكهربائــي عبــر ســلك تنجســتين رفيــع ،واإلشــعاع فــوق البنفســجي

واألشــعة فــوق البنفســجية  -زيــادة تحلــل المــواد العضويــة مــن خــال األكســدة،

إضعــاف وتقصــف الســليلوز ،والمــواد الالصقــة ،والقمــاش ،والمــواد الجلديــة.

1المصابيــح المتوهجــة :تعــد المصابيــح المتوهجــة (المشــعة) أكثــر أنــواع

وإنــارة .وفتــرة صالحيــة هــذه المصابيــح وإشــعاعاتها فــوق البنفســجية
.3

أكبــر مــن مصابيــح التنجســتين بثالثــة إلــى خمســة أضعــاف.

3مصابيــح الفلورســنت :وهــي مصابيــح تفريــغ زئبقيــة ذات ضغــط
كــون بــدوره طبقــة
منخفــض ،وتصــدر
إشــعاعا فــوق بنفســجي ُي ِّ
ً

ينبغي تركيب مرشحات

األشعة فوق البنفسجية
للمصابيح المتوهجة

فســفورية ينبعــث منهــا الضــوء المنظــور ،ويوفــر اســتخدام أنــواع

(الفلورية) .وتكون هذه

ومــع أن المحتــوى اإلشــعاعي فــوق البنفســجي لإلضــاءة الفلوريــة

قليلة فحسب ،ولذلك

حــرارة أقــل ،وهــي اقتصاديــة أكثــر فــي اســتهالك الطاقــة.

دوري.

مختلفــة مــن الفوســفور الخصائــص اللونيــة المتنوعــة لهــذه المصابيــح.

المرشحات فعالة لسنوات

مرتفــع ،إال أنــه يغلــب اســتخدام المكتبــات لهــذه المصابيــح ألنهــا تولــد

يجب اختبارها على نحو

قياس مستويات الضوء واألشعة فوق البنفسجية

من الضروري قياس مســتويات الضوء واألشــعة فوق البنفســجية وتســجيلها

فــي أوقــات مختلفــة مــن الســنة ،ألن قراءاتهــا متغيــرة عبــر فصول الســنة.
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ويقيــس “مقيــاس الضــوء” ( )light meterأو مقيــاس َ“لكــس” ()lux meter

يومــا لمالءمتهــا
خــال ثمانــي ســاعات مــن النهــار لمــدة أقصاهــا ً 90 - 60

الممكــن اســتخدام آلــة التصويــر (الكاميــرا) ،التــي تحتــوي علــى مقيــاس للضــوء،

وبعــض أنــواع أغلفــة التجليــد (النســيجية مثـ ًـا) ،والوســائط كحبــر المخطوطات،

أمــا مقيــاس اإلشــعاع فــوق البنفســجي ( )UV meterفيقيس مقدار اإلشــعاع

الع َفن
َ

مــن المتــر)) بوحــدات الميكــرووات (جــزء مــن المليــون مــن الــوات) لإلشــعاع

إن الفطريــات التــي تصبــح فيمــا بعــد ً
دائمــا فــي الهــواء وعلــى
عفنــا موجــودة ً

قــوة الضــوء بوحــدات َ“لكــس” (( )Luxاللومنــات لــكل متــر مربــع) .ومــن

فــي قيــاس مســتويات الضــوء علــى نحــو غيــر مباشــر.

فــوق البنفســجي (أطــوال موجــات أقــل مــن  400نانومتــر (جــزء مــن بليــون
فــوق البنفســجي لــكل ُ“ل ِ
ومــن” (وحــدة قيــاس تدفــق الضــوء).

حين تكون مواقع

الم ْثلى
مستويات الضوء ُ

التخزين غير مستخدمة

األنوار.

وفــر مســتويات إضــاءة
التخزيــن فــي المكتبــات .وحيــث أن َ 300 - 200لكــس تُ ِّ

المختصيــن ،وينبغــي أن يكــون األمــر كذلــك بالنســبة لقاعــات المطالعــة ومواقــع

مقبولــة لقاعــة المطالعــة ،فإنــه يتعــذر تحقيق هذه المســتويات باســتخدام مزيج
مــن مصــادر الضــوء الطبيعــي واالصطناعــي بمــا يالئــم الموظفيــن والباحثيــن.

األشــياء ،وتنمــو عندمــا تكــون الظــروف مواتيــة لنموهــا .وبوجــه عــام ،فــإن

الكافيــة توفــر بيئــة مثاليــة لنمــو العفــن ،ويضــاف إلــى مــا ســبق الــدفء،
أيضــا فــي البيئــات البــاردة عــاوة
ولكــن هنــاك أعفــان وبكتيريــا معينــة تنمــو ً
علــى البيئــات الدافئــة (وهــذا ُيذَ ِّك ُرنــا بمــا يمكــن أن يحــدث فــي الثالجــات).

قــد ُي ْض ِعــف العفــن الــورق والصــور الفوتوغرافيــة ويصيبهــا بالتبقع ويشــوهها.

ـال أن التبقــع (( )foxingالتلطــخ ببقــع ســمراء مصفــرة) ُيعــزى
ومــن الثابــت إجمـ ً

إلــى تفاعــل العفــن مــع عناصــر الرســم أو الخــط فــي الــورق ،وتجــدر اإلشــارة إلــى

تُ عتبــر كميــة الضــوء التــي مقدارهــا َ 200 - 50لكــس كافيــة فــي مواقــع

أن القمــاش والجلــد والـ ِـرق وبعــض المــواد الالصقــة تتأثــر بالعفــن.

الطبيعــي ،واالعتمــاد الكلــي علــى مصــادر اإلضــاءة االصطناعيــة .وبالنســبة

بالع َفن
المصابة َ
العناية بالمواقع ُ

التخزيــن واألرفــف ،ويتطلــب تحقيــق هــذه المســتويات اســتبعاد الضــوء
لمصــادر الضــوء ذات اإلشــعاعات فــوق البنفســجية التــي تزيــد عــن 75

ميكــرووات لــكل ُل ِ
ومــن ،فإنهــا تحتــاج إلــى ترشــيح.

•يمكــن فحــص العفــن للتأكــد هــل هــو نشــط أم خامــل .وبوجــه عــام فــإن
ويعطــي ملمسـ ًـا دبقـ ًـا عنــد
لزجــا أو
غرويــا ُ
ً
رطبــا أو ً
العفــن النشــط يكــون ً

اللمــس .أمــا العفــن الخامــل فجــاف وناعــم كالبــودرة ويمكــن مســحه

مستويات الضوء للمواد المعروضة

ينبغــي توفيــر مســتوى منخفــض مــن مســتوى الضــوء الســاقط علــى أســطح
كســا
ويوصــى بتوفيــر َ 70 - 50ل ً
األشــياء المعروضــة فــي مواقــع العــرضُ .
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واأللــوان المائيــة.

الرطوبــة (الرطوبــة النســبية التــي تزيــد عــن  ،)% 65والظــام ،والتهويــة غيــر

يتــم تحديــد خصائــص اإلضــاءة فــي المتاحــف وقاعــات العــرض بمعرفــة الخبــراء

ينبغي إطفاء جميع

للمــواد المعروضــة الحساســة للضــوء كالــورق الملــون ،وورق الصحــف،
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بفرشــاة ناعمــة.

•عنــد اكتشــاف العفــن فــي أقســام كثيــرة مــن المجموعــة يجــري عــزل
المنطقــة المصابــة بســرعة ،وال يبــادر إلــى تنظيفهــا قبــل استشــارة عالــم
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أو خبيــر بالفطريــات ليتحقــق مــن وجــود أعفــان ســامة .وبعــض األعفــان

•إزالــة العفــن باســتخدام مكنســة كهربائيــة ذات مرشــح يتميــز بقــدرة عاليــة

ً
وغثيانــا وحساســية للعيــن أو الجلــد ومشــكالت تنفســية.
صداعــا
ً

الغبــار التــي تصــل حتــى  0.3ميكــرون (جــزء مــن األلــف مــن المليمتــر).

التــي عــادة مــا توجــد فــي المكتبــات قــد تطــرح إشــكاالت صحيــة تســبب

• ُيمكــن االســتعانة بخبيــر صيانــة أو استشــارته حــول معالجــة المــواد المصابــة

وللمكانــس الكهربائيــة التقليديــة ســلبياتها :فامتصاصهــا قــوي ،وعندمــا

فيها.

بدقائــق الغبــار التــي لــم يمســكها الكيــس ،مــا يــؤدي إلــى انتشــارها فــي

ـابقا لحالتها المالئمة لوضــع المواد
واســتعادة المنطقــة التــي غزاهــا العفن سـ ً

•عنــد إصابــة مــواد قليلــة ،فإنهــا توضــع فــي صناديــق ورقيــة جافــة حتــى
تعمــل محتوياتهــا المغلقــة علــى منــع انتشــار العفــن ،وعدم المســاعدة على

المكانــس الكهربائيــة المصممــة لترشــيح الهــواء بواســطة المــاء فتعــد غيــر

نمــوه رغــم توفــر مقوماتــه فــي األجــواء المحصــورة لألكيــاس البالســتيكية

المغلقــة بإحــكام.

•مــن البدائــل المتاحــة نقــل المــواد المصابــة إلــى منطقــة نظيفــة ذات
رطوبــة نســبية تقــل عــن  ،% 45ومنفصلــة عــن بقيــة المجموعــة لكــي

تجــف.

واقية عند التعامل مع

60

ـودا فــي المــاء ،فإنــه لــن يمنــع ذرات العفــن مــن االنتشــار فــي الهــواء.
موجـ ً

وفــي حيــن تتوفــر معالجــات معينــة قــادرة علــى القضــاء علــى العفــن النشــط،
الســبات
فإنهــا أقــل فعاليــة فــي القضــاء علــى الجراثيــم التــي هــي فــي طــور ُ

لهــا فــي مجموعــات صغيــرة ،كمــا أنــه مــن الممكــن تجفيفهــا بالتجميــد

عرضــا .وإذا كانــت البيئــة مالئمــة للنشــاط الفطــري فــإن
النشــطة التــي وجــدت ً

أهم شيء في السيطرة

على العفن هو التحكم

في البيئة المحيطة.

المالئمــة علــى أن تبقــى الفطريــات المســببة خاملــة ،كمــا تمنــع توالــد الجراثيــم

ً
ممكنــا ،فإنــه لــن يكــون
العفــن ســوف ينمــو .وحتــى لــو كان اســتئصال العفــن

•عندمــا تكــون المــواد جافــة ،ينبغــي تنظيفهــا وتخزينهــا فــي ظــروف

ـتديما فــي مواقــع التخزيــن دون توفيــر وســائل التحكــم بالطقــس،
حـ ًـا مسـ ً

ســتظل موجــودة حتــى بعــد الفــراغ مــن التنظيــف.

طــال الوقــت أو قصــر.

مهمــا جـ ًـدا ،ألن البقايــا الفطريــة
بيئيــة مالئمــة .وتعــد بيئــة المخــزن عامـ ًـا
ً

المواد المصابة بالعفن.

مناســبة اللتقــاط ذرات العفــن الدقيقــة .وحتــى لــو كان المبيــد الفطــري

ـذرا ،أو إذا كان هنــاك أشــياء مبتلــة كثيــرة،
•إذا كان التجفيــف الســريع متعـ ً

ثــم تنظيفهــا.

فقط وكمامة ومالبس

للتخلــص مــن العفــن ،ألنهــا ال تنشــر جراثيــم العفــن فــي أرجــاء المــكان .أمــا

ـبيا .وتعمــل الظــروف
المحميــة بجــدران خاليــا منيعــة غيــر قابلــة لالختــراق نسـ ً

فيلجــأ إلــى تجميدهــا ،ويجــري فيمــا بعــد اإلذابــة والتجفيــف والتنظيــف
ُ

تُ ستخدم لمرة واحدة

يمتلــئ الكيــس فيهــا يتدنــى مســتوى كفاءتهــا ،وقــد يتلــوث العــادم

أرجــاء الغرفــة .وتُ عــد المكنســة الكهربائيــة ذات الشــفط العالــي أداة فعالــة

تحيــن معالجتهــا ،مــع إضافــة مجفــف مالئــم مثــل ِجــل الســليكا ،حيــث

ينبغي استخدام قفازات

علــى ضغــط الهــواء المغبــر ،وقــادر علــى التقــاط  % 99.97مــن ذرات

فدخــول المزيــد مــن الجراثيــم سيســتمر بــدون شــك وســوف تُ نتــج مشــكلة
•إذا تعــذر طــرد العفــن للخــارج ،فمــن المستحســن اســتخدام مروحــة لطــرد

تنظيف المواد المصابة بالعفن

فيوصــى
•إذا كانــت مواضــع تفشــي العفــن صغيــرة ،والمعــدات محــدودةُ ،
بنقــل المــواد خــارج المبنــى فــي يــوم هــادئ معتــدل الطقــس ،وتنظيفهــا
مــن العفــن بفرشــاة ناعمــة تزيــح العفــن بعيـ ًـدا عنــك ومــع اتجــاه الريــح.

www.qnl.qa

الهــواء الملــوث مــن النافــذة ،أو مروحــة تهويــة ذات مرشــح ملتقــط

للعفــن ،ويوصــى بإزالــة العفــن فــي موقــع بعيــد عــن مخــزن المجموعــات،

وعــن النــاس ،وبإغــاق الغرفــة ،وإذا توفــرت تجهيــزات تهويــة مركزيــة/
ميكانيكيــة ،فيوصــى بســد مخــارج التهويــة للحيلولــة دون انتشــار الجراثيــم
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فــي المبنــى بواســطة نظــام معالجــة الهــواء .كمــا يوصــى باتخــاذ التدابيــر

•إذا زادت الرطوبــة النســبية عــن  ،% 55فينبغــي تخفيــض مســتواها قبــل

الكهربائيــة أو مرشــحاتها (فالتِ َرهــا) حيــث ينبغــي أن توضــع فــي أكيــاس

والتكييــف أو إضافــة مزيــل محمــول للرطوبــة ،إضافــة إلــى العمــل علــى

الالزمــة عنــد التخلــص مــن مــواد التنظيــف الصلبــة مثــل أكيــاس المكانس
بالســتيكية محكمــة اإلغــاق ،وأن يتــم إخراجهــا مــن المبنــى.

•إلزالــة العفــن الخامــل مــن الــورق أو الكتــبُ ،يوصــى باســتخدام مكنســة
الصغيــرة المســتخدمة فــي تنظيــف الحواســيب مفيــدة لهــذا الغــرض.

•تنظيــف األرفــف واألرضيــات بمكانــس كهربائيــة ذات قــدرة شــفط عاليــة،

ويمكــن تنظيــف الــورق بالشــفط عبــر شــبكة الترشــيح (غربــال) تُ ثبــت
بــأوزان عليهــا .وعلــى وجــه اإلجمــال ،تُ ســتخدم الفرشــاة لتنظيــف الكتــب.
وتحــول تغطيــة الفرشــاة أو خرطــوم التنظيــف بقمــاش رقيــق أو شــريط

منخلــي دون ضيــاع القطــع المنفصلــة عــن المــواد .ويؤخــذ فــي الحســبان
أن العفــن النشــط ناعــم ومســبب للتبقــع ومــن الســهل تســربه فــي
المــواد المســامية كالــورق والقمــاش.

• ُيستحســن أن يــزال العفــن النشــط عــن األشــياء القيمــة بمكنســة كهربائيــة
صغيــرة ذات ضغــط منخفــض بواســطة خبيــر صيانــة.

للتخلص من العفن

ألن المبخرات سامة

ثــم تعقيمهــا بمطهــر عــادي .وقبــل إعــادة المــواد المنظفــة إلــى المــكان،

ينبغــي قيــاس الرطوبــة النســبية ألســابيع عديــدة للتحقــق مــن أنهــا ال

تتجــاوز .% 55

يوميــا عــن
•بعــد إعــادة المــواد إلــى المــكان الــذي تــم تنظيفــه ينبغــي البحــث
ً
أي ظهــور لمــواد عفــن جديــدة.

الوقاية من تفشي العفن

•فحص المجموعات الجديدة أو شحنات المواد ً
بحثا عن العفن لمكافحته

واضحــا علــى المــواد الفنيــة أو المــواد القيمــة،
•حيــن يكــون النمــو الفطــري
ً
عــن العفــن ،فيمكــن إزالتــه أو التخفيــف منــه علــى األقــل ،وهــذه إجــراءات

•تهوية المكان

مكلفــة ،ولذلــك فإنهــا تالئــم المــواد عاليــة القيمــة واألهميــة.

 °68فهرنهيــت و % 65مــن الرطوبــة النســبية)

•التنظيف الكهربائي المنتظم

•عــدم إســناد الكتــب علــى األرفــف إلــى الجــدار مباشــرة ،إذ أن اختالفــات
درجــة الحــرارة والرطوبــة بيــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة قــد تســبب رطوبــة

معالجة المواضع المصابة بالعفن

•من المهم معرفة سبب تفشي العفن في المقام األول.

علــى الجــدران ،ومــن شــأن تهويــة المــكان أن تــؤدي إلــى تبخــر الرطوبــة

للناس ،وألن بقاياها

•ينبغــي تجفيــف الغرفــة /القاعــة التــي تفشــي العفــن فيهــا وتنظيمهــا

•منع إدخال النباتات أو وضعها داخل المبنى

أيضا
وألنها ال تمنع ً

متخصصــة فــي إزالــة رطوبــة المبانــي وتنظيفهــا فــي حــاالت تفشــي

الميــاه

تترسب على المادة،

عودة العفن.
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مالئمــا لنمــو الفطريــات ،وتعقيمهــا بمطهــر عــادي.
ً

•االحتفــاظ بدرجــة حــرارة معتدلــة ،ورطوبــة نســبية معقولــة (تحــت °20م/

فينبغــي أن تُ نــاط مهمــة إزالتــه إلــى خبيــر الصيانــة .وبالنســبة للتبقــع الناتــج

التبخير ()fumigation

كشــف مواضــع تســرب أو ُّ
تكثــف المــاء علــى الجــدران الخارجيــة ،والتفتيــش

ً
مكانــا
عــن سلســلة أنابيــب التدفئــة والتهويــة والتكييــف التــي تشــكل

كهربائيــة متعــددة المرشــحات (الفالتــر) ،وتعــد الفرشــات والخراطيــم

لم يعد ُيوصى باستخدام

إعــادة المجموعــة إلــى الموقــع ،وقــد يكفــي معايــرة نظــام التدفئــة والتهوية

كاملــة قبــل إعــادة المــواد المصابــة إليهــا ،ويوصــى باالتصــال بخدمــة

العفــن علــى نطــاق متوســط إلــى واســع.
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•جعــل األقبيــة والجــدران التــي تحــت األرض مقاومــة لترشــيح أو تســرب
•وضــع أو تعديــل مواضــع مجــاري ومصــارف الميــاه الخارجيــة ،لئــا تتجمــع
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الميــاه بجانــب الجــدران الخارجيــة ،وفحــص المجــاري والمصــارف لضمــان
بقائهــا ســالكة

•وضــع أنظمــة رش أماكــن العشــب علــى بعــد مناســب مــن جــدران المبنــى

•قد تتسبب في إحداث حريق بقرضها للعوازل الكهربائية.

•التفتيــش المنتظــم علــى المجموعــات الستكشــاف مواطــن العفــن

بقعا دائمة على المواد.
•فضالتها تُ سبب التآكل ،وقد تخلف ً

بحيــث ال يصلهــا المــاء فيبللهــا

ومكافحتــه قبــل أن يســتفحل

•تكشط أثاث المكتبة وتجهيزاتها بأسنانها.

معالجة المواد المصابة

الحشرات والقوارض

•اســتخدام المــواد األقــل ُس ِ
ــمِّية فــي المعالجــة ،فعلــى ســبيل المثــال

الحشرات

ال تســتخدم المعالجــات الكيميائيــة لهــا ،بــل ينبغــي اســتخدام التنظيــف

عنــد وجــود صنــدوق مــن الكتــب التــي غزتهــا حشــرة الســمك الفضــي

غالبــا مــا تتســبب فــي التلف فــي المكتبــات ودور المحفوظات
الحشــرات التــي ً

اليــدوي للمجلــدات باســتخدام مكنســة كهربائيــة وفرشــاة ناعمــة .وإذا لــم

وق َّمــل الكتــب ،والخنفســاواتَ ،
واأل َر َضــات.
الفضــي (ُ ،)silverfish

أكيــاس ،وفحصهــا فــي وقــت الحــق للتحقــق مــن عــدم عــودة اآلفــات

(األرشــيفات) فــي شــتى أرجــاء العالــم هــي الصراصيــر ،وحشــرات الســمك

ً
متأكــدا مــن أن اآلفــات ليســت نشــطة ،قــم بتغليــف المــواد فــي
تكــن

•تتغــذى الحشــرات علــى المــواد العضويــة كالــورق ،والمــواد الالصقــة

ً
حديثــا،
المقتنــاة
إليهــاُ .
ويراعــى فصــل المجموعــات المصابــة عــن المــواد ٌ

رئيســا لغــذاء
ـدرا
ً
التجليــد ،كمــا تعــد أعشــاش الطيــور فــي حفــر الجــدران مصـ ً

•أســاليب المعالجــة األقــل ُسـ ِـمِّية ليســت هــي التــي تراعــي المحافظــة علــى

(عجائــن اللصــق) ،والغــراءات ،والكســاءات الغرويــة ،والجلــد ،وقمــاش

الحشــرات ،وتســبب فضــات الطيــور تــآكل المــواد.

فضــل الحشــرات العيــش فــي األماكــن المظلمــة ،والرطبــة ،والقــذرة،
•تُ ِّ
ذات التهويــة الســيئة.

•يتعــذر تعويــض مــا تتلفــه الحشــرات؛ أي يصعــب اســتبدال النصــوص
والصــور المفقــودة مــن جــراء أكل الحشــرات ونخرهــا للــورق والصــور
الفوتوغرافيــة.

•قد يصل تخريب األرضات إلى المباني والمجموعات.

أو المــواد التــي قــد تعانــي مشــكالت وبائيــة.

ً
أحيانــا لمعالجــة
أيضــا األســاليب الوحيــدة المتاحــة
البيئــة فحســب ،بــل هــي ً
مجموعــات كثيــرة.

 -قــد تؤثــر بعــض وســائل التعقيــم فــي المحافظــة طويلــة األجــل علــى
بعــض المــواد.

 -ال يتوفر ُمعقم واحد مأمون االستخدام مع كل المجموعات.

 -قد تتلف المجموعات إذا مسها الماء أو مواد الرش الزيتية.

 ال يضمــن التعقيــم بالتبخيــر للمــواد مقاومــة أي هجــوم مســتقبليلآلفــات.

القوارض

تعمــل القــوارض ،كالجــرذان والفئــران ،علــى تخريــب المقتنيــات فــي المكتبــة
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علــى النحــو التالــي:

•تخرب الكتب للحصول على الورق ألوكارها.
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•ينبغــي اتخــاذ التدابيــر الضروريــة للحيلولــة دون عــودة اآلفــات مــن جديــد،
ويتطلــب ذلــك فصــل المجموعــات الجديــدة التــي قــد تكــون مصابــة،
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والعــزل التــام للمجموعــات التــي تبــدو عليهــا أعــراض نشــاط وبائــي،

والنظافــة ،وتحســين ظــروف التخزيــن.

معرفــة أوقــات نموهــا المحتملــة وأماكنهــا ،وغذائهــا المحتمــل ،وأماكــن

كبديــل للتعقيــم الكيميائــي ومــن
لجــأت بعــض المؤسســات لخيــار التجميــد
ٍ

وجودهــا المحتملــة.

وتثبيتهــا عنــد هــذا المســتوى لعــدة أيــام القضــاء علــى معظــم أطــوار حيــاة

ال ُيســمح بتنــاول الطعــام والشــراب داخــل مرافــق المكتبــة ،كمــا ُيحظــر

شــأن التخفيــض الســريع لدرجــة الحــرارة بحيــث تصــل إلــى °35 -م علــى األقــل
غالبيــة الحشــرات .ورغــم أن بعــض أجهــزة التجميــد التجاريــة كافيــة للســيطرة

•اســتبعاد أو احتــواء جميــع مصــادر تفشــي الحشــرات ،وفــي الوضــع األمثــل
وجــود الزهــور والنباتــات داخلهــا.

علــى اآلفــات ،إال أن بعضهــا ال يتيــح التخفيــض الســريع لدرجــة الحــرارة .ويتيــح

•الحــرص علــى توفيــر بيئــة غيــر مالئمــة لنمــو الحشــرات والقــوارض بحيــث

الم َعَّلــق” ،واالســتمرار علــى الرغــم مــن المعالجــة .ومن المهم
مشــابه “للنشــاط ُ

•مكافحــة دخــول القــوارض والحشــرات للمبنــى بالتحقــق مــن إحــكام

التخفيــض البطــيء فــي درجــة الحــرارة لبعــض الحشــرات الدخــول فــي طــور
التحقــق مــن عــدم تضــرر المــواد مــن جــراء درجــات الحــرارة المنخفضــة ،والتحكــم
بالتكثيــف.

تكــون نظيفــة وبــاردة وجافــة وجيــدة التهويــة.

إغــاق األبــواب ،وتركيــب ألــواح شــبكية مالئمــة للنوافــذ واألبــواب.

•اســتخدام إضــاءة خارجيــة مالئمــة ،كمصابيــح بخــار الصوديــوم التــي ال
تجتــذب الحشــرات.

الوقاية من مهاجمة الحشرات والقوارض

ـزءا مــن
ينبغــي أن يكــون األســلوب المتكامــل إلدارة الوقايــة مــن القــوارض جـ ً

أي برنامــج لصيانــة المــواد والمحافظــة عليهــا ،ويشــمل ذلــك مــا يلــي:

•فحص المبنى بانتظام للتحقق من عدم وجود الحشرات والقوارض.

مثــا التخلــص مــن
•تطبيــق برنامــج تنظيــف وصحــي ،مــن إجراءاتــه
ً
النفايــات بطريقــة آمنــة ومالئمــة ،والمراقبــة والتنظيــف بانتظــام لــأدوار
العلويــة والســفلية.

بــدءا مــن عمــال التنظيــف وحتــى
•التنبيــه علــى جميــع الموظفيــن،
ً

تحسين البيئة

تقاريــر حــول أيــة أعــراض لتلــف أو نشــاط وبائــي طــارئ.

يقتضــي تحقيــق هــدف المحافظــة علــى المجموعــات أو مــواد معينــة

اختصاصيــي المكتبــات ،ليكونــوا يقظيــن فــي مراقبــة حالــة المــواد ،ورفــع

•فحص جميع المواد التي ستحصل عليها المكتبة قبل دخولها إليها.

منهــا علــى نحــو مســتدام العنايــة ببيئــة حفظهــا وتخزينهــا .وتتضمــن بيئــة

•اســتخدام مصائــد لزجــة ،حيــث إن مــن مزاياهــا اصطيــاد الحشــرات قبــل

الحفــظ المثاليــة التحكــم بدرجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية ،والهــواء النظيــف

الممكــن وضعهــا فــي المواقــع التــي يتعــذر تفتيشــها ،ومــن الممكــن

البيولوجيــة ،إضافــة إلــى العناصــر المكملــة األخــرى كالخدمــات والممارســات

مشــاهدتها ،وتتيــح اصطيــاد طائفــة متنوعــة مــن أنــواع الحشــرات ،ومــن
تمييــز الحشــرات وحصرهــا .وتُ وفــر المصائــد مؤشــرات إلــى زيــادة أعــداد

أيضــا فشــل إجــراءات
الحشــرات فــي موقــع معيــن ،كمــا أنهــا تبيــن ً
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الســيطرة علــى الحشــرات.

•فهــم األطــوار البيولوجيــة والحياتيــة للحشــرات والقــوارض يفيــد فــي
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مــع التهويــة الســليمة ،والتحكــم بمصــادر الضــوء ،والخلــو مــن اإلصابــات

الســليمة فــي تدبيــر شــؤون المبنــى ،والتدابيــر األمنيــة ،وتدابيــر وقايــة

المجموعــات مــن الحريــق والمــاء وغيرهــا مــن المخاطــر.
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وينبغــي تصميــم مبانــي المكتبــات علــى نحــو مالئــم الحتياجــات عمليــة
المحافظــة علــى المــواد ،حيــث تؤثــر هــذه االحتياجــات فــي األبعــاد الكثيــرة

للتخطيــط ،والتصميــم وتكييــف ظــروف المبانــي ،ومــواد البنــاء التــي قــد
تســتخدم فــي حــاالت معينــة لتوفيــر ظــروف داخليــة أفضــل مــن أنظمــة

التكييــف الميكانيكيــة ،ومــواد التشــطيبات الداخليــة للمبنــى ،ومــواد األثــاث
بمــا فيهــا المــواد المســتخدمة فــي صناعــة األرفــف واإلضــاءة الطبيعيــة

واالصطناعيــة.

غالبـ ًـا مــا توفــر مــواد التشــييد وأســاليبه الطبيعيــة والتقليديــة فــي المناطــق

شــبه االســتوائية واالســتوائية ظروفـ ًـا أفضــل لتخزيــن مــواد المكتبــة مــن تلــك

المــواد واألســاليب المســتوردة.

دائمــا إنشــاء منطقــة مغلقــة داخــل المبنــى
وممــا يســتحق أخــذه فــي االعتبــار ً
للمــواد التــي تحتــاج إلــى الضبــط الدقيــق لدرجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية.

اإلجراءات العملية لتحسين البيئة

النســبية.

•اســتخدام مصــدات وأشــرطة إحــكام اإلغــاق (أشــرطة مــن المطــاط أو
غيــره لمــلء الفــراغ بيــن البــاب أو النافــذة وبيــن إطارهــا لصــد الريــح والمطــر

والثلــج) لجعــل المبنــى منيعـ ًـا ضــد تأثيــر العوامــل الجويــة

•التحقق من إحكام إغالق النوافذ واألبواب بأمان

•التحقق من سالمة وضع التهوية باستخدام المراوح والنوافذ

•اســتخدام مزيــات الرطوبــة ( )dehumidifiersوالمرطبــات ()humidifiers
لخفــض مســتوى الرطوبــة النســبية أو رفعهــا

•اســتخدام أســاليب العــزل ومــواده لخفــض معــدل ارتفــاع الحــرارة أو
فقدهــا

•اســتخدام فالتــر لألشــعة فــوق البنفســجية علــى النوافــذ ومصابيــح
الفلورســنت

•اســتخدام شــبكات الترشــيح ( )screensومصاريــع النوافــذ واألغطيــة
المتحركــة ،ويفضــل وجودهــا خــارج النوافــذ ،ألن مــن شــأن ذلــك خفــض

مســتوى امتصــاص حــرارة الشــمس ،والســتائر المتينــة الصــادة ألشــعة

يعــد توفيــر أنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف وصيانتهــا فــي أماكــن كثيــرة

الشــمس المباشــرة

عــدة تدابيــر أوليــة واحتياطــات مــن شــأنها تحســين بيئــة المكتبــة وحمايــة

•التحقــق مــن كفــاءة وتأميــن صيانــة المبانــي الســتبعاد آثــار الرطوبــة خــال

جــدا ،وقــد ُيحصــر اســتخدامه بمجموعــات معينــة .وهنــاك
عمليــة مكلفــة ً
المجموعــات.

•التحقق من أن المواقع في المخزن مظلمة
الفتــرات الماطــرة

•اســتخدام حاويــات مغلقــة اإلحــكام كالصناديــق والمغلفــات لحمايــة مــواد

والخطــوة األولــى فــي الجهــود المبذولــة لتحســين البيئــة هــي إحــكام إغــاق

المكتبــة المهمــة والقيمــة ،حيــث توفــر هــذه الوســائل أجــواء داخليــة لحفــظ

إلســهامها فــي الحــد مــن تســرب الهــواء ،ودخــول اآلفــات ،وفقــدان الحــرارة

النســبية ،كمــا أنهــا تقــي المــواد مــن الضــوء ،وتكــون حاجــزً ا أمــام الملوثات

المبنــى ،فهــذه الخطــوة وحدهــا كفيلــة بتحســين الحالــة الماديــة للمبنــى
أو زيادتهــا ،وتلــوث الهــواء والغبــار .كمــا أن مــن شــأن إحــكام إغــاق المبنــى
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خفــض مصــادر الرطوبــة داخــل المبنــى ومــن ثــم خفــض مســتويات الرطوبــة

www.qnl.qa

تلــك المــواد تعــوق ظهــور نتائــج التغيــرات فــي درجــة الحــرارة والرطوبــة

الجويــة ،وتحــول دون ترســب الغبــار.
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البيئة

•طــاء المبنــى مــن الخــارج بدهــان ذي لــون باهــت عاكــس للضــوء فــي

نظافة المبنى

•الحــد مــن اآلثــار الســلبية لألشــجار والنباتــات المزروعــة حــول المبنــى،

هــذه الحمايــة وجــود برنامــج منتظــم ودائــم للنظافــة خاضــع لإلشــراف

أيضــا علــى تفعيــل نشــاط الحشــرات واآلفــات
تعمــل ً

دون مهاجمــة الفطريــات والحشــرات واآلفــات .وينبغــي أن يشــمل برنامــج

األجــواء الحــارة

فعلــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل علــى خفــض امتصــاص الحــرارة إال أنهــا

•وضع أنابيب المجاري والتدفئة خارج مواقع التخزين

•وضع منشآت الصرف الصحي والبالوعات خارج مواقع التخزين
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف

ويــدار بعنايــة .إن مــن شــأن نظافــة األماكــن المحيطــة بالمبنــى الحيلولــة
التنظيــف فحــص المجموعــات فــي إطــار المســاعي الحــذرة لالكتشــاف المبكــر
ألي تلفيــات بيولوجيــة أو كيميائيــة ،وكذلــك لمراقبــة الظــروف فــي جميــع

أركان المــكان.

ـزءا مــن أي مســح بيئــي إذا كانــت منشــآت
تعــد اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة جـ ً

ويمكــن أن ُيعهــد بمهمــة تنظيــف أرضيــات المخــزن ورفــوف الكتــب

تحكمــا ثابتً ــا فــي درجــة الحــرارة علــى مــدار
•هــل يوفــر نظــام التكييــف
ً

المجموعــات وعــدم لمــس مــواد المكتبــة أو األرفــف .وتصــدر التوجيهــات

•هــل يتــم ضبــط نظــام تكييــف الهــواء عنــد مســتوى ثابــت علــى مــدار

مــع ذكــر مواقــع العثــور عليهــا ،وينبغــي أن يقــوم بتنظيــف مــواد المكتبــة

المكتبــة تضــم تجهيــزات للتدفئــة والتهويــة والتكييــف:
الســنة؟
اليــوم؟

•هل يتم تخفيض مستوى التكييف أو إغالقه في أي وقت؟

إلــى الموظفيــن غيــر المختصيــن الذيــن يتــم إرشــادهم للمحافظــة علــى

إليهــم لجمــع قطــع أغلفــة التجليــد وقصاصــات الوثائــق وغيرهــا مــن األرضيات
علــى األرفــف موظفــون أكفــاء ومدربــون.

•مــا هــي مســتويات درجــة الحــرارة والرطوبــة التــي يتــم تشــغيل نظــام

ومــن المهــم توفيــر المــواد والمعــدات المناســبة التــي تعمــل علــى إزالــة التــراب

•هــل يجــري االســتخدام المنتظــم لمقاييــس درجــة الحــرارة والرطوبــة

يلتقــط ذرات الغبــار ،وليــس َم َن ِافــض غبــار تنشــرها فــي أماكــن مختلفــة

•كيــف تجــري تدفئــة الحجــرات (القاعــات) أو تبريدهــا إذا لــم يتوفــر نظــام

الكهربائيــة وبممســحة مبتلــة مــرة فــي األســبوع ،ويراعــى أن تكــون المنظفات

تكييــف الهــواء عندهــا؟

النســبية فــي المبنــى؟

لتكييــف الهــواء ،أو كانــت المواقــع ال يغطيهــا أو يشــملها النظــام؟

•ما هو نظام ترشيح الهواء المستخدم؟

•إلى أي مستوى يتم تشغيل نظام تكييف الهواء؟

والغبــار وليــس فقــط بإزاحتــه وبعثرتــه .وينبغــي اســتخدام قمــاش تنظيــف
عنــد تنظيــف تجهيــزات المكتبــة .كمــا ينبغــي تنظيــف األرضيــات بالمكانــس

غيــر ســامة وغيــر محتويــة علــى األبخــرة المذيبــة أو المــواد الكاشــطة ،وينبغــي

تجنــب اســتخدام المنتجــات المحتويــة علــى الزيــت ،والكلــور ،وحجــر الشــب،

والبروكســيد (األكســيد المحتــوي علــى نســبة عاليــة من األكســجين) ،والنشــادر.

•من المسؤول عن صيانة نظام تكييف الهواء؟
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المواد التقليدية
في المكتبات
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المواد التقليدية في المكتبات

وعنــد اســتخدام الملصقــات ذاتيــة اللصــق ينبغــي التحقــق مــن أن المــادة

معالجة مواد المكتبات

أال تجــف ()desiccate
الصمغيــة لــن تنتهــي مــع مــرور الوقــت ،ومــن المهــم َّ

الملحوظات المكتوبة

متسـ ً
ـببة فــي حــدوث تدبــق علــى الكتــاب مــن شــأنه جــذب الغبــار ،وقــد تــؤدي

ً
متســببة فــي ارتخــاء الملصــق أو ســقوطه ،أو تســيل،
المــادة الصمغيــة،

ينبغــي كتابــة أي ملحوظــات ( )written notationsأو رمــوز مثــل بيانــات
مثال بشــكل
الفهرســة والتوريق ( ً )cataloguing and foliation inscriptions

مرتــب ومنظــم باســتخدام قلــم رصــاص رفيــع مــن النــوع ( ،)Bمــع الحــرص
ً
خفيفــا لمنــع تركــه ً
ً
ً
واضحــا خلــف الورقــة،
أثــرا
ضغطــا
علــى الضغــط عليــه

الملصقــات علــى ورق مســتديم.
وضــع ُ
واسمات ُ
الكتب

ويحســن حصــر مثــل هــذه الملحوظــات والرمــوز بيــن قوســين مربعيــن [ ]
ُ
لإلشــارة إلــى أن المعلومــات قــد ُأضيفــت مــن ِق َبــل المكتبــة.

الليغنيــن منخفــض الكثافــة (  ،)low-ligninوالــورق القلوي ،وينبغي تثبيتها بمادة

رضيــة
الع َ
الملحوظــات المكتوبــة بالحبــر ( )inked notationsوالعالمــات َ

اســتخدام عجينــة نشــاء القمــح أو األرز أو ســليلوز الميثيــل (،)methyl cellulose

غالبــا مــا تبقــى بشــكل دائــم ويتعــذر إزالتهــا ،وكثيــر
(ً )accidental markings

مــن أنــواع َ
األ ْحبــار حامضيــة ،وأنــواع أخــرى منهــا قابلــة للذوبــان بالمــاء،

وتســيل وتجــري عنــد تعرضهــا للرطوبــة ،ومثــل هــذا الوضــع قــد ينشــأ عنــد
حــدوث كارثــة ناتجــة عــن المــاء.

عنــد اســتخدام واســمات الكتــب (ُ )bookplatesيراعــى أن تكــون مصنوعــة مــن
الصقــة مســتقرة لكنهــا قابلــة للنــزع ( )reversibleعنــد الحاجــة لذلــك ،ويفضــل

كمــا ُيمكــن اســتخدام أغلفــة فلميــة ( )polyester film jacketsمصنوعــة من مادة

البوليســتر لتثبيــت هــذه الواســمات ،وتُ عامــل جيــوب بطاقــات اإلعــارة بالطريقــة
علمــا بــأن الكتــب ذات القيمــة واألهميــة الخاصــة ال تُ عــار.
نفســهاً ،
المدرجة
المواد ُ

أرقام االستدعاء

ينبغــي عــدم كتابــة أرقــام االســتدعاء ( )call numbersبقلــم ملــون علــى الكتــب،
كمــا ال ينبغــي طباعتهــا علــى الملصقــات ( )labelsالتــي يتــم تثبيتهــا علــى كعــب

الكتــاب بشــريط أو الصــق حســاس للضغــط ،فالكتابــة بالقلــم ليســت جذابــة

ينبغــي إزالــة جميــع المــواد الحامضيــة المدرجــة ( )insertsالتــي قــد تأتــي مــع

الكتــب (مثــل مؤشــرات ُ
ُ
الكتــب ،وقصاصــات الــورق ،والزهــور المضغوطــة)،

مــن الكتــب ،وتقييمهــا ،وتوثيقهــا ،ونســخها ضوئيـ ًـا ،وتغليفهــا بالبوليســتر إذا

اســتدعى األمــر االحتفــاظ بهــا .والغــرض مــن هــذا اإلجــراء هــو الحيلولــة دون

ومشــوهة لمظهــر الكتــاب ،كمــا أن الشــريط الالصــق والمــواد الالصقــة قــد

انتشــار البقــع أو الحموضــة مــن هــذه المــواد إلــى صفحــات الكتــب فتتلفهــا.

النــادرة ينبغــي كتابــة رقــم االســتدعاء علــى الورقــة األولــى (البيضــاء) الخاليــة مــن

ثبتات
الم ِّ
ُ

يتغيــر لونهمــا أو يؤديــان إلــى تلطــخ الغــاف أو إتالفــه .وبالنســبة للمــواد األثريــة
أي نــص بقلــم رصــاص ناعــم.
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ً
أيضــا إلــى إتــاف المــواد األخــرى التــي تالمســها .والوضــع األمثــل أن يتــم

الم َّثبتــة علــى ُ
الكتــب بخيــوط أو نقــاط
ينبغــي عــدم محاولــة فصــل الوثائــق ُ

بالم َثِّبتــات ( )fastenersمــن مكانهــا ،وإذا كان البــد
مــن الصمــغ المعروفــة ُ
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ينبغي عدم استعمال
األشرطة الالصقة

()adhesive tapes

المواد التقليدية في المكتبات

مــن فصلهــا لتيســير التعامــل معهــا واســتخدامها أو تصويرهــا ،فينبغــي

إشــراك خبيــر الصيانــة فــي ذلــك.

وتحتــاج إلــى التعامــل معهــا بعنايــة ،خاصــة ألــواح الكرتــون المســتخدمة فيهــا،
والمغطــاة مفاصلهــا بطبقــة رقيقــة مــن الجلــد ،فمثــل هــذه الكتــب ينبغــي
المقـ َّـواة إلــى
دائمــا عنــد اســتخدامها ،وال ينبغــي ثنــي أغلفــة الكتــاب ُ
ســندها ً

والدبابيس ()staples

الم َثِّبتــات القديمــة كالدبابيــس ،أو
ينبغــي بــذل العنايــة الفائقــة عنــد إزالــة ُ

والروابط المطاطية على

بقــوة بأســطح األوراق ِب ُلطــف بعــد كســر طبقــة الصــدأ المحيطــة بهــا .وعنــد

وقــد يتســبب اســتخدام حاملــة الكتــب الخشــبية التقليديــة فــي تلــف كتــب

الم َثِّبتــات .وإذا تــم تنفيــذ
الوثيقــة باليــد لتثبيتهــا وإســناد األوراق أثنــاء إزالــة ُ

التجليــد ،وعــدم إســناد وصــات التجليــد ،ومــن ثــم إضعــاف التجليــد وتفســخه.

والمشابك ()pins

أي من مواد المكتبة.
وينبغي حفظ المواد

في صناديق أو لفها
بورق غير حمضي

(،)acid-free paper

أو ربطها بشريط من

البوليستر أو من القطن

أو الكتان غير المصبوغ

الم َثِّبتــات الصدئــة أو الملتصقــة
مشــابك الــورق وغيرهــا ،بحيــث يتــم رفــع ُ

الم َثِّبتــات ُيراعــى إســناد الوثيقــة إلــى الطاولــة بشــكل كامــل مــع إمســاك
إزالــة ُ

العمليــة دون إســناد ( )in mid-airبإمســاك الوثيقــة فــي الهــواء مثـ ًـا ،فقــد

تتعــرض الوثيقــة للتمــزق والتلــف.

ويراعــى تجنــب اســتخدام مزيــات الدبابيــس مــع الوثائــق الضعيفــة والهشــة

حتــى ال تُ ســتأصل مــع الدبابيــس األجــزاء الهشــة أو الضعيفــة مــن الوثائــق.

أو المجدول .وينبغي

الخلــف بزاويــة  °180مــن وضــع إغــاق الكتــاب.

كثيــرة عنــد وضــع الكتــاب عليهــا بزاويــة حــادة ممــا يــؤدي إلــى شــد خيــوط

وبالنســبة للمــواد النــادرة الضعيفــة ،فــإن اســتخدام المســاند اإلســفنجية
(ُ )foam
للكتــب التــي صممهــا “كريســتوفر كالركســن” توفــر أفضــل الطــرق

مريحــة قدرهــا  ،°20مــع إمكانيــة فتحــه بزاويــة ال تتجــاوز  ،°120وتكــون

وصــات التجليــد مدعومــة بالكامــل ،وتكــون األوراق مقيــدة بشــريط مــن

حاشيته األمامية.

ٍ
كاف مــن الموظفيــن فــي قاعــات المطالعــة لضمــان عــدم
توفــر عــدد
ينبغــي ُّ

مريحــا
واحــدة أو أكثــر مــن الوســائد المســطحة أو إزالتهــا ليكــون وضــع الكتــاب
ً

للوصــات الضعيفــة .وبالنســبة للكتــاب الســميك ،علــى القــارئ إضافــة
عنــد فتحــه فــي مواقــع مختلفــة ،ومــن الممكــن وضــع دعامــة أكبــر تحــت

دفتــي ِمســند الكتــاب لتوفيــر زاويــة مناســبة للقــراءة.

إسناد ُ
الكتب عند االستخدام

ويمكــن فتحهــا بطــرق متنوعــة ،وتحتــاج إلــى
الكتــب أشــياء معقــدة مركبــة ُ

أســاليب مختلفــة إلســنادها عنــد فتحهــا .وهنــاك القليــل مــن الكتــب التــي
ـأال
ويوصــى بـ َّ
يمكــن فتحهــا بزاويــة مســتقيمة ( )°180دون إحــداث تلــف لهــاُ .

كتاب مفتوح قرب منتصفه

القمــاش المتيــن ( ،)strips of weighted fabricومــع تقــدم المســتخدم فــي

ربط الشريط بحيث تكون

حــدوث أي ســرقة للمــواد أو تشــويه شــيء منهــا أو تخريبهــا.

كتاب مفتوح من أوله

إلســناد الكتــب بشــتى أنواعهــا ،فمــن الممكــن وضــع الكتــاب بزاويــة قــراءة

الممارسات التي ينبغي اتباعها في قاعات المطالعة

النص ( )fore-edgeأو

كتاب بظهر مجوف غالفه غير ملتصق
بالكعب

إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مثــل هــذه الحوامــل ليســت مريحــة الســتخدام القــراء.

قــراءة الكتــاب ،يمكــن تعديــل وضــع الكتــاب لتوفيــر أفضــل دعــم وإســناد

العقد في أعلى مساحة
ُ

كتاب غالفه تام االلتصاق بالكعب

كتاب مفتوح من آخره

مجلدا بظهر
ال تفتح
ً

مجوف بشكل مستوي

على سطح الطاولة لكيال
يتفسخ الغالف عند

الوصالت أو منتصف
الكعب.

يتــم فتــح الكتــاب بزاويــة أكبــر مــن  ،°120وفــي حالــة الكتــب المجلــدة بإحــكام
يجــب أال تزيــد زاويــة الفتــح عــن  .°90وأغلفــة التجليــد أضعــف ممــا ُيتَ صـ َّـور،
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المواد التقليدية في المكتبات

إرشادات للقراء

ينبغــي أن تحتــوي قاعــات المطالعــة علــى الفتــات ترشــد القــراء إلــى تَ جنُّ ــب
مــا يلــي:

•مساحة كافية لتصفح المواد الكبيرة

•تنــاول الشــراب والطعــام أو التدخيــن فــي المكتبــة إال فــي المواقــع

•قفازات قطنية إلمساك المواد القيمة والصور الفوتوغرافية

•استخدام مواد المكتبة بأيد غير نظيفة

•ألواح بوليستر لِ َشف الخرائط

•استخدام أقالم التصحيح (سائل الطمس) أو أقالم التظليل

•أثقــال نظيفــة ناعمــة لوضعهــا علــى المخططات/الخرائــط لتثبيتهــا عنــد

المحــددة لذلــك

•استخدام أي نوع من الحبر

•أسطح نظيفة للعمل

•المساعدة في التعامل مع المواد الكبيرة

•الكتابــة علــى النصــوص أو علــى الــورق الموضــوع فــي أعلــى صفحــات
الكتــاب المفتــوح

•االتكاء على المواد المكتبية

فتحهــا

النسخ الضوئي

•لمــس مناطــق الزخــارف أو الصــور المرســومة أو المخطوطــات أو النصوص

يثيــر النســخ الضوئــي مشــكالت خطيــرة فــي مجــال الحفــاظ علــى مــواد المكتبة،

ينبغي توفير تهوية

• إدخال قصاصات أو أوراق مالحظات بين أوراق الكتاب

تســبب تلفـ ًـا شـ ً
ـديدا ُلبنيــة الكتــب والوثائــق .ولذلــك ينبغــي توفيــر آالت النســخ

خفض تعرض

•ترك المواد غير المستخدمة

التــي تســتخدم فــي المكاتــب عــادة .وتعتبــر آالت النســخ الضوئــي فــوق الرأســية

المطبوعة

•ترك المواد معرضة ألشعة الشمس المباشرة

فــآالت النســخ الضوئــي ذات األســطح المســتوية وســوء اســتخدامها قــد
خصيصــا للكتــب المجلــدة ،وليــس آالت النســخ الضوئــي
المصممــة
ً
الضوئــي ُ

•جمع عدد كبير من المواد عند المطالعة

التــي تتيــح النســخ الضوئــي للكتــاب ووجهــه إلــى أعلــى مثاليــة لهــذا الغــرض

•إعــادة ترتيــب المــواد المنفصلــة لكــي تالئــم وعــاء معيــن ،بــل يجــب

للتحقــق مــن صالحيتهــا للنســخ الضوئي من عدمــه موظفو المكتبــة المدربون.

المخفيــة مــن التشــابك ومــا ينجــم عنــه مــن مزيــد مــن التلــف).

الضوئــي لمــواد معينــة وكذلــك أنظمــة حمايــة حقــوق النشــر .كمــا ينبغــي أن

•تكديس المواد بعضها فوق بعض

التعامــل مــع كل منهــا علــى نحــو منفصــل (للحيلولــة دون تمــزق الحــواف

مناسبة من شأنها
الموظفين ومواد

المكتبة لألوزون.

لكنهــا مكلفــة .وينبغــي أن يقــوم بمهــام النســخ الضوئــي وفحــص كل مــادة
وينبغــي أيضـ ًـا أن يعــرف جميــع الموظفيــن المعاييــر الموضوعيــة لحظــر النســخ

تكــون جلســات التدريــب حــول ممارســات االســتخدام الســليمة لمــواد المكتبــة

الجــدد ،إضافــة
وممارســات النســخ الضوئــي الســليمة إلزاميــة لــكل الموظفيــن ُ

مساعدة القراء

وفر قاعات المطالعة للقراء ما يلي:
ينبغي أن تُ ِّ

إلــى تنظيــم جلســات تدريبيــة تنشــيطية للموظفيــن الحالييــن علــى فتــرات
منتظمــة .وإذا تعــذر تعييــن موظفيــن للقيــام بمهــام النســخ الضوئــي ،فهنــاك

•معلومات تحث على العناية بمواد المكتبة

عوامــل عديــدة ُيمكــن أن تُ ســاعد مــن الحــد مــن البلــى والتمــزق للمــواد ،وهــي:

•إرشادات وتوجيهات حول كيفية التعامل مع مواد المكتبة
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•مساند للكتب ،وتوجيهات حول كيفية استخدامها
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ال تترك المواد على آالت
النسخ الضوئي.

المواد التقليدية في المكتبات

•وضع آالت النسخ الضوئي على مرأى من الموظفين

•اســتخدام ملصقــات تحمــل توجيهــات مختصــرة وموضوعــة فــي أماكــن

أساليب التخزين واالستخدام

ملصقــات تحــث علــى عــدم الضغــط علــى كعــب الكتــاب أو المــادة إلــى

ألســاليب التخزيــن أثــر مباشــر علــى العمــر االفتراضــي للمــواد ،ففــي حيــن

واضحــة حــول اســتخدام اآلالت بعنايــة .ومــن الجديــر القيــام بــه وضــع
األســفل باليــد أو بغطــاء آلــة النســخ الضوئــي بغيــة الحصــول علــى صــورة

جيــدة للصفحتيــن المتقابلتيــن

إلــى تســريع تدهــور المــواد التــي مــن المفتــرض أن تســاعد فــي حفظهــا.

•االحتفــاظ بســجل لمــا تــم نســخه لتحديــد المــواد التــي يكثــر نســخها مــن

كذلــك فــإن ألســلوب تعامــل الموظفيــن والمســتفيدين مــع المــواد أثر مباشــر

أجــل إعــداد نســخ ميكروفيلميــة لهــا

ضوئيا بشكل
نسخه
ً
آمن ،فينبغي تحويله

أو إعــادة تجليــد ،أو اســتبدال .ويــؤدي اتبــاع التوجيهــات التاليــة إلــى تمكيــن

المكتبــة مــن قطــع خطــوات مهمــة فــي تحســين الحفــاظ علــى مقتنياتهــا مــن

•الكتب النادرة والصور الفوتوغرافية

خيطة من الجانبين
الم َّ
•الكتب المثبتة بدبابيس أو ُ
والرق
•المواد المصنوعة من ورق ُ
البرشمان ِ

األرفف ووضع الكتب عليها

من الميكروفيلم.

الحشرات واآلفات.

علــى العمــر االفتراضــي لمجموعــات المكتبــة مــن المقتنيــات المختلفــة.

الكتــب والمــواد األخــرى:

المثبت عليها جزء إضافي إلغالقها
•المواد ُ

والحصول على الصور

للتحقق من خلوها من

المهتــرئ يتحــول إلــى كتــاب غيــر صالــح لالســتخدام يحتــاج إلى إصــاح مكلف،

• ُ
الكتب المحكمة التجليد

إلى صيغة ميكروفيلم،

وأن تفحص بانتظام

ـريعا إلــى كتــاب مهتــرئ ،والكتــاب
حتــى للكتــاب الجديــد يــؤدي إلــى تحويلــه سـ ً

•المواد الضعيفة أو المتضررة

•أغلفة التجليد الرقيقة

دائما،
التخزين نظيفة ً

فاألضــرار التــي َيتَ َع َّــرض لهــا الكتــب تراكميــة .واالســتخدام الســيئ المتكــرر

ينبغي عدم السماح بنسخ المواد التالية:
إذا كان الكتاب يبلغ من

تتســبب فــي تدهــور حالــة المقتنيــات ،كمــا أن حاويــات التخزيــن الرديئــة تــؤدي

•وضــح معاييــر واضحــة لمــواد المكتبــة محــدودة االســتخدام ،وحـ ُّ
القـَّـراء
ـث ُ
علــى تجنــب النســخ الضوئــي للمــادة مــن أجــل بضــع ُجمــل

الهشاشة ما يحول دول

يطيــل التخزيــن الســليم هــذه الفتــرة ،إال أن األوســاخ واإلهمــال واالزدحــام

ينبغي أن تكون مواقع

المغلفــة بنظــام َ
الكعــب (( )Perfect Bindingوهــي الكتــب التــي
•الكتــب ُ

ُيســتخدم الصمــغ فــي تجليدهــا وتثبيــت أوراقهــا دون اســتخدام الخياطــة)

•المجلــدات كبيــرة الحجــم التــي تحتــاج لضبــط يــدوي مكثــف للحصــول علــى
صــورة كاملة

•ينبغــي تصميــم األرفــف بحيــث تتميــز بالسالســة والســامة والنظافــة
والمالئمــة للكتــب .وينبغــي معالجــة أي نتــوءات أو حــواف بــارزة وحــادة.

ويفضــل أن تكــون خزائــن الكتــب مصنوعــة مــن الفــوالذ المصقــول
بالطــاء.

•ينبغــي وضــع المجلــدات فــي األرفــف علــى ارتفــاع  10ســم علــى األقــل
مــن األرضيــة لتقليــل الضــرر الناتــج عــن تســرب الميــاه أو المــارة .ويفضــل

اســتخدام أرفــف مســقوفة – مــا أمكــن ذلــك – ألنهــا تصــد المــاء والغبــار

والضــوء الضــار.
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المواد التقليدية في المكتبات

•االحتفاظ بتهوية سليمة في مواقع التخزين وحول األرفف.

•إبعــاد خزائــن الكتــب خمســة ســنتيمترات علــى األقــل عــن الجــدران ،والكتب
علــى نحــو خــاص عنــد وضــع خزائــن الكتــب أمــام الجــدران الخارجيــة للمبنــى.

والقمــاش ،وتجعلهــا ســريعة التلــف .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الجلــد

خمســة ســنتيمترات أخــرى عــن مؤخــرة خزانــة الكتــب ،وهــذا اإلجــراء مهــم

•التحقــق مــن ســامة ظــروف التهويــة فــي خزائــن الكتــب المســتخدمة فــي
تخزيــن الكتــب ،وينبغــي أن تكــون فتحــات التهويــة فــي الجوانــب وليــس في

أعلــى الخزائــن لتجنــب أضــرار الغبــار والحطــام الــذي قــد يتســاقط علــى الكتــب.

•ينبغــي ترتيــب الكتــب الموضوعــة فــي أرفــف متحركــة بشــكل آمــن لتجنــب
أي احتمــال لســقوطها أو ســحقها أثنــاء تحريــك األرفــف.

األغلفــة الجلديــة ،فالحموضــة والزيــوت فــي الجلــد تنتقــل إلــى الــورق

التالــف المتفتــت ســوف يلــوث الــورق والقمــاش.

•وضع الكتب الصغيرة سليمة البنية في وضع عمودي.

جــدا ويتعــذر وضعهــا
•نقــل الكتــب أو إعــادة ترتيبهــا إذا كانــت طويلــة ً

عموديــا ،وعــدم وضــع الكتــب علــى حوافهــا األماميــة ألن ذلــك يتســبب
ً
ُّ
وتفــكك غــاف التجليــد.
فــي إتــاف بنيــة الكتــب

•تخزيــن الكتــب كبيــرة الحجــم والثقيلــة والضعيفــة البنيــة أو المتضــررة فــي

ينبغي تطبيق القواعد التالية لتوفير أقصى حماية للكتب:

وضــع أفقــي لتكــون فــي الوضــع الداعــم المالئــم ،وقــد تظهــر الحاجــة إلــى

•وضــع الكتــب علــى األرفــف بصــورة تســهل إخراجهــا وإعادتهــا إلــى

وضــع رفــوف إضافيــة متقاربــة لمثــل هــذه الكتــب.

الكتــب المزدحمــة عرضــة للتلــف عنــد اســتخراجها أو إعادتهــا.

المجلــدات الموضوعــة فوقهــا إلــى رف فــارغ أو عربــة نقــل الكتــب .ينبغــي

األرفــف .فالكتــب الموضوعــة علــى األرفــف فــي مســاحات ضيقــة بيــن

•اســتخدام مســاند الكتــب ( )bookendsإلســناد الكتــب عندمــا تكــون
الكتــب وإضعافهــا ،وفــي النهايــة يــؤدي إلــى تمزقهــا أو تلفهــا .وينبغــي

•تجنــب رص الكتــب فــي أكــوام علــى األرفــف أو الطــاوالت حتــى ال

أن تتمتــع مســاند الكتــب بســطوح ناعمــة وحــواف عريضــة لمنــع كشــط

أغلفــة الكتــب أو تمــزق األوراق وتجعدهــا.

إلــى الــرف ،وينبغــي اتبــاع نفــس الطريقــة فــي إعــادة الكتــاب إلــى الــرف.

تتعــرض للســقوط ،والحــرص علــى أال يحتــوي الــرف علــى أكثــر مــن اثنيــن

إلــى ثالثــة كتــب مرصوصــة.

•ال تضــع الكتــب بطريقــة تجعلهــا تتجــاوز حــواف األرفــف إلــى فراغــات

•الحــرص علــى أن تكــون عالمــات األرفــف ( )shelfmark flagsأو عناويــن الكتب

•رص الكتــب حســب الحجــم مــا أمكــن ذلــك ،وتجنــب وضــع الكتــب الكبيــرة

•تجنب وضع كتاب كبير على آخر صغير.

علــى اإلســناد الكافــي.

اســتخدام حافظــات الكتــب (( )book-shoeوهــي حاويــات تغطــي جانبــي

الممــرات حتــى ال يتلفهــا المــارة أو عربــات نقــل الكتــب.

بجانــب الكتــب الصغيــرة ألن الكتــب الكبيــرة فــي هــذه الحالــة لــن تحصــل

•تغليــف المــواد المجلــدة بمــادة معدنيــة (مثــل المشــابك ،والحلــى،
والترصيعــات) الموضوعــة بجانــب الكتــب غيــر المجلــدة ،أو فصلهــا عنهــا
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مسند الكتاب في حاوية حفظ الكتاب
()book-shoe

أوال نقــل
•عنــد نقــل الكتــب كبيــرة الحجــم المخزنــة فــي وضــع أفقــي ،ينبغــي ً

رفــع المجلــد بكلتــا اليديــن ،ثــم تعــاد المجلــدات مــن الــرف الفــارغ أو العربــة

األرفــف غيــر ممتلئــة .الوضــع المائــل للكتــب يتســبب فــي تشــويه بنيــة
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بواســطة لــوح مــن الكرتــون أو الخشــب.

•فصــل الكتــب المجلــدة بأغلفــة مــن الــورق أو القمــاش عــن الكتــب ذات

المخزنــة بشــكل أفقــي مرئية ليتســنى تمييز الكتــب دون الحاجــة إلى تحريكها.

•عنــد الحاجــة إلــى عــرض األغلفــة كمــا هــو الحــال فــي غرفــة تاريخيــة ،يراعــى
الكتــاب ولكنهــا تتــرك كعــب الكتــاب ظاهـ ً
ـرا أو ضــع قطعــة مــن البوليســتر

بيــن الكتــب.

83

مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

المواد التقليدية في المكتبات

ســبب إجــراءات التعامــل الضــارة مــع الكتــب ً
تلفــا لهــا يتعــذر إصالحــه،
تُ ِّ

ومــن هنــا يجــدر التنبيــه إلــى مــا يلــي:

•تجنــب ســحب الكتــاب مــن األرفــف بشــد رأس الكعــب ألن ذلــك مــن
•إذا توفــر متســع فــوق الكتــاب ،فيتــم إمســاك الكتــاب بشــكل متــوازن

•لهــا مصــدات (تخفــف الصدمــات) علــى زواياهــا للحــد مــن التلــف المترتــب

مــن أعــاه ،وســحبه بعدئــذ.

•إذا لــم يكــن هنــاك متســع فــوق الكتــاب ،فتدفــع الكتــب علــى جانبيــه إلــى
الخلــف حتــى يصبــح كعــب الكتــاب فــي وضــع ُي ِّ
مكــن مــن اإلمســاك بــه
بإحــكام مــن جانبــي الكعــب بواســطة اإلبهــام واألصابــع.

•عقــب إخــراج الكتــاب مــن الــرف ،ينبغــي تعديــل أوضــاع الكتــب الباقيــة
ومســاند الكتــب (.)bookends

حمل الكتب ونقلها

ينبغي أن يتلقى جميع
يتعاملون باستمرار مع

القاعــة

موثقة حول األساليب

الصحيحة لرفع األحمال
الثقيلة من الكتب

والتعامل معها لدواعي
الصحة والسالمة.

•لها رفوف متسعة أو قضبان حماية لتأمين نقل المواد.
علــى الصدمــات العارضــة.

وتراعى األمور اآلتية عند وضع الكتب على عربات نقل الكتب:

•رص الكتــب بشــكل عمــودي علــى رفــوف العربــة ،وإســنادها جيـ ًـدا علــى
النحــو المتبــع علــى األرفــف فــي المكتبــة.

•تجنب خروج المجلدات عن حواف األرفف في عربة نقل الكتب.
•تحميل الكتب على نحو متوازن في عربة نقل الكتب.

جيدا بكلتا يديك
•تجنب حمل عدة كتب أكثر مما تستطيع إمساكه ً

الكتب ونقلها إرشادات

يراعى توفر الخصائص اآلتية في عربات نقل الكتب (:)trollies

•لها عجالت مطاطية ألنها تعمل على توازنها وثباتها وتقلل اهتزازها.

شــأنه إتــاف الغــاف ،وتمزيــق كعــب الكتــاب.

الموظفين الذين

عربات نقل الكتب وتحميل الكتب عليها

•رص الكتــب فــي وضــع أفقــي فــي صناديــق متينــة عنــد نقلهــا خــارج
•عنــد الضــرورة تبطيــن الصنــدوق بقطــع مــن البوليســترين أو الفليــن حتــى
ال تتحــرك الكتــب داخــل الصنــدوق

حاويات الكتب والمواد الورقية
يراعــى خلــو الحاويــات مــن الليغنيــن والكبريــت ،وصقلهــا بمــادة قلويــة،

ـال مــن الســليلوز (فــوق  .)% 87وتشــمل الحاويات
واحتواؤهــا علــى محتــوى عـ ٍ

تجاريــا بتشــكيلة متنوعــة مــن
الصناديــق ،والمغلفــات ،والحافظــات ،وتتوفــر
ً

•نقــل الكتــب ُفــرادى فــي صناديــق كرتونيــة ،وحمــل الصناديــق داخــل

األشــكال واألحجــام.

•اســتخدام حاويــات مــن البوليبروبيليــن مقاومــة للمــاء بأغطيــة مغلقــة

وتعد الحاويات ضرورية للحفظ في المكتبات ألنها:

أكيــاس مــن البوليثيــن عنــد الخــروج بهــا

بإحــكام عنــد نقــل الكتــب إلــى خــارج المبنــى

•اشتراك شخصين – إن أمكن ذلك – في نقل الحاويات

•توفــر الحمايــة للكتــب مــن األضــرار التــي قــد تترتــب علــى حمــوالت الكتــب
المفرطة.

•توفر الحماية للكتب أثناء نقلها.

•تجنب ترك مواد المكتبة في المركبات

•توفر الحماية للكتب على األرفف.

•توفر الحماية للكتب من الحريق والدخان وأضرار الفيضان.
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•تحمي من آثار الضوء الضارة.
•تحمي من آثار الغبار الضارة.

اختيار المواد التي ينبغي وضعها في صناديق

عنــد تحديــد األولويــة للمــواد التــي ينبغــي وضعهــا فــي صناديــق ،يجــب وضــع

•تحمي من اآلثار الضارة لتغيرات البيئة المحيطة.

مــا يلــي فــي االعتبــار:

•تحمي من تلوث الجو.

•الكتب المجلدة بأغلفة هشة لكنها مهمة.

أنواع حاويات الكتب

المصنعــة حســب الطلــب مــن الكرتــون والقمــاش ،رغــم أنهــا
•الصناديــق ُ

( )looseأو الممزقــة ،والكتــب ذات األغلفــة المفككة.

اســتخدامها للمــواد النــادرة والفريــدة ذات القيمــة العاليــة ،وتتميز بتوفيرها

إن الــرق يتأثــر بســرعة بتغيــرات الرطوبــة النســبية فيتمــدد أو يتقلــص ممــا

جيــدة إال أنهــا مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت ومهــارة لصناعتهــا ،ويجــوز
ـنادا كامـ ًـا للمــواد ،وبمتانتهــا مقارنــة بأنــواع الحاويــات األخــرى.
إسـ ً

•الصناديــق المؤقتــة ( )phase-boxesوهــي أرخــص مــن ســابقتها ،وتوفــر
الحمايــة المالئمــة قصيــرة األجــل (مــا بيــن  20 - 15ســنة) ،وتركيبهــا أســرع

صندوق حفظ ُكتب مؤقت

وأبســط ،وقــد تصنــع داخــل المكتبــة أو علــى نطــاق تجــاري.

تجاريـــا والمالئمــة للحفـــظ الدائـــم ،ولهـــا أربــــع
المصنعـــة
ً
•الحافظـــات ُ

•الكتــب المجلــدة باســتخدام الــرق أو أوراقهــا مصنوعــة مــن الــرق ،حيــث
يســفر عنــه التــواء األغلفــة وتفســخ الوصــات ،واســتخدام الصناديــق

للمحافظــة علــى هــذه الكتــب يحفــظ أغلفــة تجليدهــا المصنوعــة مــن الــرق

ويقلــل مــن انحنائهــا.

التغليف بالتقليص والتعليب بالتفريغ

حواشــي ،وتتوفــر فــي أحجــام متعــددة ،ومــن الممكــن شــراؤها بكميــات

ُيشــكل هــذان النوعــان مــن ُ
طــرق المحافظــة علــى الكتــب ،المأخــوذان أصـ ًـا

•مســاند الكتــب ( )book-shoesالمالئمــة للكتــب الضعيفــة المعروضــة

كالهمــا وضــع المــادة بيــن ورقتيــن أو فــي جيــوب أو أكيــاس مصنوعــة مــن

•األغلفــة االنزالقيــة ( ،)slipcasesوهــذه ينبغــي تجنــب اســتخدامها ألنهــا

الحــرارة ،كمــا هــو الحــال فــي التغليــف بالتقليــص ( ،)shrink-wrappingأو

صغيــرة وكبيــرة.
علــى األرفــف.

تتســبب فــي تعريــة ســطح غــاف التجليــد ،وفــي تلــف أوراق الكتــاب أو

المــادة عنــد إدخــال الكتــاب فيهــا أو إخراجــه منهــا.

مــن صناعــة تغليــف األغذيــة ،طريقــة اقتصاديــة لحمايــة المــواد ،ويتطلــب
البوليســتر /طبقــة البوليثيليــن .ويتــم تقليــص طبقــة البوليســتر باســتخدام
كليــا ،كمــا فــي حالــة التعليــب بالتفريــغ
بإنشــاء فــراغ حــول المــادة وطــرد الهــواء ً
( .)vacuum-packingوفــي حيــن يبــدو أنهمــا وســيلتان مســتقرتان علــى

ً
ـال ال توفر ما
•المغلفــات التــي تســتخدم
أحيانــا فــي تخزيــن الكتــب ،وهذه إجمـ ً

المــدى القصيــر ،يتطلــب األمــر إجــراء المزيــد مــن االختيــارات الستكشــاف

المعمــر أو الكرتون وتســتخدم
•األغطيــة ( )wrappersالمصنعــة مــن الــورق ُ

للنقــل ،والمــواد الضعيفــة ،خاصــة الكتــب ذات األوراق الهشــة ،بيــن لوحيــن

تأخــذ حيــزً ا كبيـ ًـرا علــى الــرف.

حاويــة صلبــة وجامــدة .وتُ ســتخدم هاتــان الطريقتــان كوســيلة لمقاومــة

تحتــاج إليــه الكتــب من إســناد ،األمر الذي يســتدعي اســتبدالها بالصناديق.

لحمايــة الكتــب قليلــة االســتخدام ،إذا كانــت الحاويــات باهظــة التكلفــة أو
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•الكتــب المتضــررة والقابلــة للتلــف ،بمــا فيهــا الكتــب ذات األوراق المفككة
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فوائدهمــا فــي التخزيــن طويــل األجــل .ويمكــن وضــع المــواد التــي تحتــاج
مــن الكرتــون ،وحمايتهــا بإحــدى الطريقتيــن الســابقتين .وســتكون النتيجــة
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مهاجمــة الحشــرات والفطريــات ،ولتوفيــر بيئــة حفــظ داخليــة مســتقرة،

القصاصات والمواد قصيرة األجل

الهــواء ومــن ثــم فإنهــا تقلــل مــن ســمك المــادة.

قصيــرة األجــل (( )scrapbooks and ephemeraمثــل البطاقــات التجاريــة،

ويمكــن لهاتيــن العمليتيــن توفيــر المســاحة ألن العمليــة تتضمــن طــرد معظــم
ُ

من الممكن إزالة

الحموضة عن الصحف

إلعاقة تلفها ،غير أنها

عمليا في
ال تكون إجراء
ً

الغالب ألنها ستستمر

في التلف بمعدل سريع

نسبيا .كما أن إزالة
ً
الحموضة من الصحف
بعد أن تصبح صفراء

وهشة لن تجعلها

صفحات بيضاء ومرنة
مرة أخرى.

والبطاقــات البريديــة ،وبطاقــات التهانــي ،و النمــاذج ،والدمــى الورقيــة ،ومــا

الصحف
ُ

غالبــا مــا تحتــوي
إلــى ذلــك) .وتثيــر هــذه المــواد إشــكاليات فــي حفظهــا ،ألنهــا ً

تجاريــا ألغــراض الحفــظ الدائــم والتعليــب بالتفريــغ
توفــر الصناديــق المصنعــة
ً

علــى عناصــر وأوعيــة متنوعــة ،فقــد تحتــوي علــى ســطوح بــارزة ،وزخــارف

محتو على الليغنين ( )ligninوالشــوائب
عــام 1840م مــن ورق قصيــر األليــاف
ٍ

وترتبــط بهــا قيمــة مؤسســية عاليــة ،وال ينبغــي حفظهــا مــع مــواد المكتبــة

طريقتيــن لحفــظ الصحــف .ولمــا كان كثيــر مــن الصحــف قــد تــم إنتاجــه بعــد

األخــرى ،فــإن حفظهــا لمــدة طويلــة أمــر متعــذر ،ونتيجــة لذلــك يصبــح النســخ
ـتخداما فــي المحافظــة عليهــا.
علــى ميكروفيلــم الطريقــة األكثــر اسـ
ً

وغالبــا مــا تكــون فريــدة ،وهشــة ،ومتضــررة
ثالثيــة األبعــاد ،أو أجــزاء متحركــة،
ً

والمــواد الوثائقيــة (األرشــيفية) األخــرى ،الحتمــال حــدوث ضــرر بســبب
اختــاف أحجامهــا وأشــكالها وأوزانهــا وموادهــا.

نظــرا للمعلومــات التــي
وتعــد مجموعــات قصاصــات الصحــف مهمــة
ً

وينبغــي أن تغلــف ســجالت القصاصــات ذات القيمــة التاريخيــة الخاصــة

والميكروفيلــم همــا أفضــل البدائــل العمليــة لحفظهــا .وينبغــي أن يســتخدم

(مثــا ،الصــور الفوتوغرافيــة ،المــواد
تجميعهــا حســب الحجــم والنــوع
ً

تحتويهــا وليــس لقيمــة القصاصــات ذاتهــا ،ولهــذا فــإن التصويــر الضوئــي

فــي النســخ ورق يحتــوي علــى كميــة منخفضــة مــن الليغنيــن ،وآالت نســخ
كهروســتاتيكية بتكنولوجيــا الصهــر الحــراري .وبالنســبة لقصاصــات الصحــف

التــي ينبغــي حفظهــا فينبغــي معالجتهــا ثــم فصلهــا عــن الصحــف األفضــل
بمواصفاتهــا فــي ملفــات أو حاويــات مــن البوليســتر.

بشــكلها األصلــي منفصلـ ًـة .أمــا المــواد قصيــرة األجــل غيــر المغلفــة فينبغــي

المطبوعــة ،المــواد المخطوطــة ،وغيرهــا) ،ويجــري تغليــف كل نــوع منهــا علــى
نحــو منفصــل ،لحمايــة المــواد مــن تســرب الحموضــة والتلــف الميكانيكــي،

توفــر لهــا الدعــم واإلســناد الهيكلــي.
وتحفــظ بطريقــة ِّ
المفردة
المواد ذات األوراق ُ

ُ
والكتيبات
الدوريات

تُ حفــظ الدوريــات ُ
والكتيبــات فــي صناديــق أو ملفــات أو مغلفــات مــن الــورق

المقــوى (مصنعــة وفــق مواصفــات الحاويــات) .وباإلمــكان حفــظ عــدة مــواد

تجاريــا .أمــا المــواد المتباينــة
لهــا حجــم المغلــف نفســه فــي صناديــق مصنعــة
ً

فــي الحجــم فمــن الممكــن وضعهــا فــي مغلفــات ورق مقــوى ثــم حفظهــا
فــي صناديــق .وإذا كان مــن الضــروري وضــع دوريــة أو كتيــب بيــن الكتــب

فينبغــي وضعهــا فــي مغلــف مــن ورق مقــوى.
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هنــاك مجموعــات تاريخيــة كثيــرة تشــتمل علــى ســجالت قصاصــات ومــواد
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يؤخــذ فــي الحســبان عنــد تخزيــن األوراق المفــردة ()single-sheet material
مــا يلــي:

•فــي حالــة مجموعــات األوراق ،ينبغــي تخزيــن المتماثــل منهــا فــي الحجــم
والنــوع سـ ً
ـويا.

•ألن االختالفــات فــي الحجــم والــوزن قــد تُ ســبب الضــرر لهــا ،فيوصــى

المفــردة فــي الصنــدوق نفســه مــع الكتــب
بتجنــب تخزيــن األوراق ُ

والكتيبــات.
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•بشــكل عــام ،ينبغــي تخزيــن المــواد الثقيلــة بشــكل منفصــل عــن المــواد
الخفيفــة ،وكذلــك األمــر بالنســبة للمــواد الكبيــرة التــي تتســبب فــي
إحــداث ضغــط غيــر متــوازن داخــل الصناديــق.

جيــدا لمنــع ســقوطها وتلــف أطرافهــا ،ومــن
والملفــات مســنودة
ً

الممكــن اســتخدام ألــواح مــن الكرتــون لمــلء الفراغــات فــي الصناديــق

ـال
•مــن المهــم فصــل األوراق ذات الحالــة المترديــة عــن األوراق األفضــل حـ ً

تمامــا.
غيــر الممتلئــة
ً

واألوراق ذات النوعيــة الرديئــة عــن الوثائــق التاريخيــة والمحفوظــات ذات

تقلبــات درجــات الحــرارة والرطوبــة النســبية ،وتشــمل الحاويــات المالئمــة

للحيلولــة دون تســرب آثــار الحموضــة إليهــا ،وإبعــاد قصاصــات الصحــف

الــورق الجيــد.

•بســط الوثائــق والمخطوطــات لــدى تخزينهــا (عــدم طيهــا) مــا دام ذلــك
ال يتســبب فــي تشــققها أو تكســرها أو تضررهــا ،ولكــن إذا كان بســطها

يتســبب فــي تضررهــا فينبغــي استشــارة خبيــر الصيانــة حــول الوضــع
الســليم لتخزينهــا.

قيــة والخرائــط وغيرهــا فــي حاويــات ألنهــا حساســة آلثــار
الر ِّ
•وضــع الوثائــق ِ
مزيجــا منهــا.
المغلفــات ،والملفــات ،واألكيــاس ،والصناديــق ،أو
ً
ُ
الكراسات

جــرت العــادة علــى تغليــف المــواد النــادرة والفريــدة ،والمــواد ذات الورقــة

الواحــدة فــي دفاتــر حافظــة ( ،)guard booksوهــي كافيــة إذا كانت نحيفة إلى

•تخزيــن الوثائــق فــي ملفــات مناســبة ،ويحســن وضــع مــا ال يتجــاوز عشــر

حــد مــا ،وتتيــح إدخــال ورقــة داعمــة ( )support sheetلــكل صفحــة مخطوطــة

•وضع الملفات في صناديق تخزين الوثائق.

المخطوطــات نفســها ،والطريقــة األيســر هــي صنــع ُ
الكراســات (.)fascicules

إلــى خمــس عشــرة ورقــة فــي كل حافظــة.

•مراعــاة كــون جميــع الملفــات داخــل الصنــدوق مــن الحجــم نفســه،
ومطابقتهــا لحجــم الصنــدوق.

( )manuscript pageمــن أجــل ضمــان اســتخدام الدعائــم أو المســاند وليــس

والكراســات عبــارة عــن غــاف تجليــد لكتيــب أو ملزمــة مخيطــة مــن قســم

•تجنــب اإلفــراط فــي مــلء الصناديــق لمــا يســببه مــن ضــرر عنــد إخــراج

واحــد تتكــون مــن أوراق دعــم مزدوجــة ،ومــن أوراق معقوفــة (كدعائــم

عموديــا ،ويتيــح التخزيــن األفقــي للوثائــق
أفقيــا أو
•تخزيــن الصناديــق
ً
ً

هــذه الكراســات بأحجــام تالئــم الصناديــق التجاريــة الشــائعة .ويقــوم أمنــاء

وســقوطها ،أو حــدوث أي تلــف ميكانيكــي لهــا ،وهــذه أضــرار تحــدث أثنــاء

خياطــة أو تجليــد فــي الكراســات ،ويتــم كذلــك دعــم األوراق التــي ترفــق بهــا

المــواد أو إعادتهــا أو تقييمهــا.

اإلســناد والدعــم التــام ،كمــا يحــول دون تفتــت أطرافهــا أو تكســرها،
وإجمــال فــإن التخزيــن األفقــي يلقــي بــوزن الوثائــق
التخزيــن العمــودي.
ً

ً
أفقيــا ،فينبغــي أال
علــى الوثائــق الســفلى .وإذا تــم تخزيــن الصناديــق
يوضــع أكثــر مــن صندوقيــن فــوق بعضهمــا لتيســير نقلهــا مــن األرفــف

وإعادتهــا إليهــا.
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مقبــول عندمــا تكــون الوثائــق
• ُيعــد التخزيــن العمــودي للصناديــق
ً
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تعويضيــة) ،مــع غطــاء مــن الــورق الجامــد الخالــي مــن الحموضــة .وتُ صنــع

المكتبــات بوضــع كل المــواد علــى أوراق داعمــة ثــم يتركونهــا مفككــة دون
المــواد .وتلصــق محــاور يابانيــة مــن الــورق ( )Japanese paper hingeعلــى

حافــة المــادة ،ثــم يجــري لصــق المحــاور ( )hingesوتثبيــت المــواد علــى الجهــة
اليمنــى مــن األوراق المســاندة .ثــم توضــع الكراســات فــي صناديــق.
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المواد التقليدية في المكتبات

ويســتخدم فــي لفهــا أنبــوب أطــول مــن أكبــر
بدقــة علــى حجــم الــورق ووزنــهُ ،

وللكراسات مزايا عديدة أهمها:

•حفظ كل مادة مستوية ومسنودة.

(مثــا ألغــراض
•يمكــن بســهولة إخــراج المــواد وإعادتهــا عنــد اللــزوم
ً
العــرض).

•الحد من انثناء المادة.

ويتمثــل البديــل اآلخــر فــي وضــع المــواد بيــن صحيفتيــن مــن طبقــة البوليســتر

•التقليل من إمساك المواد.

• ُيمكن وضع مواد متنوعة بشكل قياسي موحد مع بعضها.

أو الــورق المزيــل للحمضيــة األكبــر بعــدة بوصــات مــن أكبر مادة كبيــرة ملفوفة.

كيمائيا أو
وتُ َلــف المــادة أو المــواد علــى األنبــوب ،وتغطــى اللفــة بورق متعــادل
ً

•حماية المحتويات من الضوء والملوثات التي ينقلها الهواء.

مصقــول أو بطبقــة مــن البوليســتر لحمايتهــا مــن آثــار االحتــكاك ،وتربــط اللفــة

األوراق المنفردة كبيرة الحجم

تشــمل األوراق المنفــردة كبيــرة الحجــم ()oversize single-sheet material
الرســوم الهندســية والمخططــات المعماريــة ،والخرائــط ،والصــور المطبوعــة

الخرائط في حافظات

الكبيــرة ،والملصقــات (البوســترات) ،وعينــات ورق الحائــط .ويستحســن حفــظ

يبهت أو تصبح بنية

فــي حافظــات مالئمــة لحجــم الــدرج .وإذا وضعــت عــدة مــواد فــي ملــف واحــد

قلوية ألن لونها قد

عندما تتعرض لقلوية
مرتفعة لمدة طويلة.

وينبغي أن يستخدم

لحفظها حافظات خالية
من الليغنين ()lignin

كيميائيا.
ومتعادلة
ً

هــذه المــواد بشــكل مســتوي فــي خزائــن أدراج مســطحة ،وتوضــع منفصلــة
فيستحســن فصلهــا عــن بعضهــا بــأوراق خاليــة مــن األحمــاض خاصــة إذا
كانــت المــواد ملونــة أو ذات قيمــة فــي مجالهــا.

المغطــاة بقطعــة مــن الكتــان أو القطــن أو شــريط البوليســتر ً
رخيــا (بــدون
ربطــا ً
إحــكام) ،ويجــري تخزيــن اللفــة داخــل صنــدوق مســتطيل الشــكل توفيـ ًـرا لمزيــد
مــن الحمايــة لهــا ،وتخــزن األنابيــب فــي وضــع أفقــي.

التعامل مع األوراق المنفردة كبيرة الحجم ونقلها
ويراعى فيه ما يلي:

•استخدام كلتا اليدين في إمساك المواد الكبيرة.

•االهتمــام بإســناد األجــزاء اإلضافيــة المعلقــة المســتخدمة لإلغــاق ،ولفهــا
مــع الوثائــق.

وينبغــي تــرك مســافات كافيــة بيــن صناديــق األدراج المســطحة لتيســير إخــراج

•دراســة المســار الــذي سيســلكه نقــل المــواد والموقــع الــذي ســوف تنقــل

لــف األوراق الكبيــرة عندمــا
بعــد إخراجهــا أو قبيــل إعادتهــا .ومــن الممكــن
ّ

•وضــع الخرائــط والمخططــات ومــواد األوراق المنفــردة الكبــرى فــي حاويــة

المــواد الكبيــرة وإعادتهــا ،كمــا ينبغــي توفــر ســطح مالئــم لوضــع المــواد عليــه
يتعــذر تخزينهــا فــي وضــع أفقــي.

وتحتــاج بعــض المــواد إلــى لفهــا منفــردة ،وبعضهــا اآلخــر ُيمكــن لفــه فــي
مجموعــات مــن أربــع إلــى ســت مــواد متشــابهة فــي الحجــم ،ويعتمــد عددهــا

92

إذا كان األنبــوب غيــر مصنــع مــن مــواد منخفضــة الليغنيــن ومتعادلــة الحموضــة
كيميائيا أو مصقول أو مغطى بطبقة من البوليستر.
فينبغي لفه بورق متعادل
ً

•تقليل االحتكاك والكشط بين المواد.

ينبغي عدم حفظ

مــادة ملفوفــة بعــدة بوصــات ،وبقطــر أربــع بوصــات علــى األقــل.
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إليــه ،حتــى لــو كان نقلهــا ســيتم مــن قاعــة إلــى أخــرى.
أو ملــف مالئــم.

الم ّ
غلفات.
•مشاركة شخصين في نقل ُ

الم ّ
غلفات بوضع رأسي أو عمودي.
•نقل ُ

•استخدام حاويات مقاومة للماء لدى نقل المواد إلى خارج المبنى.
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إن المــواد المعــارة للمؤسســات لالطــاع عليهــا أو لعرضهــا تكــون عرضــة

المعارض

للمخاطــر أو التلــف .ويتحمــل اختصاصيــو المكتبــات مســؤولية التحقــق مــن

تراعى األمور التالية عند عرض مواد المكتبة:

حمايــة جميــع المــواد مــن البلــى والتلــف أثنــاء النقــل ،وألســباب أمنيــة ،فــإن

تكون مواد المكتبة أكثر

•اختيار المواد المالئمة للعرض.

يجري تركيبها وتفكيكها.

وأجهــزة اإلنــذار ،والمراقبــة المتواصلــة.

عرضة للخطر عندما

المواد التقليدية في المكتبات

توفيــر ظــروف حفــظ آمنــة للمــواد التــي ُيســمح بإخراجهــا وإعارتهــا .وينبغــي

المعيــرة للمــادة قــد تطلــب حمــل المــواد منها وإليها بواســطة شــخص
المكتبــة ُ

•تأميــن المعروضــات بتوفيــر أقفــال للصناديــق ،وزجــاج ضــد الكســر،

ويفضــل أن يكــون خبيــر صيانــة أو اختصاصــي مكتبــات ،كمــا أن تركيــب المــواد

•ينبغــي أن تكــون المــواد المســتخدمة فــي صناعــة خزانــات العــرض

حمــل المــادة الــى الجهــة المطلوبــة .وينبغــي التأميــن علــى المــواد المعــارة ضــد

•التحكــم والقيــاس الدقيــق باســتخدام األجهــزة المالئمــة للعوامــل

مــن توفــر الظــروف المناســبة لعــرض المــواد مــن حيــث توفيرهــا لشــروط

كيميائيــا ،وال تُ صــدر الغــازات.
متعادلــة
ً

المناخيــة :درجــة الحــرارة ،والرطوبــة النســبية ،والضــوء ،واألشــعة فــوق

البنفســجية ،والملوثــات الجويــة.

التــي ســتعرض ينبغــي أن يقــوم بــه أو يشــرف عليــه نفــس الشــخص الــذي
المســتعير .وعلــى اختصاصــي المكتبــات التحقق
كل أنــواع المخاطــر علــى نفقــة ُ

ســامتها والتدابيــر األمنيــة الالزمــة للمحافظــة عليهــا.

كيميائيــا وال تتســبب
•أن تكــون المــواد التــي تُ وضــع عليهــا المــواد متعادلــة
ً

وتثيــر العــروض المتنقلــة للمــواد مشــكالت خاصــة مــن حيــث المحافظــة

•ربــط الكتــب بواســطة خيــط البوليثيــن بألــواح الكرتــون أو حوامــل

المرســلة
مؤسســات اإلعــارة إعــداد “تقاريــر حالــة” ،ونســخ فوتوغرافيــة للمــواد ُ

تعــرض الكتــب بزاويــة أكثــر مــن  °20عــن مســتواها ،كمــا ال تفتــح أكثــر مــن

لــكل مــادة لــدواع أمنيــة.

فــي ضــرر للمــواد المعروضــة.

األكريليــك ذات األبعــاد المالئمــة ألبعــاد الكتــب المفتوحــة أو المغلقــة .وال

 ،°120ودعــم أوراقهــا بمســاند عنــد اللــزوم.

عليهــا ،ألن احتمــاالت تضررهــا تكــون فــي هــذه الحالــة مضاعفــة ،وعلــى
أن عليهــا النظــر فــي إمكانيــة إعــداد ُنســخ ميكروفيلــم
للعــرض خارجهــا ،كمــا َّ

•اســتخدام ألــواح كرتونيــة خاليــة مــن الحموضــة وذات محتــوى قلــوي
لغطــاء أرضيــة نافــذة العــرض والمــادة التــي توضــع عليهــا المــادة
المعروضــة.

•تثبيــت المعروضــات ،مثــل اللوحــات الفنيــة غيــر الموضوعــة فــي
صناديــق ،بالجــدران أو األرضيــات ،وحمايتهــا بســياج أمنــي بحيــث ال يتــاح
للزائريــن لمســها.

•االحتفاظ بسجل لجميع المواد المعروضة.
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أوعية الصور
الفوتوغرافية
واألفالم

مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

أوعية الصور الفوتوغرافية واألفالم

أوعية الصور الفوتوغرافية

التعامل مع الصور

تعــددت وتطــورت أســاليب إنتــاج الصــور الفوتوغرافيــة منــذ اختــراع التصويــر

ومــن هنــا ينبغــي علــى الموظفيــن والمســتفيدين أن يأخــذوا فــي الحســبان مــا

الفوتوغرافــي ،وكانــت بعــض المــواد المســتخدمة فيهــا ســريعة التلــف،

تقريبــا
وبعضهــا اآلخــر حساســة للمــس .وتعــد جميــع الصــور الفوتوغرافيــة
ً
حساســة لعوامــل البيئــة وليــس فقــط درجــة الحــرارة ،والرطوبــة النســبية،

وتلــوث الهــواء ،بــل وحساســة أيضـ ًـا للمــواد المؤكســدة المنبعثــة مــن مــواد
البنــاء ،وطــاءات الجــدران ،واألثــاث الخشــبي ،وألــواح الكرتــون ،والحاويــات

المســتخدمة لحمايتهــا .وبينمــا تقــع مســؤولية صيانــة الصــور الفوتوغرافيــة
علــى المتخصصيــن ،إال أنــه علــى موظفــي المكتبــة اتخــاذ التدابيــر الضروريــة

للمحافظــة عليهــا.

الصــور الفوتوغرافيــة معرضــة كثيـ ًـرا للتلــف مــن جــراء التعامــل غير الســليم معها،
يلي :

•توفير نسخ لالستخدام وليس األصول ما أمكن ذلك

•ارتــداء قفــازات قطنيــة نظيفــة خاليــة مــن النســيل ( )lintعنــد إمســاك
الصــور الفوتوغرافيــة ،وتَ َجُّنــب لمــس الطبقــة الحساســة ألي صــورة
(مثــا :الصــورة الفوتوغرافيــة المطبوعــة ،أو النيجاتيــف ،أو
فوتوغرافيــة
ً

الورقــة الشــفافة ،أو الشــريحة ،ومــا إلــى ذلــك)

•تجهيز سطح نظيف

•اســتخدام كلتــا اليديــن فــي إمســاك الصــورة الفوتوغرافيــة أو إســنادها
بقطعــة كرتــون متيــن

تركيب الصور الفوتوغرافية

تتكون الصور الفوتوغرافية القياسية من األقسام المختلفة اآلتية:

الطبقــة الداعمــة ( :)supportتتكــون مــن الزجــاج أو فيلــم البالســتيك أوالــورق أو الــورق المطلــي بالراتينــج.

غالبــا مــن
-المثبــت ( :)binderأي الطبقــة الحساســة أو الشــفافة المكونــة ً

الجيالتيــن ،وأحيانً ــا مــن الــزالل أو الكولوديــون ،وهــي التــي تقــوم بتثبيــت
مــادة الصــورة النهائيــة أو مــادة تشــكيل الصــورة علــى الطبقــة الداعمــة.

مــادة الصــورة النهائيــة :المصنوعــة مــن الفضــة ،أو األصبــاغ الملونــة أوذرات الصبــغ ،تكــون عــادة معلقــة فــي الطبقــة الحساســة أو الشــفافة.

وقــد تــم اســتخدام طائفــة متنوعــة مــن مــواد الصــور النهائيــة والطبقــات

الحساســة علــى مــر الزمــن ،وفــي وقتنــا الحاضــر نجــد أن الصــور الفوتوغرافيــة
مــن النــوع األبيــض واألســود مكونــة مــن الفضــة المعلقــة بالجيالتيــن (أي

•تجنــب اســتخدام األشــرطة الالصقــة أو الدبابيــس أو المشــابك أو األربطــة
المطاطيــة علــى الصــور الفوتوغرافيــة

•استشــارة خبيــر صيانــة الصــور الفوتوغرافيــة حــول قضايــا التخزيــن
والتعامــل معهــا

الحاويات

ينبغــي إخضــاع جميــع الحاويــات الختبــار النشــاط الفوتوغرافــي ()photo activity test

الموضــح فــي معيــار المؤسســة الوطنيــة األمريكيــة للمعاييــر لعــام  1988رقــم

( ،)IT. 2 1988حيــث يعمــل هــذا االختبــار المحكــم علــى تقييــم آثــار مــواد التغليــف

أو التخزيــن علــى الوســائط الفوتوغرافيــة ،ويلجــأ إلــى تطبيقــه الكثيــرون مــن

ينبغي عدم استخدام

حاويات مصنوعة من
الفينيل.

صانعــي مــواد التغليــف والمورديــن فــي الوقــت الحاضــر لتقييــم منتجاتهــم.

ويوصــى بشــراء المنتجــات التــي تجتــاز االختبــار ،أو باشــتراط اجتيــازه.

الممزوجــة بــه مــن غيــر أن تــذوب فيــه).
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تشــمل مــواد تغليــف الصــور الفوتوغرافيــة فئتيــن :الــورق /الكرتــون،

والبالســتيك .وينبغــي أن تتوافــق مواصفــات الكرتــون مــع المعاييــر التاليــة:
•اشتمالها على محتوى سليلوزي مرتفع (فوق )% 87
•عامل حموضة متعادل (بين )7.5 – 6.5

•وضــع الصــور الفوتوغرافيــة الملونــة فــي مخــزن بــارد (تحــت °2م أو °35
فهرنهيــت) ورطوبــة نســبية بيــن  30و % 40لضمــان بقائهــا ســليمة

مــدة طويلــة ،بعــد استشــارة خبيــر فــي المجــال.

•يوصــى بتوفيــر رطوبــة نســبية تتــراوح بيــن  35و % 40للمجموعــات

•محتوى كبريتي اختزالي

•الخلــو مــن الليغنيــن ( ،)ligninومــواد الصقــل الحامضيــة (،)pH buffers
وذرات المعــادن ،والحامــض ،والبروكســيد ،والفورمالدهيــد ،وعوامــل
التعريــة الضــارة

وينبغي أن تتوافق مواصفات الحاويات البالستيكية مع المعايير اآلتية:
الم َل ِّدنات ()plasticizers
•الخلو من ُ

•سطحها غير مصقول أو مطلي أو مصنفر

الفوتوغرافيــة المختلفــة.

•ينبغي تالفي آثار تقلبات درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
التخزين

الصــور الفوتوغرافيــةُ :يستحســن أن يكــون لــكل صــورة حاويــة خاصــة ،للحــد
مــن إتــاف الصــور الفوتوغرافيــة مــن خــال توفيــر وســائل الوقايــة والحفــظ

المــادي لهــا .ولمــا كانــت الحاويــات الورقيــة غيــر شــفافة فإنــه يتطلــب األمــر

•اســتخدام البوليســتر لمعظــم المغلفــات فــي البيئات المســتقرة ،باســتثناء

إخــراج الصــور الفوتوغرافيــة منهــا عنــد الحاجــة لمشــاهدتها .بالمقابــل فــإن

(كالطبقــات الحساســة الرقاقيــة ،والتلويــن اليــدوي) ،والمــواد المصنوعــة

قطعــة مــن الكرتــون خلــف الصــورة لدعمهــا ،تتيــح للباحثيــن مشــاهدة

الصــور الفوتوغرافيــة المطبوعــة والنيجاتيــف ذات الســطوح الناعمــة
مــن الزجــاج ،والصــور علــى لوحــة معدنيــة ،والصــور الفوتوغرافيــة

المغلفــة ،واألفــام القديمــة

الحافظــات البالســتيكية الشــفافة ،التــي تتخــذ شــكل “ ”Lوتحتــوي علــى

الصــورة دون لمســها ،وبذلــك ال تتعــرض الصــورة للخــدش أو االحتــكاك.

وينبغــي اتخــاذ العنايــة الكافيــة لتخزيــن الصــور الفوتوغرافيــة المطبوعــة

توصيات بيئية للتخزين

تعــد الصــور الفوتوغرافيــة بشــكل خــاص حساســة للعوامــل البيئيــة ،ولذلــك
•توفيــر درجــات حــرارة منخفضــة قــدر اإلمــكان ،واتخــاذ التدابيــر التــي مــن

التعامــل معــه تلــف للصــورة الفوتوغرافيــة .لــذا ينبغــي تخزيــن هــذه الصــور

شــأنها الحــد مــن التعــرض للضــوء ،واألشــعة فــوق البنفســجية ،وتلــوث

الجــو والغبــار.

•حفــظ الصــور الفوتوغرافيــة مــن النــوع األبيــض واألســود ،والنيجاتيــف

المختلفة من الصور

الفوتوغرافية منفصلة،

ومنها صور النيجاتيف
الزجاجية والفيلمية،
والصور المطبوعة

والشفافات الملونة.

غالبــا مــا
الكبيــرة الموضوعــة علــى لــوح كرتونــي ،إذ أن هــذا اللــوح الكرتونــي ً
ً
وهشــا .ومــن شــأن هشاشــة الدعامــة أن يعــرض الصــورة
حامضيــا
يكــون
ً

يراعــى مــا يلــي:

ينبغي تخزين األنواع

ذاتهــا للخطــر ،ألن اللــوح الكرتونــي قــد يتكســر أثنــاء التخزيــن أو قــد يســبب
الفوتوغرافيــة المطبوعــة فــي مغلفــات مالئمــة ،كمــا ينبغــي التعامــل معهــا
بحــذر شــديد.

تحــت درجــة حــرارة °18م ( °65فهرنهيــت) ،ورطوبــة نســبية تتــراوح بيــن
 30و.% 40
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وعنــد االنتهــاء مــن حفــظ الصــور الفوتوغرافيــة فــي حافظــات أو مغلفــات
أو حاويــات ،يجــرى تخزينهــا فــي وضــع عمــودي أو أفقــي فــي صناديــق

حفــظ مالئمــة .ويفضــل التخزيــن األفقــي للصــور الفوتوغرافيــة ،ألن ذلــك
يوفــر اإلســناد الكامــل لهــا ،ويجنبهــا األضــرار الميكانيكيــة كاالنثنــاء ،غيــر أن
التخزيــن العمــودي يتيــح الوصــول للمجموعــة علــى نحــو أيســر ،ويحــد مــن

اللجــوء إلمســاكها ،وهــو مــا يتطلــب وضــع الصــور الفوتوغرافيــة فــي ملفــات

أو حافظــات أو مغلفــات خاليــة مــن الحموضــة ،وموضوعــة فــي حافظــات
ُمعلقــة ،أو صناديــق تخزيــن الوثائــق .ويراعــى تجنــب ازدحــام المــواد المخزنــة.

المعلقــة منــع الصــور الفوتوغرافيــة مــن
ومــن شــأن اســتخدام الحافظــات ُ

االنــزالق تحــت بعضهــا ،وتيســير التعامــل معهــا ،وفــي كال الحالتيــن ُيراعــى
عــدم تخزيــن الصــور الفوتوغرافيــة بصــورة مزدحمــة.

أفــام النيجاتيــف :مــن الممكــن تخزينهــا فــي واقيــات ورقيــة أو بالســتيكية

مالئمــة ،ثــم وضعهــا فــي صناديــق فــي ملفــات ُيمكــن تعليقهــا فــي أدراج.

الصــور الفوتوغرافيــة المغلفــة :ينبغــي حفظهــا فــي وضــع أفقــي فــي
أغلفتهــا التــي يجــري تخزينهــا فــي أدراج خزائــن أو فــي صناديــق مالئمــة.

ويراعــى وضــع الصناديــق التــي تحتــوي علــى الصــور الفوتوغرافيــة علــى
معــا ،ألن خلــط الصــور
رفــوف معدنيــة ،وتخزيــن المــواد المتشــابهة األبعــاد ً
المختلفــة فــي األبعــاد واألحجــام معـ ًـا قــد يتســبب فــي كشــطها وتكســرها،

ويزيــد مــن احتمــاالت الخطــأ فــي تنظيــم المــواد الصغيــرة فــي مواضعهــا.

وبغــض النظــر عــن أبعــاد الصــورة الفوتوغرافيــة ،فــإن جميــع المغلفــات داخــل

الصنــدوق ينبغــي أن تكــون أبعادهــا متشــابهة فيمــا بينهــا ،ومتناســبة مــع

ألبومــات الصــور المطبوعــة :مــن الممكــن أن يفصــل بيــن الصــور التــي

أبعــاد الصنــدوق .ويراعــى تجنــب االمتــاء المفــرط للصناديــق.

للتلــف جــراء االحتــكاك بالصــور الفوتوغرافيــة أو صفحــات األلبــوم المجــاورة،

أوعية األفالم

توضــع فــي ألبــوم واحــد بــورق صيانــة فوتوغرافيــة إذا ظهــر أنهــا قــد تتعــرض

ولكــن هــذا اإلجــراء ال يؤخــذ بــه إن كان حجــم الــورق المضــاف سيتســبب
بازدحــام األلبــوم .وينبغــي تجنــب اســتخدام األلبومــات الحديثــة المحتويــة علــى
تالفيــا ألضرارهــا.
صفحــات مطليــة الصقــة وصحائــف تغطيــة بالســتيكية
ً

يتوفــر ثالثــة أنــواع مــن مــواد أفــام الصــور الفوتوغرافيــة :نتــرات الســليلوز،

وأســيتات الســليلوز ،والبوليســتر .وقــد ُاســتخدمت هــذه المــواد كدعامــات

للنيجاتيــف ،والصــور الشــفافة الموجبــة ،والصــور المتحركــة ،والميكروفيلــم

ألبومــات الصــور الفوتوغرافيــة :ينبغــي تخزيــن األلبومــات الفوتوغرافيــة فــي

وغيرهــا مــن المنتجــات الفوتوغرافيــة .إن نتــرات الســليلوز وأســيتات الســليلوز

مــن الحموضــة.

للمجموعــات الفوتوغرافيــة ،بــل إنــه قــد يدمرهــا ،لذلــك ينبــه إلــى ضــرورة

وضــع أفقــي ،ويفضــل وضعهــا فــي صناديــق مــزودة بدعامــات ورقيــة خاليــة

صــور النيجاتيــف ذات الرقائــق الزجاجيــة :تحفــظ منفصلــة فــي حاويــات ورقيــة

مالئمة ،وتخزن بوضع عمودي في أدراج مزودة بالدعامات المناســبة إلســنادها،

غيــر مســتقرة ،وإن مــا تفــرزه عنــد تحللهــا قــد يتســبب فــي ضــرر شــديد

قيــام المؤسســات المعنيــة بعــزل مــواد نتــرات الســليلوز وتخزينهــا علــى نحــو

مالئــم لقابليتهــا الشــديدة لالشــتعال ،خاصــة إذا كانــت حالتهــا مترديــة.

أو فــي صناديــق مــع وضــع فاصــل كرتونــي بعــد كل خامــس صــورة نيجاتيــف.
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أفالم نترات السليلوز

التعامل مع األفالم

من المهم عزل أي مادة

•صنعــت فــي الفتــرة 1951 - 1889م ،وهــي مســتخدمة منــذ الفتــرة

األفــام عرضــة للتلــف بســهولة حتــى لــو كانــت فــي حالــة جيــدة .فأنــواع

بسبب مخاطر الحريق

• غير مستقرة وذات قابلية شديدة لالشتغال.

للتخــدش والكشــط والتجعــد .ومــن شــأن الزيــوت واألوســاخ التــي تحملهــا

من نترات السليلوز

التي قد تنتج عن الصور

النيجاتيف التي تستخدم

فيها نترات السليلوز،

وهذا مطلب وارد في

سياسات تأمين كثيرة.
ينبغي تخزين أفالم

نترات السليلوز في

مواقع خاصة مالئمة
تعتمدها ُسلطات

اإلطفاء .ويوصى بنسخ

أفالم نترات السليلوز
على أفالم تتسم
باألمان.

1939 - 1900م.

•تتــردى حالتهــا ببــطء وعلــى نحــو مســتمر عنــد درجــة الحــرارة العاديــة واألكثــر

األيــدي إتــاف الدعامــة والغشــاء ومــادة الصــورة النهائيــة .وبمجــرد حــدوث

•عنــد عــدم تســرب هــذه الغــازات مــن الحاويــة التــي ُحفــظ فيها الفيلــم ،فإن

المتضــررة هشــة ،وفــي هــذه الحالــة فــإن إخراجهــا المتكــرر مــن أماكنها يتســبب

(لزجــة) ،ثــم تصبــح هشــة ،وفــي النهايــة فإنهــا تتحلــل إلــى مســحوق

تصبــح لزجــة وتلتصــق بالمــواد األخــرى.

انخفاضــا ُمصــدرةً غازات.
ً

تحللــه ســوف يتســارع ،فتصبــح القاعــدة صفــراء ثــم بنيــة اللــون ،ودبقــة

مفضيــا إلــى التلــف الكامــل للصــورة /التســجيالت الصوتيــة.
رمــادي بنــي،
ً

•وقــد يتســبب التفاعــل إلــى احتــراق تلقائــي للفيلــم ومــا يصاحبــه مــن
كــوارث تصيــب المــواد والنــاس والمبانــي المجــاورة.

الضــرر تغــدو األفــام عرضــة أكثــر لمضــار اللمــس .وقــد تصبــح األوعيــة
فــي إحــداث ضــرر كبيــر لهــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المــواد التالفــة قــد

وينبغــي أال يتعامــل مــع األفــام ســوى المختصيــن ،وأن يقــوم خبير صيانــة األفالم

بعرضهــا أو استنســاخها .وعلــى مــن يتصــدى للمســها ارتــداء قفــازات قطنيــة خاليــة
مــن النســيل ،وإمســاك أطرافهــا فقــط ،والعمــل فــي منطقــة نظيفــة وفســيحة

أفالم أسيتات السليلوز

•بــدأ إنتاجهــا ســنة  ،1935ومنــذ ســنة  1939فصاعـ ً
كليــا
ـدا جــرى اســتبدالها ً
تقريبــا بنتــرات الســليلوز.
ً

•تتحلــل ببــطء عنــد درجــة حــرارة الغرفــة العاديــة مصــدرة غــازات تشــبه
رائحتهــا رائحــة الخــل ،ولهــذا تُ عــرف العمليــة بـ“متالزمــة الخــل”.

كليا في النهاية.
•تتحلل ً

جيــدة اإلضــاءة والتهويــة ،وال ُيســمح بتنــاول الطعــام أو الشــراب أو بالتدخيــن فــي

منطقــة المعالجــة /الفحــص .والتعــرض طويـ ًـا لصــور النيجاتيــف التالفــة ُي َشـ ِّـكل
خطـ ًـرا علــى الصحــة ،خاصــة إذا كانــت مجموعاتهــا كبيــرة.
توصيات بيئية للتخزين

إن البحــوث الحديثــة التــي أجريــت فــي “معهــد روشســتر الســتدامة الصــور”

•حتــى وقــت قريــب ،كانــت أفــام الســليلوز ثالثــي األســيتات تعــد مالئمــة

قــد أوضحــت العالقــة بيــن درجــة الحــرارة /الرطوبــة النســبية فــي التخزيــن مــن

واضحــة.

“دليــل معهــد اســتدامة الصــور لتخزيــن أفــام األســيتات”

كيميائيــا أصبحــت
للســجالت األرشــيفية ،لكــن إشــكاالت اســتقرارها
ً

جهــة ،واســتقرار حالــة المــواد طويـ ًـا مــن جهــة أخــرى ،والنتائــج المنشــورة فــي
()IPI Storage Guide for Acetate Film

أفالم البوليستر

ويوصــى حاليـ ًـا باســتخدام أفــام البوليســتر
وهــي معروفــة “باألفــام اآلمنــة”ُ .
(تريفثــاالت البوليثيليــن) لمعظــم الســجالت الفوتوغرافيــة المســتديمة.
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آنفــا والغشــاء الجيالتينــي الــذي يغلفهــا عرضــة
األفــام الثالثــة المذكــورة ً

تتسبب آثار تحلل نترات
وأسيتات السليلوز في
مخاطر جسيمة على
الصحة والسالمة،
ولذلك يجب توخي
العناية والحذر الالزمان
عند التعامل معها:
ارتداء قفازات المطاط
الصناعي.
•الحرص على توفير
تهوية سليمة.
•استخدام كمامة.
•عدم استخدام
عدسات الصقة.
•التقليل من مدة
التعرض للمادة.
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قــدر متوســط العمــر المتوقــع لألفــام الجديــدة واألفــام التــي بــدأت
ُي ِّ

بالتحلــل فــي الظــروف المختلفــة للرطوبــة النســبية ودرجــة الحــرارة ،ويوضــح
الجــدول التالــي متوســط العمــر المتوقــع والمستشــرف فــي ظــروف التخزيــن
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تشمل الملوثات التي قد
تضر باألفالم :البروكسيد
(من الورق والخشب)،
ومركبات الكلور،
وأكسيدات النيتروجين،
وثاني أكسيد الكبريت،
وكبريتيد الهيدروجين،
(ويلفت االنتباه إلى أن
األربطة المطاطية قد
تشتمل على الكبريت)،
والشوائب الداخلة في
مواد اللصق ،والغازات
المنبعثة من الدهان،
واألوزون الناجم عن
عمل آالت التصوير
وبعض أنواع المصابيح
والمعدات الكهربائية،
والنشادر ،والدخان،
والمبيدات الحشرية،
والغبار ،وعوامل التعرية
الدقيقة ،والفطر
ويوصى باستخدام
منقيات هواء من الفحم
المنشط ،وسجاد وبري
موصول ال مقصوص
في قاعات المطالعة،
حيث إن أجزاء دقيقة
من الخيوط قد تنفصل
عن قطع السجاد
المقصوصة على مدى
فترة طويلة من الزمن،
وهذه من شأنها أن
تشكل عوامل تعرية.
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المختلفــة ،يتعلــق العــدد األول مــن الســنوات فــي كل ظــرف مــن ظــروف

وفــي حالــة عــدم اعتمــاد خيــار التخزيــن المبــرد علــى المــدى القصيــر فينبغــي

حالتهــا بالتدهــور.

الحامضيــة التــي تُ ســبب التفاعــات المتلفــة لألفــام الســليلوزية ،وينبغــي أن

التخزيــن باألفــام الجديــدة ،بينمــا يتعلــق العــدد الثانــي باألفــام التــي بــدأت

نبــذل كل مــا فــي وســعنا لتوفيــر بيئــة تخزيــن مســتقرة مبــردة وجافــة ،وتجنــب

تقديرات متوسط العمر المتوقع (بالسنوات) ألفالم األسيتات الجديدة والتالفة في بيئات تخزين مختارة

المكاتب والمواقع المكيفة

التخزين المبرد
التخزين المبرد
التخزين المبرد
التخزين المبرد
التخزين المبرد

توفيــر تهويــة ســليمة فــي موقــع التخزيــن للحيلولــة دون تشــكل الغــازات

°21م °70 /فهرنهيت
ورطوبة نسبية % 50

°18م °65 /فهرنهيت
ورطوبة نسبية % 35

°13م °55 /فهرنهيت
ورطوبة نسبية % 30
°4م °40 /فهرنهيت

ورطوبة نسبية % 30
°4-م °25 /فهرنهيت

ورطوبة نسبية % 30
°18-م °0 /فهرنهيت

ورطوبة نسبية % 30

حــدوث تقلبــات فــي درجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية.
التخزين العازل

40 - 5

ـزول أو منفصـ ًـا عــن غيــره مــن
ينبغــي تخزيــن كل نــوع مــن أنــواع األفــام معـ ً

90 - 15

األوعيــة الفوتوغرافيــة األخــرى مــن آثــار العناصــر المتلفــة لنتــرات الســليلوز

200 - 40

انحــال نتــرات الســليلوز يســبب َب َهــت الصــور الفضيــة ،وضعــف أغشــية

أنــواع الدعامــات لألفــام ،فمــن شــأن تنظيــم التخزيــن بهــذه الطريقــة حمايــة

800 - 130
1500 - 400
1500 - 400

وأســيتات الســليلوز .وبوجــه خــاص فــإن الحامــض النتريكــي المتشــكل مــن
الجيالتيــن أو لزوجتهــا ،وتعريــة الحاويــات والخزائــن المعدنيــة ،كمــا أن مــن
شــأن تنظيــم المــواد علــى أســاس أنواعهــا أن يجعــل رصــد حالــة المجموعــة

أكثــر كفــاءة وفعاليــة.

مهمــا ،فــإن عــزل المــواد
وفــي حيــن يعــد فصــل األنــواع المختلفــة مــن المــواد
ً
التالفــة عــن المــواد الســليمة ال يقــل أهميــة ،حيــث إن المــواد التالفــة – كمــا
ـابقا – تفــرز عناصــر متحللــة تســبب التلــف لألوعيــة الفوتوغرافيــة.
ذُ كــر سـ ً

ويعــد الدليــل أداة عمليــة مفيــدة لمديــر المجموعــات ،ألن تكاليــف توفيــر بيئــة

الحاويات

الحفــظ اإلضافــي .ويوضــح الدليــل أن التخزيــن المبــرد هــو الخيــار األفضــل

أعــاه.

المقاســة بســنوات
تخزيــن محســنة ُيمكــن مقارنتهــا مباشــرة بالمزايــا الكميــة ُ

لزيــادة اســتقرار حالــة المــادة التــي أخــذت تظهــر عليهــا عالمــات التــردي،

تنطبــق عليهــا المعاييــر المتعلقــة بالصــور الفوتوغرافيــة نفســها المذكــورة

وكذلــك للمحافظــة علــى المــواد الجديــدة فــي حالــة جيــدة.
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التخزين العام

ينبغــي وضــع األفــام المســطحة (مثلهــا مثــل النيجاتيــف والشــفافيات) فــي
حافظــات ،ووضــع الحافظــات فــي صنــدوق أو درج ،ووضــع الصناديــق أو

األدراج علــى أرفــف أو فــي خزانــة معدنيــة.

أمــا األفــام الملفوفــة ،كأفــام الصــور المتحركــة والميكروفيلــم ،فينبغــي
حفظهــا ملفوفــة علــى محــاور ،وتكون الطبقة الحساســة مــن الداخل ،وتوضع
لدنــات والكلــور والبروكســيد،
الم ِّ
األفــام فــي ُعليبــات مالئمــة خاليــة مــن ُ

ومصنوعــة مــن مــواد مالئمــة مثــل البوليثيليــن أو البوليبروبيليــن ،وينبغــي
إزالــة أي ورق أو كرتــون مــن داخــل العلبــة ،وكذلــك أوراق اللــف الخارجيــة ،كمــا

ينبغــي تخزينهــا منفصلــة وإرفــاق ملحوظــات موضحــة لمحتوياتهــا.

وينبغــي تخزيــن األفــام المســطحة والملفوفــة كليهمــا فــي وضــع أفقــي علــى
حوامــل معدنيــة فــي ظــروف ُمبـَّـردة وجافــة ومظلمــة وذات تهويــة مالئمــة.
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لألشــعة فــوق البنفســجية أو الحــرارة .والحالــة المســتقرة للمــادة تتحقــق

تسجيالت األقراص السمعية

بإضافــة عنصــر كيميائــي إلــى الراتينــج خــال صناعــة األقــراص ،غيــر أن ذلــك ال

اقتنــاء فــي المكتبــات هــي األقــراص
أكثــر أشــكال التســجيالت الصوتيــة
ً

الفطريــات ،وهــي ال تتأثــر بمســتويات الرطوبــة المرتفعــة.

أو بقطــر  7بوصــات ،وتــدور بســرعة  45لفــة فــي الدقيقــة) ،المســجلة علــى

التعامل معها

المطولــة (بقطــر  12بوصــة وتــدور بســرعة  33 1/3لفــة فــي الدقيقة،
الصوتيــة
ّ
أفــام كلوريــد البوليفينيــل ،أو اقــراص الشــيالك التــي تــدور بســرعة  78لفــة
فــي الدقيقــة.

يراعى ما يلي:

َّ
المثلمــة مــن حافظتهــا بإمســاكها بعنايــة وبضغــط خفيف
•إخــراج األقــراص
ٍ
كاف مناســب إلخراجهــا ،ثــم ســحب
نحــو
باليــد وفتــح الحافظــة علــى
ٍ

أقراص الشيالك

ويراعــى تجنــب الضغــط علــى
القــرص بإمســاك زاويــة حافظتــه الداخليــةُ ،

ترجــع أقــراص الشــيالك إلــى تســعينيات القــرن التاســع عشــر ،وظلــت قيــد

القــرص باألصابــع ،ألن ذلــك يعمــل علــى ضغــط الغبــار المتراكــم بيــن

أقــراص الفينيــل.

ّ
المثلمــة مــن الحافظــة الداخليــة بفتــح الحافظــة الداخليــة
•إخــراج األقــراص

تدريجيــا
االســتخدام حتــى خمســينيات القــرن العشــرين عندمــا حلــت محلهــا
ً

ومــن المتعــذّ ر تحديــد أســباب ّ
تحلــل الشــيالك بســبب اســتخدام طائفــة

الحافظــة والقــرص فــي أثــام القــرص.

علــى نحــو مالئــم ،وجعلــه ينزلــق فــي اليــد المفتوحــة بحيــث تقــع حافــة

القــرص علــى باطــن ُبرجمــة اإلبهــام ،بحيــث ُيتــاح لألصابــع الوصــول إلــى

متنوعــة مــن حيــث الجــودة مــن الشــيالك والحشــوات مــن جانــب الصانعيــن.

الملصــق فــي وســط القــرص ،ولكــن ينبغــي عــدم الوصــول إلــى الحافظــة.
ُ

مســتفحلة تصيــب الشــيالك .ومــن شــأن مســتويات الرطوبــة العاليــة تســريع

ً
متوازنــا .وتســتخدم كلتــا
الملصــق ليكــون إمســاكه
نفســها علــى منتصــف ُ

وفــي بيئــة التخزيــن المالئمــة فــإن هــذه األقــراص تعانــي مــن هشاشــة بطيئــة
هشاشــة أقــراص الشــيالك .وتتســبب الهشاشــة فــي خــروج مســحوق ناعــم
مــن القــرص عقــب كل تشــغيل لــه ،ممــا يتســبب فــي محــو المعلومــات

ـال فــإن المــواد العضويــة عرضــة لهجــوم الفطريــات ،غيــر أن
المســجلة .وإجمـ ً
مــن المعــروف أن الشــيالك ذاتــه مقــاوم للفطريــات.

•إلمســاك القــرص يوضــع اإلبهــام علــى حافــة القــرص ،وبقيــة أصابــع اليــد
اليديــن علــى حافــة القــرص لوضعــه علــى القــرص الـ َّـدوار.
التخزين

يراعى فيه ما يلي:

•تخزيــن التســجيالت فــي حافظــات داخليــة مــن البوليثيليــن الناعــم ،وتجنــب

أقراص الفينيل

مــع أن الفينيــل مســتقر إال أن عمــره محــدود .وتصنــع أقــراص الفينيــل مــن
كيميائيــا لــدى تعرضــه
كلوريــد البوليفينيــل (بــي فــي ســي) الــذي يتحلــل
ً
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(خاصــة األشــعة فــوق البنفســجية) ،آلثارهــا العكســية فــي البالســتيك.

•تجنــب وضــع األجســام الثقيلــة فــوق التســجيالت ،أو وضــع التســجيالت

األوعية المغناطيسية

•وضع التسجيالت على األرفف في وضع رأسي على حوافها.

تشــمل األوعيــة المغناطيســية أشــرطة الكاســيتات الصوتيــة والمرئيــة

نفســها فــوق بعضهــا.

ً
ضغطــا أكثــر علــى
•تجنــب اســتخدام وحــدات الترفيــف حيــث تضــع الحوامــل
مســاحة واحــدة مــن التســجيالت ،أو حيــث تكــون الحوامــل بعيــدة عــن
بعضهــا بأكثــر مــن  15 - 10ســم ( 6 - 4بوصــات).

واألقــراص ومــا إلــى ذلــك .وتكــون عــادة مكونــة مــن طبقــة مغناطيســية
مــن الكــروم أو أكســيد الحديــد مثبتــة بمــادة الصقــة علــى قاعــدة مــن فيلــم

•تجنــب خلــط التســجيالت المتباينــة األحجــام عنــد تنظيمهــا ،ألن المــواد

البوليســتر .وتكــون المــادة الالصقــة علــى نحــو خــاص عرضــة للتحلــل بالمــاء

لضغــط غيــر متــوازن فيؤذيهــا.

تشــكلها الــذرات المغناطيســية ،كمــا أن أي فقــدان أو تشــويش فــي األكســيد

الصغــرى قــد تضيــع أو تتلــف فــي حيــن قــد تتعــرض المــواد الكبــرى

المطولــة بشــكل
•إزالــة الغــاف المنكمــش علــى تســجيالت األقــراص
ّ

فيتســبب فــي
كامــل ،ألن الغــاف المنكمــش قــد يتواصــل انكماشــه
ّ

انفتــال القــرص.

والتأكســد .ويتــم تخزيــن المعلومــات علــى الشــريط المغناطيســي فــي أنمــاط
المغناطيســي يســبب فقــدان المعلومــات.

شــكل مــن
ومنــذ خمســينيات القــرن المنصــرم ُاســتخدم أكثــر مــن 40
ً
األشــكال المرئيــة (الفيديــو) المتباينــة فــي الحجــم والســرعة والوعــاء وطريقــة

توصيات بيئية للتخزين

ينبغــي توفيــر بيئــة تخزيــن مناســبة للتســجيالت الصوتيــة للحيلولــة دون
تحللهــا .وتؤثــر التقلبــات المرتفعــة والســريعة لدرجــة الحــرارة والرطوبــة
فــي بعــض الخصائــص الكيميائيــة للبالســتيك الــذي تصنــع منــه أوعيــة

التســجيالت ،متســببة فــي تشــويه الصــوت ،وانفتــال القــرص ذاتــه ،ويوصــى
أن تكــون درجــة الحــرارة °18م ( °64فهرنهيــت) ،والرطوبــة النســبية .% 40
ندوبــا تؤثر في ســير تشــغيلها.
وقــد تُ حــدث الفطريــات علــى ســطوح األقــراص
ً

ويعمــل الغبــار وضغــط اإلبــرة الصوتيــة علــى أثــام القــرص الصوتــي علــى

التعريــة المســتمرة لجــدران األثــام ممــا يؤثــر فــي جــودة التشــغيل ،كمــا أن
الغبــار قــد ينطمــر ويبقــى داخــل المــواد البالســتيكية الحراريــة.

114

(الفيديــو) ،وأشــرطة الخرطوشــات الصوتيــة والحاســوبية ،وأشــرطة البكــرات،

التعامــل معهــا.

وتتصــف أشــرطة الكاســيتات بأنهــا أرق وأضعــف مــن أشــرطة الخرطوشــات،

وبقصــر متوســط عمرهــا االســتخدامي المتوقــع .وتســتخدم أشــرطة
عمــر األشــرطة المغناطيســية فتــرة
الخرطوشــات للحفــظ الطويــل األجــل .وتُ َّ

أقصــر بكثيــر ممــا نظــن ،ومــا يبقــى منهــا أكثــر مــن  15ســنة يحتــاج إلــى عنايــة
كبيــرة ،كمــا تحتــاج معظــم األشــرطة التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن  20ســنة

المتخصصيــن.
إلــى العنايــة بهــا بمســاعدة
ّ
التعامل معها

ُيراعى ما يلي:

•التقليل من مالمستها.
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•تجنــب لمــس ســطح أي شــريط أو قــرص حاســوبي حيــث تخلــف الزيــوت
(مثــا اإلبــرة
آثــارا قــد تغطــي رأس أداة التشــغيل
التــي يفرزهــا الجلــد
ً
ً

الصوتيــة) ،وتجتــذب الغبــار.

تراكــم الشــوائب فــي مســار الشــريط فــي الجهــاز.

•استخدام كاسيت تنظيف بعد تشغيل شريط تالف.

•تجنــب لمــس ســطح الشــريط أو حافــة علبــة الشــريط ،وعنــد الضــرورة

•مســح المــادة المســجلة علــى األشــرطة التــي ُيــراد إعــادة التســجيل عليهــا

لمســها.

•تسيير الشريط إلى األمام وإعادة لفه بانتظام.

القصــوى يرتــدي الشــخص قفــازات ناعمــة خاليــة مــن النســيل عنــد

•عــدم اســتخدام المنتجــات التجاريــة المعلــن عنهــا لتنظيــف األشــرطة
واألقــراص ،والتواصــل مــع خبيــر متخصــص للقيــام بعمليــات تنظيــف
األشــرطة غيــر النظيفــة أو التالفــة أو إصالحهــا.

قبــل إعادتهــا إلــى الخدمــة.

دائما.
•تجنب إيقاف الشريط في منتصفه ،ولف الشريط
ً
كامل ً
•حماية أجهزة التشغيل واألشرطة من الغبار.

•إعــادة األشــرطة واألقــراص إلــى صناديقهــا الخاصــة بهــا فــي الحــال عقــب

النسخ االحتياطي والتحديث

• ّ
تجنــب اســتخدام مشــابك الــورق أو األشــرطة الالصقــة لتثبيــت

ولهــذا الســبب فــإن توفيــر النســخ االحتياطيــة مــن األقــراص الحاســوبية

•استخدام األشرطة في المناطق النظيفة فقط.

ـزءا مــن عمليــة مؤسســية ،فيتعيــن
قاعــدة معلومــات عاملــة للتســجيالت جـ ً

اســتخدامها لتالفــي إصابتهــا بتلــف أو غبــار.

الملحوظــات علــى الكاســيتات أو البكــرات أو األقــراص.

• ّ
تجنب سحب الشريط أو أطرافه على أرضية الحجرة.

فقــدان قــرص حاســوبي واحــد يعنــي فقــدان قــدر كبيــر مــن المعلومــات،
أمــر حيــوي لضمــان االحتفــاظ بالتســجيالت الحاســوبية .فــإذا كانــت صيانــة

نســخ المعلومــات المســجلة علــى القــرص الصلــب فــي النظــام علــى أقــراص

•إعادة األشرطة إلى حاوياتها عندما تكون غير مستخدمة.

يوميــا ،وتخزيــن النســخ االحتياطيــة فــي موقــع آمــن
احتياطيــة أو علــى أشــرطة
ً
ـزءا مــن التدابيــر الوقائيــة مــن الكــوارث.
آخــر بوصفــه جـ ً

•تجنب إسقاط األشرطة أو تعريضها لصدمة مباغتة.

•قطع أطراف الشريط التالفة من بكرات األشرطة المفتوحة.

•تجنــب اســتخدام األشــرطة الالصقــة متعــددة األغــراض فــي حمايــة أجــزاء

وتتطلــب األشــرطة الســمعية والمرئيــة والحاســوبية ،التــي ســيتم االحتفــاظ بهــا

الالصقــة المصممــة لهــذه األغــراض.

جميــع األشــرطة األصليــة علــى أشــرطة البوليســتر ذات الجــودة العاليــة كل ثــاث

الشــريط أو وصلهــا ،والتقيــد – قــدر اإلمــكان – باســتخدام المنتجــات

ً
منتظمــا لضمــان الوصــول إلى المعلومات .ويتم نســخ
تحديثــا
طويـ ًـا ،نسـ ًـخا أو
ً

حاليــا للوســائط اإلعالمية.
إلــى خمــس ســنوات وذلــك باســتخدام النســق المتبــع ً

تعد النسخ االحتياطية
الضمان األفضل
القيمة
لحماية األشرطة ِّ
واألقراص المهمة،
ففي حالة حدوث تقادم
للوسيط ،أو الكوارث
الطبيعية فقد تكون
النسخة المحفوظة
الوسيلة الوحيدة
المتوفرة السترجاع
المعلومات من النسخة
الرئيسة التي لم تعد
قابلة للتشغيل.

وتســتخدم النســخة األصليــة عنــد إعــداد نســخة أخــرى لالســتعمال ،وتعــد

االستخدام

يراعى فيه ما يلي:

النســخ االحتياطيــة عــن النســخ األصليــة فــي أوقــات مختلفــة حتــى ال تتقــادم

•وضع أسماء جميع التسجيالت عليها.

•صيانة اآلالت وفق مواصفات الصانع لضمان عدم إتالف األجهزة.

116

• ّ
التخلــص مــن األشــرطة ذات الخــدوش أو الســطوح التالفــة ،ألنهــا تســبب

www.qnl.qa

معــا فــي وقــت واحــد.
ً

117

مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

األوعية السمعية البصرية

ويمكن اســتخدام
وتســتخدم أشــرطة الخرطوشــات للنســخ الصوتيــة األصليــةُ .

خــدش طبقــة األكســيد ورؤوس المســجل.

لالســتعمال أو كنســخة احتياطيــة .وقــد تحتــوي النســخة المكتوبــة علــى كل

•تخزيــن أشــرطة البكــرات المفتوحــة والكاســيتات مــع إبقــاء بكــرات أو علــب

النســخة المكتوبــة لمــادة الشــريط الصوتــي أوالمرئــي (الفيديــو) كنســخة
كلمــة علــى الشــريط األصلــي ،أو علــى مختصــر المحتــوى.

تختفــي أشــكال تســجيل المعلومــات القديمــة مــن االســتخدام مــع ظهــور
تقنيــات جديــدة .فخــال الســنوات العشــرين المنصرمــة نجــد أن األشــرطة

ذات المســارات الصوتيــة الثمانيــة ،واألشــرطة المرئيــة الوســيطة (البيتــا)،
واألشــرطة المرئيــة التــي عرضهــا ½ بوصــة ،واألقــراص الحاســوبية ذات قطــر
يبلــغ  3بوصــات ،و ¼  5بوصــة ،و 8بوصــات وأشــكال عديــدة غيرهــا قــد

أصبحــت متقادمــة.

•استخدام أطواق واقية ألشرطة البكرات المفتوحة.

•تجنــب تخزيــن األشــرطة فــي واقيــات /صناديــق كرتونيــة ذات حالــة مترديــة
قــد تكــون حامضيــة ،أو فــي صناديــق مــن الفينيــل المحتويــة علــى الكلــور.

توصيات بيئية للتخزين

•ينبغــي أن تكــون مواقــع التخزيــن مبــردة وجافــة :بدرجــة حــرارة °3 ± 15م
( °5 ± 59فهرنهيــت) ورطوبــة  ،% 40 - 30حيــث إنهــا تتيــح ظــروف

ـدودا عندمــا تصبــح اآلالت الالزمــة لقــراءة
ويكــون الوصــول للمعلومــات محـ ً

تخزيــن آمنــة وعمليــة .ومــن شــأن الحــرارة والبــرودة المفرطــة إتــاف

الوصــول للمعلومــات يجــرى نســخ المــادة المســجلة المتوفــرة علــى األشــكال

•تعجل الرطوبة النسبية فوق  % 40في تحلل المادة الالصقة للشريط.

هــذه التســجيالت غيــر صالحــة للمهمــة ومــن المتعــذر اســتبدالها .ولضمــان
القديمــة علــى وســائط تقنيــة مســتقرة ،وتوفيــر أجهزة التشــغيل الســتخدامها.

األوعيــة المغناطيســية.

•تجنــب تعريــض األشــرطة للتقلبــات الســريعة للحــرارة .فــإذا تجــاوزت
اختالفــات درجــات حــرارة مناطــق التخزيــن والتشــغيل °8م (°15
فهرنهيــت) ،فيتعيــن إتاحــة وقــت للتكيــف داخــل منطقــة التشــغيل فــي

التخزين

يجب تخزين األقراص
في وضع قائم.

األشــرطة فــي وضــع رأســي .وينبغــي إســناد البكــرات بالمحــور.

•استخدام بكرات أو كاسيتات ،وصناديق /حاويات ذات جودة عالية.

النقل
تعرف على أشكال
السجالت المقروءة آليا
التي أنت مسؤول عنها.

•تجنب ترك أشرطة البكرات أو الكاسيتات معرضة للشمس.

ويراعى فيه ما يلي:

•إبعــاد األشــرطة واألقــراص عــن المجــال المغناطيســي ،وتجنــب وضــع

كل أربــع ســاعات لــكل اختــاف مــن °10م ( °18فهرنهيــت).

األشــرطة فــوق المعــدات الكهربائيــة.

•المحافظــة علــى نظافــة مناطــق التخزيــن وخلوهــا مــن الغبــار ،فالغبــار
ّ
ســببا
ويتعلــق بالرطوبــة ،ويعجــل التحلــل بالمــاء والــذي ُيعــد
يجتــذب
ً
ـائعا وخطيـ ًـرا للتحلــل المغناطيســي البطــيء للشــريط .كمــا أن مــن شــأن
شـ ً

الغبــار التســبب فــي التلــف الدائــم للشــريط .فالتعريــة الناتجــة عــن الغبــار

إضافــة إلــى الضغــط بيــن ســطح الشــريط ورؤوس المســجل تعمــل علــى
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األوعية البصرية
أقراص الليزر
أقراصــا مــن البالســتيك
بــدأ اســتخدامها فــي عــام  ،1978والشــائع أن تكــون
ً
أو الزجــاج قطرهــا  12بوصــة ( 30ســم) ،وتحمــل علــى ســطحها مالييــن
العالمــات المحملــة بالمعلومــات المقــروءة بشــعاع الليــزر الموجــه إلى الســطح
وينعكــس الشــعاع فيتحــول إلــى إشــارة تماثليــة (تناظريــة).
األقراص المدمجة
ُ
ــورت مــن األقــراص المدمجــة الصوتيــة ( )CD-ROMالتــي ظهــرت فــي
ط ِّ
أواســط ثمانينيــات القــرن العشــرين ،لذلــك فــإن لهــا أبعادهــا ومواصفاتهــا
الماديــة نفســها .إن االختــاف الرئيــس بيــن األقــراص المدمجــة واألقــراص
الصوتيــة ( )CDsيتمثــل فــي أن األقــراص الصوتيــة تحتــوي علــى بيانــات
صوتيــة فحســب ،فــي حيــن تحتــوي األقــراص المدمجــة علــى بيانــات صوتيــة
وحاســوبية ومرئيــة (فيديــو) /صــور.
لولبيــا متصـ ًـا
أمــا األقــراص المدمجــة البالســتيكية النمطيــة فتحمــل مسـ ًـارا
ً
مــن العالمــات التــي تحتــوي علــى البيانــات .وتتيــح طبقــة األلومنيــوم
العاكســة علــى القــرص لشــعاع الليــزر فــي مشــغل األقــراص قــراءة البيانــات
ـي بطبقــة مــن الورنيــش ( )lacquerمــن
المشــفرة .إن تماســك البيانــات محمـ ّ
جهــة ،والطبقــة الســفلية البالســتيكية مــن جهــة أخــرى.
التعامل معها
أســوأ آثــار التعامــل علــى األقــراص البصريــة تنجــم عــن االنثناء الخطير أو اســتخدام
رأس حــاد علــى الســطح العلــوي للقــرص ،حيــث إن مــن شــأن هذيــن األمريــن
تشــويه الطبقــة الســفلية البالســتيكية ،ومســح العالمــات وجعــل مســاحات من
مثــا لقلــم حبــر جــاف قــد يســبب
القــرص غيــر مقــروءة ،فالــرأس المســتدق
ً
انضغــاط الطبقــة الســفلية المتعــددة الكربونات والطبقة المعدنية العاكســة في
الحيــز الــذي يتعــرض لــرأس القلــم .ويوصــى بعــدم تــرك األقــراص فــي ســواقة
األقــراص ،وارتــداء قفــازات خاليــة مــن النســيل عنــد إمســاك األوعيــة البصريــة.
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وضع ملصقات عليها
إن اســتخدام ُملصقــات مــن أي نــوع علــى األقــراص البصريــة لتســميتها قــد
الملصقــات قــد تنســلخ فــي
يســبب عــدم توازنهــاُ ،
ويعيــق قراءتهــا .كمــا أن ُ
األجــواء الرطبــة .وينبغــي الحــذر مــن محاولــة إزالــة الملصــق مــن علــى القــرص
بعــد تثبيتــه عليــه ،حيــث إن إزالتهــا مــن الحيــز الصغيــر الــذي يحملهــا تُ ِّركــز
الترقــق (االنفصــال إلــى طبقــات رقيقــة)
اإلجهــاد عليــه ،ممــا قــد يتســبب فــي
ُّ
خاصــة فــي األقــراص المدمجــة القابلــة للكتابــة .وإذا كان مــن الضــروري
الكتابــة فــوق القــرص فيستحســن اســتخدام قلــم بــرأس ُلبــادي ناعــم ،ومــن
المهــم االنتبــاه إلــى أن اســتخدام األقــام الســائلة قــد يفضــي إلــى تســرب
الســائل إلــى طبقــة الورنيــش الواقيــة.
التنظيف
ُيراعــى تجنــب اســتخدام ســوائل التنظيــف .وقــد يــزال الغبــار أو التــراب اليســير
بأمــان بواســطة قطعــة قمــاش ناعمة ،غيــر أن األفضل إزالته باســتخدام بندقية
هوائيــة مخصصــة لهــذا الغــرض .وينبغــي توخــى اللطــف فــي إزالــة الغبــار مــن
محــور القــرص (خــارج أطــراف القــرص) فــي حركــة نصــف قطريــة ال محيطيــة.
التخزين
تُ عــد األغلفــة األكريليكيــة التــي يوفرهــا صانعــون وموزعــون كثيــرون وســائل

حمايــة جيــدة لألقــراص مــن الخــدوش والغبــار والضــوء وتقلبــات الرطوبــة
الســريعة .وتوفــر المزيــد مــن الحمايــة لألقــراص المدمجــة المغلفــة علــى نحــو
منفصــل بوضعهــا فــي صنــدوق أو درج أو خزانــة مغلقــة ،ممــا يكســبها
حمايــة إضافيــة مــن الضــوء والغبــار وتقلبــات المنــاخ .وينبغــي االحتفــاظ بمــا
يــزوده الصانــع مــن فواصــل بينهــا باســتخدام بطاقــات أو غيرهــا فــي األغلفــة.
توصيات بيئية للتخزين
ينبغــي تخزيــن األقــراص البصريــة فــي بيئــة خاليــة مــن الغبــار ،ومبــردة (بدرجــة
حــرارة تحــت °20م أو  °68فهرنهيــت) ،ومتوســطة الجفــاف (برطوبــة نســبية
 .)% 40إن الظــروف الحــارة والرطبــة تــؤدي إلــى تأكســد الطبقــات المعدنيــة
العاكســة ،وبهــت األلــوان ،والتحلــل فــي الطبقــات الســفلية والطــاءات
البوليمريــة ،كمــا ينبغــي الحــذر مــن تــرك األقــراص معرضــة ألشــعة الشــمس.
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عند إجراء عملية تغيير
الوعاء ينبغي التأكيد على
المحافظة على المادة
األصلية ،من حيث
تدريب الموظفين على
التعامل مع المواد على
نحو سليم ،والتخزين
المؤقت للمادة المراد
تغيير أوعيتها ،والظروف
البيئية الستوديوهات
التصوير .وعندما
يراد التسجيل على
ميكروفيلم أو رقمنة
مادة مجلدة ،فينبغي
استخدام حوامل
لتسندها بحيث ال تتضرر
أثناء عملية تغيير الوعاء.

تغيير األوعية

أسباب تغيير األوعية

علــى الرغــم مــن أن المكتبــات قــادرة علــى الحيلولــة دون حــدوث التلــف

فــي أهــم المكتبــات األوروبيــة ،ويوثــق الســجل مــا يتوفــر مــن النصــوص

توفيــر الجهــود والتكاليــف الالزمــة لصيانــة مجموعاتهــا .فحفــظ المحتــوى

فــي تالفــي تكــرار جهودهــا (كقيــام مؤسســتين بتصويــر الصحيفــة نفســها

لمجموعاتهــا ،أو التحكــم بمعدلــه ،فــإن هنــاك مؤسســات قليلــة قــادرة علــى

الفكــري بتحميلــه علــى وعــاء آخــر أكثــر اســتدامة (تغييــر الوعــاء) ،إجــراء عملــي
ــدي .وتتوفــر عــدة منشــورات تغطــي بالتفصيــل القضايــا التــي تثيرهــا
وم ْج ِّ
ُ
عمليــة تغييــر األوعيــة ،والطــرق واألســاليب التــي تتــم بهــا .ويوجــز هــذا القســم

بعــض المســائل العامــة ذات الصلــة ،خاصــة العنايــة بعمليــة تغييــر األوعيــة،

وينبهنــا كذلــك إلــى أن المــواد التــي ســوف تخضــع لتغييــر وعائهــا تحتــاج إلــى
العنايــة الالزمــة فــي التعامــل معهــا.

التــي تــم تغييــر أوعيتهــا ومــكان وجودهــا ،لمســاعدة المؤسســات المعنيــة
علــى ميكروفيلــم ممــا يســفر عــن تبديــد فــي مواردهمــا القيمــة ،أو قيــام

مؤسســة بتغييــر وعــاء مجلــدات مجلــة معينــة ،فــي حيــن تــم حفــظ مجموعــة
ســليمة منهــا فــي مؤسســة أخــرى فــي مدينــة مجــاورة) .إضافــة إلــى ذلــك

فــإن التعــاون ضــروري بيــن المكتبــات فــي التخطيــط لمــا ينبغــي تغييــر أوعيتــه
وتحديــد المؤسســة التــي ســوف تُ نــاط بهــا هــذه المهمــة.

وقــد ُنشــرت عــدة أدلــة إرشــادية لمســاعدة اختصاصيــي المكتبــات فــي اختيــار
المــواد التــي ســوف يتــم تغييــر أوعيتهــا ،وفــي إعــداد برامــج تغييــر األوعيــة.

يتم تغيير أوعية مواد المكتبة واألرشيفات لعدة أسباب أهمها:
•المحافظة على محتواها الفكري.

•خفض معدل البلى والتمزق لألصول.

كثيــرا قــد يتــم التخلــص
•توفيــر المســاحة ،فالمــواد الهشــة والمتضــررة
ً
منهــا إذا لــم تكــن خصائصهــا الماديــة ذات أهميــة ،وانحصــرت األهميــة
بمحتوياتهــا فحســب.

وإجمال فإن األسئلة التالية ينبغي طرحها:
ً

•هل المادة أو المجموعة فريدة أو نادرة؟

•هل تتوفر نسخ أخرى من المادة في المكتبة أو في أي مكان آخر؟

•هــل تحتــاج المــادة للمعالجــة؟ (هــل حموضــة الــورق مرتفعــة أو هــل مــن

•تحســين الوصــول إليهــا ،فنســخ األفــام المصغــرة (الميكروفيلــم)

المحتمــل أن ترتفــع وتصبــح المــادة هشــة؟)

موفــرة بذلــك الوصــول للمــادة ألكثــر مــن مســتفيد فــي الوقــت نفســه.

•هل المادة مستخدمة بكثرة ،أو هل من المحتمل أن تستخدم بكثرة؟

واألوعيــة الرقميــة قــد يجــري توزيعهــا لمواقــع خــارج المؤسســة /المكتبــة،

•استنســاخ تســجيالت معينــة ألغــراض أمنيــة واحترازيــة فــي حالــة تعــرض
األصــول للتلــف أو الســرقة أو التخريــب.

حقــا علــى
تعتمــد عمليــة تغييــر األوعيــة بوصفهــا عمليــة محافظــة ناجحــة ً

المــواد علــى تعــاون المؤسســات علــى المســتوى الوطنــي والدولــي ،حيــث

ينبغــي إقامــة مشــروعات شــبيهة بمشــروع “الســجل األوروبــي ألصــول
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الميكروفيلــم” ،وهــو عبــارة عــن قاعــدة معلومــات لألفــام المصغــرة المقتنــاة
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•هل من الممكن استبدال المادة؟

•هل هناك حاجة للمحافظة على المادة بشكلها األصلي؟
•هل تم تغيير وعاء المادة في مؤسسة أخرى؟
تقليل معدل اإلبالء والتمزق في األصول

عندمــا يكــون الهــدف متمثـ ًـا فــي خفــض معــدل البلــى والتمــزق لألصــول،

فينبغــي أن يحــذر مــن حــدوث تلــف أثنــاء عمليــة االستنســاخ .وتجــدر اإلشــارة
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إلــى أن تغييــر األوعيــة تزيــد مــن فــرص تعــرض المــادة للخطــر لكثــرة التعامــل

معهــا أثنــاء تنفيــذ هــذه العمليــة.

حاجــة لوجــود واجهــة قــراءة آليــة للمــادة المنســوخة

•إمكانية االحتفاظ باألصل وشكله

اختيار الوعاء

هناك ثالث عمليات رئيسية لتغيير األوعية هي:

•تكاليفهــا األقــل مقارنــة مــع عمليــات تغييــر األوعيــة األخــرى إذا كان األصــل

•النسخ الضوئي

وثيقــة أحاديــة اللون

•التسجيل على ميكروفيلم

•تفضيــل رواد المكتبــة اســتخدام المــواد الورقيــة علــى الميكروفيلــم

•الرقمنة

أغراضــا
ً
جميعــا تخــدم
ولــكل مــن هــذه العمليــات مزاياهــا ومســاوئها ،لكنهــا
ً

مختلفــة ،وتســتحق أن تأخذهــا المكتبــة فــي الحســبان عند اختيــار بدائل التصوير
المناســبة ألغراضهــا .وتتناولهــا الفقــرات اآلتيــة بالتوضيــح:

ينبغي عدم نسخ األغلفة

والكتب الهشة والنادرة
باستخدام آالت النسخ
الضوئي المسطحة.

وســواها ،مــا لــم تتوفــر وثائــق كبــرى كالصحــف

العيوب

•عــادة مــا تكــون النســخ المأخــوذة مباشــرة عــن نســخة أصليــة ذات نوعيــة
رديئــة مقارنــة بالصــور الورقيــة عــن الميكروفيلــم التــي تعــد أفضــل منهــا

النسخ الضوئي

•تكاليف إعداد نسخ أخرى تالية أعلى من طباعة الميكروفيلم

ال يعــد النســخ الضوئــي أداة حفــظ كاملــة ،حيــث إنــه عــادة ال يعــد نســخة

باســتثناء الفنــون التخطيطيــة

أصليــة تؤخــذ عنهــا النســخ األخــرى ،لكــن النســخ الضوئــي مفيــد علــى نحــو

خــاص الســتكمال صفحــات ناقصــة أو نــص ناقــص:

•مــن الممكــن النســخ الضوئــي للمــواد التالفــة أو الناقصــة مــن أعــداد
دوريــة مجلــدة ،وتجليدهــا للتخزيــن علــى رفــوف مفتوحــة.

أيضــا حيــن تُ صبــح مــادة معينــة هشــة غيــر صالحــة
•قــد ُيســتخدم النســخ ً

•هنــاك بعــض الفقــد فــي المعلومــات خاصــة بالنســبة للمــواد التصويريــة
•يأخذ حفظ األصل حيزً ا أكبر

ورق النسخ الضوئي ومسحوقه وآالته

•الورق :ينبغي أن يتم النســخ على ورق مســتديم تتوفر فيه متطلبات “معيار
المعهد الوطني األمريكي للمعايير للورق المســتديم” رقم ()239.48 - 1992

لالســتخدام دون تعرضهــا لمخاطــر التلــف ،فتبــرز الحاجــة لوجــود نســخة

أو “معيــار المنظمــة الدوليــة للمعايــرة” ،رقــم ( ،)ISO 9706وأن تســتخدم آلــة

الناشــرين التجارييــن.

مســتقرة على المــدى الطويل.

ورقيــة بديلــة (وليــس نســخة ميكروفيلميــة) ،غيــر أنهــا ال تتوفــر عــن طريــق

وفــي كلتــا الحالتيــن ،مــن الضــروري أن تكــون ُ
الن َســخ ذات جــودة عاليــة وعلــى
ورق مســتديم.
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المزايا

•تتطلــب عمليــة النســخ الضوئــي وجــود آلــة النســخ فحســب ،حيــث ال
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النســخ الضوئــي مــن نــوع األبيــض واألســود ،ألن المنســوخات ال تتمتع بحالة

•المســحوق :يؤخــذ فــي الحســبان نوعيــة المســحوق المســتخدم فــي
النســخ الضوئــي (حيــث يوصــى أن يكــون أســود الكربــون) ،والتحامــه
بالــورق .وينبغــي أن تتوفــر صيانــة جيــدة آلالت النســخ الضوئــي للتحقــق
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مــن أن درجــة الحــرارة فيهــا مالئمــة اللتحــام مســحوق النســخ الضوئــي

•معالجــة الفيلــمُ :يعالــج الفيلــم وفــق المعاييــر األرشــيفية ويجــري اختبــاره

فيســتنتج أن اآللــة ال تعمــل علــى التحــام الصــورة بالــورق علــى نحــو

•الفحــص :يخضــع الفيلــم للفحــص بعــد المعالجــة الكتشــاف وجــود

بالــورق .فــإذا تلطخــت النســخة المصــورة عنــد محاولــة محــو صــورة،
ســليم ،ممــا يســتلزم ضبطهــا.

•آالت النســخ الضوئــي :إن نســخ المــواد المجلــدة باســتخدام آالت النســخ
ً
كبيــرا علــى أغلفــة التجليــد،
ضغطــا
الضوئــي العاديــة فــي المكتبــة يضــع
ً

ويفضــل اســتخدام آالت النســخ الضوئــي
ويتســبب ال محالــة فــي تلفهــاُ ،
التــي تتيــح وضــع وجــه المجلــد المنســوخ إلــى أعلــى .وتتوفــر آالت النســخ

فــوق الرأســية التــي تعمــل علــى رقمنــة النصــوص والصــور ،وتتميــز

بإمكاناتهــا الجيــدة اللتقــاط صــور ذات نوعيــة جيــدة للمجلــدات التــي تنفتــح
جيـ ًـدا أو علــى نحــو كامــل.

تشــوهات فيــه ،ومــدى وضوحــه ،واكتمالــه.

آليــا وتضمينهــا
•إنشــاء التســجيالت :ويعنــي إنشــاء التســجيالت المقــروءة ً
فــي الفهــارس لدعــم اســتخدام الفيلــم ،والحيلولــة دون تكــرار الجهــود.

مكتب الخدمات التجارية للميكروفيلم:

اقتصاديــا أكثــر مــن
عــد اســتخدام مكتــب الخدمــات التجاريــة للميكروفيلــم
ً
ُي ُّ

إنشــاء مكتــب لمثــل هــذه الخدمــات فــي المؤسســة .ومــن األهميــة بمــكان
أن يجــري تقييــم مؤهــات أيــة شــركة لخدمــات التســجيل علــى ميكروفيلــم،
ويلفــت االنتبــاه فــي هــذا المجــال إلــى مــا يلــي:

التصوير على ميكروفيلم

•التواصــل مــع المؤسســات األخــرى ،خاصــة دور المحفوظــات أو
األرشــيف ،واالستفســار عــن خبراتهــا وتعاملهــا مــع شــركات التســجيل

عملية التصوير على ميكروفيلم

عــدد مــن المعاييــر التــي تُ غطــي جميــع جوانــب إنتــاج الميكروفيلــم
ُنشــرت
ٌ

وتخزينهــا .أمــا التصويــر علــى ميكروفيلــم (ألغــراض المحافظــة علــى المــواد)

فيشــمل الخطــوات التاليــة:

علــى ميكروفيلــم.

•ســؤال الشــركات عــن خبرتهــا فــي التصويــر الفيلمــي للتســجيالت المجلــدة
والهشــة أو الكبيــرة فــوق المعتــاد.

•تُ ستشار ثالث مؤسسات على األقل حول خدمات الشركة.

•االختيــار :ويعنــي اتخــاذ قــرارات واعيــة حــول تحديــد المــواد التــي يشــملها

•االتصــال باألفــراد الذيــن ســبق لهــم التعامــل مــع هــذه الشــركات لمعرفــة

•اإلعــداد :ينبغــي فحــص المــادة للتحقــق مــن اكتمالهــا ،وتنظيــف

إلجــراء التصحيحــات بإعــادة التصويــر الفيلمــي حينمــا يلــزم.

التصويــر علــى ميكروفيلــم.

الصفحــات وإصالحهــا ،ووضــع عالمــات علــى العناصــر التــي تشــير إلــى
تفاصيــل كالعناويــن وخاصيــة التكبيــر.

•التصويــر الفيلمــي :وهــو مشــابه إلجــراءات التصويــر الفوتوغرافــي
األساســية.
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للتحقــق مــن إزالــة بقايــا عناصــر المعالجــة الكيميائيــة.
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كيفيــة تعاملهــا مــع التســجيالت ،ودقــة التزامهــا بالمواعيــد ،واســتجابتها

•فحــص العمليــة التــي تنفذهــا شــركة التســجيل علــى ميكروفيلــم ،وطــرح
األســئلة حــول مــا تتبعــه مــن المعاييــر واإلجــراءات والتدابيــر األمنيــة.

•إعداد عقد بين المؤسسة والمكتب سابق الذكر.
•تكليف الشركة بتصوير فيلم الستخدامه كعينة.
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تغيير األوعية

أنواع الميكروفيلم:

المزايا

ونوجزها فيما يلي:

•تاريــخ تجربتهــا الناجحــة الطويلــة ،حيــث جــرى استنســاخ مــواد المكتبــات
علــى ميكروفيلــم منــذ ثالثينيــات القــرن العشــرين.

•معالجة معظم مشكالتها التقنية.

األساســية األرشــيفية التــي تُ حفــظ لوقــت غيــر محــدود خــارج مبنــى

المؤسســة فــي ظــروف ُمتحكــم بهــا جيـ ًـدا .وصــور النيجاتيــف األساســية
مســتخدمة إلنتــاج نســخ إضافيــة فقــط وليــس للمشــاهدة.

•توفر عدة معايير للتصوير الفيلمي والمعالجة والتخزين.

•الديــاز ( :)Diazoمــن الممكــن إعــداد نســخة مطبوعــة مؤقتــة مــن الصــور

•إنتاج األفالم المصغرة واستنساخها وتوزيعها اقتصادي.

األساســية علــى فيلــم الديــاز الــذي تســتخرج منــه النســخ األخــرى.

جدا مما يوفر في الحيز المطلوب القتنائه أو تخزينه.
•حجم الفيلم صغير ً

الفزيكيــول ألغــراض االســتخدام واإلعــارة.

•إمكانية رقمنة األفالم المصغرة ذات النوعية الجيدة.

العيوب

•الفزيكيــول (ُ :)Vesicularيمكــن إعــداد نســخ موجبــة علــى فيلــم

التخزين والتوصيات البيئية

•إحجــام المســتفيدين عــن اســتخدامه .عــادة مــا تكــون قارئــات األفــام

معظــم التوصيــات المذكــورة أعــاه بشــأن أوعيــة األفــام تنطبــق علــى

يدويا:
•تعامل المستفيد مع الفيلم
ً

كيميائيــا
فــي المكتبــات متوفــرة علــى مــادة أســيتاتية ،وهــذه األفــام تتحلــل
ً

المصغــرة ذات نوعيــة غيــر مالئمــة ،وغيــر مريحــة فــي تصميمهــا.

تخزيــن أوعيــة الميكروفيلــم .وهنــاك أفــام كثيــرة فــي المجموعــات الحاليــة
مفــرزة رائحــة ّ
ويصيــب التلــف الطبقــة
خليــة ،ثــم تنكمــش فــي النهايــةُ .

 بتحديد موقع الفيلم. -تركيبه في اآللة.

الحساســة للفيلــم .كمــا أن األفــام الســليلوزية عرضــة للتحلــل ،ويتزايــد معــدل

 -استعراض عشرات الصور للعثور على الصورة المطلوبة.

تدريجيــا حتــى يبلــغ نقطــة الحفــز الذاتــي ،وعندهــا يتزايــد معــدل التحلــل.
التحلــل
ً

متوفرا في المكتبة.
•يأخذ توفير الفيلم أسابيع إذا لم يكن
ً

ولدرجــة الحــرارة والرطوبــة أثــر مهــم فــي تحديــد الوقــت الــذي تســتغرقه

•احتمال خدش الفيلم عند إمساكه.

قاعــدة الفيلــم لبلــوغ نقطــة الحفــز الذاتــي (انظــر الجــدول فــي القســم الخــاص

قدرا من الوضوح (نحو .)% 10
•يفقد كل منتج أو نسخة أخرى تالية ً

بالتعامــل مــع األفــام).

•تعذر التحكم بمتغيرات إنشاء الفيلم.

ومــن المعــروف أن أفــام جيالتيــن الفضــة مــن النــوع األبيــض واألســود

•قد تكون المستخرجات من النوعية الرديئة.

•تتقرر جودة الصورة عقب االنتهاء من التصوير الفيلمي.

•وجــوب إعــادة التصويــر الفيلمــي للصــور الرديئــة ووصــل الصــور الجديــدة
بالفيلــم.
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•جيالتيــن الفضــة :وهــي النــوع الوحيــد المســتخدم لصــور النيجاتيــف

لم تثبت قيمة
األفالم الحساسة
اللزجة المصنوعة من
البوليستر من حيث
الجودة األرشيفية ،لكنها
إذا خزنت في ظروف
مالئمة فقد تبقى ما
بين  100 - 25سنة.

المعالجــة والمخزنــة علــى نحــو مالئــم تتمتــع بعمــر اســتخدام يمتــد حتــى نحــو

ينبغي حفظ األفالم
المصغرة دائما في
ظروف تلبي متطلبات
المواصفات القياسية
الدولية (األيزو) رقم
.5466

 500ســنة ،وهــو يفــوق بكثيــر عمــر االســتخدام لكثيــر مــن األصــول ذات

وإجمــال فــإن ظــروف المعالجــة والتخزيــن غيــر المالئمــة ال
النوعيــة الرديئــة.
ً
طويــا.
عمــر
ً
تســاعد األفــام فــي أن تُ َّ
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ينبغي المحافظة على
نظافة آالت قراءة أفالم
الميكروفيلم وتصويرها
لتالفي أضرار الخدوش
والترسبات على
الفيلم .وينبغي تعليم
المستفيدين كيفية
التعامل بعناية معها
لتجنب إتالفها.

تغيير األوعية

•تخزيــن الصــور األصليــة التــي فــي هيئــة نيجاتيــف فــي أقبيــة مقاومــة
للحرائــق (وليــس فــي خزائــن ،ألنــه يتعــذر توفيــر الرطوبــة النســبية المطلوبة

فيهــا) ،وخاليــة مــن الغبــار والملوثــات الجويــة ،ومحتفظــة بدرجــة حــرارة
°18م تزيــد أو تنقــص بدرجتيــن ( °64فهرنهيــت ،تزيــد أو تنقــص بخمــس

درجــات) ،ومســتوى ثابــت مــن الرطوبــة النســبية بيــن  20و % 40لجيالتيــن

الرقمنة
ماهية الرقمنة

الرقمنــة هــي طريقــة ألخــذ الصــور وتخزينهــا باســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب.

الفضــة علــى قاعــدة اإلســتر الســليلوزية ،و 30إلــى  % 40لجيالتيــن الفضــة

فآلــة التصويــر الرقمــي أو الماســحة اإللكترونيــة (ســكانر) تلتقــط صــورة

• ُيمكــن تخزيــن النســخ المخصصــة للطباعــة الوســيطة علــى أوعيــة جديــدة

مــن صفــر وواحــد) ،ومــن الممكــن مشــاهدتها علــى شاشــة الحاســوب أو

علــى قاعــدة البوليســتر.

مــن أفــام الديــاز ،وكذلــك ُنســخ المشــاهدة علــى أفــام لزجــة ،فــي

ـال فــإن الظــروف المبــردة الجافــة تســاعد فــي
ـددا .وإجمـ ً
ظــروف أقــل تشـ ً

إطالــة فتــرة بقــاء هــذه األفــام.

•فــي جميــع الحــاالت ينبغــي تالفــي التقلبــات الســريعة للرطوبــة النســبية
ودرجــة الحــرارة.

فوتوغرافيــة إلكترونيــة يجــري تحويلهــا إلــى رمــوز رقميــة ثنائيــة (رمــوز تتكــون
طباعتهــا علــى ورق .ويجــري تخزيــن البيانــات فــي أوعيــة مغناطيســية وبصريــة.

إن المحتــوى المعلوماتــي للصــور الرقميــة ال يتحــول إلــى شــكل هجائــي عــددي
وقــت المســح اإللكترونــي ولذلــك فــإن نصهــا غيــر قابــل للبحــث فيــه.

التعرف البصري على الحروف

•إن صــور أفــام الديــاز ســوف تبهــت ،والتعــرض للضــوء يعجــل فــي

تمكننــا برمجيــات التعــرف البصــري علــى الحــروف ( )OCRمــن تحويــل وثيقــة

فــي حاوياتهــا عندمــا ال تكــون مســتخدمة.

تمامــا،
برامــج تحريــر النصــوص .ولســوء الحــظ فــإن العمليــة ليســت دقيقــة
ً

بهتهــا ،لذلــك ينبغــي تخزيــن أفــام الديــاز فــي الظــام ،واالحتفــاظ بهــا

المســح الضوئــي اإللكترونــي المطبوعــة إلــى نــص قابــل للتحريــر باســتخدام

•إن األفــام الفزيكيوليــة حساســة للغبــار ودرجــات الحــرارة المرتفعــة الناجمة

وال بــد مــن إنفــاق كثيــر مــن الوقــت والجهــد فــي معالجــة الحــروف المقــروءة
خطـ ًـأ .إضافــة إلــى ذلــك فــإن برامــج التعــرف البصــري علــى الحــروف غيــر قــادرة

•ينبغــي أن تخلــو الحاويــات مــن العناصــر الحامضيــة والمؤكســدة

تصميــم الصفحــات.

“معيــار المعهــد الوطنــي األمريكــي للمعاييــر” رقــم (.)IT 9.2 - 1991

المزايا

عــن تشــغيل قارئــات األفــام المصغــرة ،لذلــك فــإن مــن الضــروري

المحافظــة علــى القارئــات نظيفــة ومبــردة.

واالختزاليــة ،وتلبــي متطلبــات “اختبــار النشــاط الفوتوغرافــي” وفــق

علــى المحافظــة علــى الطريقــة التــي ُكتبــت بهــا حــروف الوثيقــة األصليــة أو

وتتمثل فيما يلي:

سريعا لمستخدمين متعددين على نطاق العالم.
وصول
وفر الرقمنة
•تُ ِّ
ً
ً
•إمكانية التخزين اإللكتروني للصور.

•إمكانية توفير نسخ عالية الجودة للمستخدمين.
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تغيير األوعية

•تُ َّيســر أدوات االســترجاع األوتوماتيكيــة اكتشــاف المعلومــات المطلوبــة

ميكروفيلــم بوصفهــا عمليــة تغييــر الوعــاء .فتجهيــزات الحاســوب وبرمجياتــه

صــورا يمكــن استنســاخها عــدة مــرات دون تأثيــر فــي
وفــر الرقمنــة
•تُ ِّ
ً

منتظــم .إضافــة إلــى ذلــك فــإن التقنيــات تُ فقــد وتختفــي ،ومــن المحتمــل أال

•ال تتأثر الصور اإللكترونية باالستخدام.

الوقــت الحاضــر.

بســرعة.

جودتهــا.

كالهمــا يتغيــران بســرعة ،وتظهــر نســخ جديــدة مــن كل منهمــا علــى أســاس

تكــون المكتبــات قــادرة فــي المســتقبل علــى اســتخدام الكثيــر مــن تقنيــات

ـزاء مــن التجهيــزات ســوف يتــم التوقــف عــن تصنيعهــا ،وإن
وبالتأكيــد فــإن أجـ ً

العيوب

وتتمثل فيما يلي:

البرمجيــات القديمــة لــن تعمــل فــي النهايــة علــى األجهــزة الجديــدة .ويعنــي

•التكاليــف المرتفعــة المترتبــة علــى اقتنــاء التقنيــات المســتخدمة فــي

خزنــة
الم َّ
ذلــك أن المكتبــات قــد ال تكــون قــادرة علــى اســترجاع المعلومــات ُ

قانونيــا عــن
•قــد ال تقبــل الصــورة الرقميــة المعروضــة أو المطبوعــة بديـ ًـا
ً

مشــكلة بعــد  100عــام .ولمعالجــة تقــادم التجهيــزات ينبغــي نقــل نســخ

الرقمنــة واالســترجاع للتســجيالت.
األصــل.

•عدم توفر المعايير في مجاالت عديدة للتحويل الرقمي.

•لــم يحظــى التخزيــن الرقمــي بعــد بالقبــول بوصفــه عمليــة أرشــيفية
حقيقيــة ،ويحتــاج لقيــاس مســتمر ،وتحديــث أو نقــل نهائــي أو دوري.

•أنظمة تشغيل األقراص (سواقات األقراص) سوف تتقادم.

عامــا ،وســوف يمثــل هــذا الوضــع
علــى األوعيــة البصريــة الحاليــة بعــد ً 25

الحفــظ الدائــم مــن األوعيــة الحاســوبية المغناطيســية والبصريــة األقــدم إلــى

األحــدث المســتخدمة حينهــا وهكــذا.

استخدام الرقمنة والتصوير على ميكروفيلم

يبــدو أن إنتــاج كل مــن النســخ الرئيســة ألفــام الميكروفيلــم للحفــظ ،والنســخ

نســبيا لكنهــا تنخفــض علــى نحــو
•تكاليــف التخزيــن واإلنتــاج مرتفعــة
ً

الرئيســة الرقميــة لالســتخدام قــد يغــدو اســتراتيجية الحفــظ المفضلــة للعقــد

•يتزايــد الوقــت المطلــوب فــي تحميــل الصــور األرشــيفية الواضحــة

غيــر أن التقــدم الســريع لتكنولوجيــا الحاســوب وظهــور أجهــزة معقــدة تنتــج

متســارع.

وتخزينهــا ،والتكاليــف المترتبــة علــى ذلــك كلمــا ارتفــع مســتوى الجــودة

المطلوبــة.

•ارتفاع تكاليف استنساخ الصور الملونة.

إن الوسائط
المغناطيسية والبصرية
كاألقراص المرنة،
واألشرطة المغناطيسية،
واألقراص المدمجة،
واألقراص الصوتية
عموما تعد غير مستقرة
ً
وتتلف بسهولة ،وهي
مثل جميع أوعية
المعلومات تتردى حالتها
حالما يتم إنتاجها.

أول هــي المفضلــة اآلن
القــادم .وبوجــه عــام فــإن سياســة توفيــر الفيلــم ً

ـورا رقميــة واضحــة فــي آن واحــد بتكاليــف منخفضــة،
أفــام ميكروفيلــم وصـ ً
والضغــوط المتزايــدة باســتمرار لتوفيــر قــدر أكبــر مــن الوصــول للمعلومــات
وإجمــال فــإن اســتخدام الرقمنــة
ســوف تعــزز اســتخدام التقنيــة الرقميــة.
ً

ألغــراض المحافظــة علــى المــواد ســيبقى مثــار تســاؤل حتــى تتوفــر المعاييــر

إشكاالت التقادم

تعـ ّـد فتــرة الحيــاة التقنيــة ألي وعــاء بصــري أو إلكترونــي وتجهيزاتــه وبرمجياتــه

الالزمــة فــي هــذا المجــال.

المرتبطــة بــه قضيــة رئيســة ال نواجههــا عنــد النظــر فــي التســجيل علــى
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 باإلضافة إلى العديد من الروابط،الكاملة وقابلة للبحث

التي تقود إلى مجموعة كبيرة من المصادر التي تشتمل
على المؤسسات ذات الصلة بالصيانة والصفحات

.الرئيسية للبائعين وإدارة الحفاظ على المكتبة
مجلس موارد المكتبات والمعلومات

Council on Library and Information
Resources (CLIR)

1755 Massachusetts Avenue, NW, Suite 500
Washington, DC 20036, USA

Tel: + 1 (202) 939 4750Fax: + 1 (202) 939
4765

المعهد الكندي للصيانة

Canadian Conservation Institute (CCI)

1030 Innes Road, Ottawa, Ontario K1A OM5,
CANADA

Tel: + 1 (613) 998 3721Fax: + 1 (613) 998
4721

e-mail: cci-iccpublications@pch.gc.ca
http://www.pch.gc.ca/cci-icc

Bulletin de l’ICC

نشرة مجانية تصدر مرتين في العام باللغتين الفرنسية
واإلنجليزية

e-mail: info@clir.org

http://www.clir.org/cpa/

المجلس الكندي للمحفوظات

الوكالة األوروبية لشؤون الحفظ وإتاحة المعلومات
European Commission on Preservation

and Access (ECPA)

PO Box 19121, NL-1000 GC, Amsterdam,
THE NETHERLANDS

Tel: + 31 (20) 551 0807Fax: + 31 (20) 620
4941

e-mail: yola.de.lusenet@bureau.knawl.nl

http://www.knawl.nl/ecpa/ecpatex/welcome.
htm
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Canadian Council of Archives (CCA)

1009-344 Wellington Street, Ottawa, Ontario
K1A ON3, CANADA

e-mail: InfoAic@aol.com

AIC news and AIC Journal

:من مطبوعاته

Bibliothèque nationale de France (BnF)

:التواصل مع إحدى الجهات التالية

Quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13,
FRANCE

دار أبي للنشر

Abbey Publications Inc

Tel: + 33 (0) 1 53 79 41 65Fax : + 33 (0) 1 53

7105 Geneva Drive, Austin TX 78723, USA

http://www.bnf.fr

3995

79 41 61

 إدارة المحفوظات الوطنية/المكتبة البريطانية

The British Library, National Preservation

Office (NPO)

e-mail: dubeau@fis.utoronto.ca

412 7796

قاعدة معلومات “الصيانة” على اإلنترنت

 ُيمكنكم،للحصول على الخدمات االستشارية

Services de Conservation

Great Russell Street, London WC1B 3DG, UK

http://fix.utoronto.ca/groups/aao/index.htm

خدمات استشارية

 خدمات الصيانة/المكتبة الوطنية الفرنسية

Tel: + 1 (613) 995 0210Fax: + 1 (613) 947
6662

)1( الملحق

http://palimpsest.stanford.edu/aic/

Tel: + 44 (0) 171 412 7612Fax: + 44 (0) 171
e-mail: npo@bl.uk

http://www.bl.uk/index.html

Tel: + 1 (512) 929 3992Fax: + 1 (512) 929
e-mail: Abbeypub@flashnet

http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/

:من مطبوعاته

Abbey Newsletter and Alkaline Paper
Advocate.

المعهد األمريكي لصيانة األعمال التاريخية والفنية
American Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works (AIC)

1717 K Street NW, Suite 301, Washington DC
20006, USA

Conservation on Line (CoOL)

http://palimpsest.standford.edu

Tel: + 1 (202) 452 9545Fax: + 1 (202) 452

قاعدة بيانات تتألف من مقاالت وتقارير بالنصوص

9328

www.qnl.qa
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Tel: + 46 (8) 783 3700 Fax: + 46 (8) 663 1811
المركز الدولي لصيانة التراث الثقافي وترميمه

:من مطبوعاته

نشرة مجانية تصدر ثالث مرات في السنة باللغتين
اإلنجليزية واألسبانية

International Centre for the Conservation
and Restoration of Cultural Property
(ICCROM)

معهد دراسات استدامة الصور

Image Permanence Institute (IPI)

13, via di San Michele, I-00153 Roma, ITALY

Rochester Institute of Technology, Frank E.

e-mail: iccrom@iccrom.org

Rochester, NY 14623-0887, USA

Tel: + 39 (6) 585 531Fax: + 39 (6) 5855 3349
http://www.iccrom.org

Tel: + 1 (716) 475 2736Fax: + 1 (716) 475 7230

المجلس الدولي للمحفوظات

International Council on Archives (ICA)

60, rue des Francs-Bourgeois, F-750003
Paris, FRANCE

Tel: + 33 (1) 40 27 63 06Fax : + 33 (1) 42 72
20 65

e-mail : 100640.54@compuserve.com

Institute of Paper Conservation (IPC)

Leigh Lodge, Leigh, Worcester WR6 5LB, UK
Tel: + 44 (1886) 832323Fax: + 44 (1886)
833688

e-mail: clare@ipc.org.uk

London

SW17 8AA, UK

)(إفال

International Federation of Library

Associations & Institutions (IFLA)

PO Box 95312, 2509 CH The Hague, THE

. مرة واحدة في السنةConservator

الجمعية الدولية للمحفوظات الصوتية

Internation Association of Sound
Archives (IASA)

(EROMM)

Tel: + 49 (551) 39 34 68Fax: + 49 (551) 39

http://www.nbr.no/fiat/fiat.html

e-mail: eromm@mail.sub.uni.goettingen.de

e-mail: gosta@msn.com

الهيئة الوطنية للفنون

Fundaçáo Nacional de Arte (FUNARTE)

Rua São José 12° andar – Centro, CEP
20010-020, Rio de Janeiro, BRAZIL

Tel: + 55 (21) 533 8090Fax: + 55 (21) 262
4516

e-mail : zuniga@omega.eincc.bc

بجانب األمور األخرى التي قامت بها الهيئة الوطنية

أيضا بوضع برنامج وطني
ً  قامت،للفنون في البرازيل

 وهو يعد بمثابة.للبحث وحفظ الصور الفوتوغرافية
.شبكة من مراكز العمل في كافة أنحاء البالد

Paper Conservation News ُيصدر مطبوعة

The Paper ثالث مرات في العام و مطبوعة

السجل األوروبي ألصول الميكروفيلم

European Register of Microfilm Masters

Tel and Fax: + 44 (0) 181 675 5941

:من مطبوعاته
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معهد صيانة الورق

http://palimpsest.stanford.edu/ipc

http://www.archives.ca/ica

NETHERLANDS

Gannett Memorial Building, PO Box 9887,

Elmfield Mansions, Elmfield Road, Balham,

معهد جيتي للصيانة

Getty Conservation Institute

1200 Getty Center Drive, Suite 70, Los
Angeles, CA 90049-1684, USA

Tel: + 1 (310) 440 7325Fax: + 1 (310) 440
7702

http://www.getty.edu/gci

www.qnl.qa
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قاعدة بيانات دولية لمساعدة المكتبات في تنسيق

أفالم الميكروفيلم واألنشطة األخرى الخاصة بتغيير

األوعية والتي تهدف إلى حفظ المعلومات المطبوعة
أيضا بمنزلة
ً  وهي.والمهددة بسبب هشاشة الورق
.أداة لترتيب نُ سخ الكتب التي تم تغيير أوعيتها

االتحاد الدولي لمحفوظات األفالم

Fédération Internationale des Archives

du Film (FIAF)

1 rue Defacqz, B-1000 Bruxelles, BELGIUM

Tel: + 32 (2) 538 3065Fax: + 32 (2) 534 4774
e-mail: fiaf@mail.interpac.be

http://www.cinema.ucla.edu/fiaf/enfiaf.html

تجمع بين المؤسسات من جميع البلدان المكرسة

لجمع وحفظ األفالم ذات األهمية الثقافية والتاريخية
.على حد سواء

االتحاد الدولي للمحفوظات التلفازية

Fédération Internationale des Archives

de Télévision (FIAT)
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Tel: + 1 (800) 537 7546 (North America)
Tel: + 1 (650) 691 2333 (outside North
America)

Fax: + 1 (650) 964 0943
e-mail: bl.rlg.org

http://www.rlg.org/toc.html
خدمة سولينت للحفظ

Solinet Preservation Service

http://solinet.net

برنامج اليونسكو – ذاكرة العالم

UNESCO – Memory of the World

1, rue Miollis, 75015 Paris, FRANCE

Tel: + 33 (0) 1 45 68 44 96Fax: + 33 (0) 1 44
49 00 58

http://www.unesco.org/webworld

National Preservation Office

.التي تصدر مرتين في العام وهي مجانية ألعضائه

IIC Bulletin

اللجنة المشتركة لالتحاد الدولي لجمعيات

Tel: + 61 (6) 262 1571Fax: + 61 (6) 273 4535
e-mail: claw@nla.gov.au

827

e-mail: IFLA.HQ@IFLA.NL

http://www.nlc-bnc.ca/ifla

ومؤسسات المكتبات والمجلس الدولي

قسم الحفظ والصيانة باالتحاد الدولي لجمعيات

Joint IFLA-ICA Committee for

IFLA Section on Preservation and

Preservation in Africa (JICPA)

ومؤسسات المكتبات
Conservation

المركز الشمالي الشرقي لصيانة الوثائق

Kenya National Archives and Documentation

National Library of Canada, 395 Wellington

Center (NEDCC)

Moi Avenue, PO Box 49210, Nairobi, KENYA

Tel: + 1 (613) 943 85 70Fax: + 1 (613) 947

Northeast Document Conservation
100 Brickstone Square, Andover, MA 01810,
USA

Service

Tel: + 254 (2) 22 89 59Fax: + 254 (2) 22 80 20

Tel: + 1 (978) 470 1010Fax: + 1 (978) 475

مكتبة الكونجرس

6021

e-mail: nedcc@nedcc.org
http://www.nedcc.org

مجموعة المكتبات البحثية

Research Libraries Group (RLG)

1200 Villa Street, Mountain View, CA 94041-

Library of Congress

Street, Ottawa Ontario K1A ON4, CANADA
29 16

e-mail: ralph.manning@nlc-bnc.ca
e-mail: mskepast@it.teither.gr

Preservation Directorate

المعهد الدولي للصيانة

LM-G21, Washington, DC 20540, USA

Tel: + 1 (202) 707 5213Fax: + 1 (202) 707
3434

http://www.lcweb.loc.gov/preserv/

1100, USA
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Tel: + 31 (70) 31 40 884Fax: + 31 (70) 38 34

للمحفوظات في أفريقيا

http://www.nla.gov.au/archive/npo/html

Atlanta, GA 30309-2955, USA
e-mail: helpdesk@solinet.net

:من مطبوعاته

NIAC, Canberra Act. 2600, AUSTRALIA

1438 West Peachtree Street, NW, Suite 200,

Tel: + 1 (404) 892 0943 or + 1 (800) 999 8558

المكتبة الوطنية األسترالية

National Library of Australia

International Institute for Conservation
(IIC)

6 Buckingham Street, London WC2N 6Ba,
UK

Tel: + 44 (171) 839 5975Fax: + 44 (171) 976
1564

e-mail: 100731.1565@compuserve.com

www.qnl.qa

154

مبادئ االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات للعناية بمواد المكتبات والتعامل معها

الملحق ()2

المالحق

Tel: + 41 (22) 749 0111

بعض المعايير ذات الصلة بمعايير األيزو:

Fax: + 41 (22) 733 3430

 :ISO JCT 1تكنولوجيا المعلومات

 :ISO TC 6الورق والكرتون وعجينة الورق

http://www.iso.ch/welcome.html

المعايير

 :ISO TC 21معدات الحماية من الحرائق ومكافحة

تقوم المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) بعملها من

إن المعايير الدولية والوطنية عبارة عن اتفاقيات

 :ISO TC 35الدهانات واألصباغ

مصطلحات أو تقنيات معينة.

الحرائق

موثقة تحتوي على مواصفات فنية أو مقاييس

 :ISO TC 37المصطلحات (المبادئ والتنسيق)

إرشادات أو تعريف للخصائص ،وذلك بهدف ضمان

 :ISO TC 46المعلومات والوثائق

دقيقة الستخدامها باستمرار بوصفها قواعد أو

أن المواد والمنتجات والعمليات والخدمات مالئمة
للغرض الذي ُأعدت ألجله .ورغم أنه ُيوصى باتباعها،

 :ISO TC 42التصوير الفوتوغرافي

إال أنها قد تخضع للتعديل لمالئمة االحتياجات المحلية.

ولالطمئنان على طبيعة جهود المحافظة على

الوقاية

المواد التي نقوم بها ،علينا أن ندرك أن الممارسات

 :ISO TC 94السالمة الشخصية – مالبس ومعدات

إلزاميا ،إال أن اتباع المعايير الكهربائية
المعايير يكون
ً

اختياريا في بعض الحاالت
على سبيل المثال يكون
ً

األخرى .وهذا يلقي بالمسؤولية على الممارس أو

ً
واعيا بتوافق خصائص أي
المستهلك بحيث يكون

نشاط أو منتج مع المعايير الموضوعة بشأنه ويصر
على االلتزام بها.

•رقم كابا (المقاوم لألكسدة) :أقل من 5
التي تزيد عن  70جم/م2

على ورق مستديم:

http://www.ansi.org/

يمثل معهد المعايير الوطنية األمريكية ()ANSI

الواليات المتحدة األمريكية لدى المنظمة الدولية
للمعايير (أيزو) ،وهو المنظمة الوطنية الرئيسية

المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)

المعنية بالمعايير في الواليات المتحدة األمريكية.

International Organization for
1, rue de Varembe

CP 56, CH – 1211 Genève 20
Switzerland
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•معدل الحامضية يتراوح بين  7.5و10

•الورق القالي (معادل كربونات الكالسيوم)% 2 :

USA

NY 10036

 :ISO TC 146جودة الهواء

)Standardization (ISO

االستدامة.

يجب أن يظهر هذا الرمز على أي منشورات مطبوعة

 :ISO TC 120الجلد

 :ISO TC 171تطبيقات تصوير المستندات

المتسارع .وخصائص الورق المستديم موصوفة في

معيار المنظمة الدولية للمعايير (:)ISO 9706 : 1994

11 West 42nd Street, 13th Floor, New York,

Fax: + 1 (212) 398 0023

واإلجراءات والمشتريات التي نقوم بها متوافقة مع

مئات من السنوات حسب نتائج اختبارات التقادم

•مقاومة التمزق 350 :ميجا نيوتن لجميع األوراق

Tel: + 1 (212) 642 4900

 :ISO TC 122التغليف

المعايير الموضوعة بشأنها .ورغم أن تطبيق بعض

معهد المعايير الوطنية األمريكية (أنسي)
)(ANSI

 :ISO TC 61البالستيك

التحلل الذاتي .ويمتد متوسط العمر المتوقع له لعدة

 -المعلومات والتوثيق  -ورق المستندات  -متطلبات

American National Standards Institute

 :ISO TC 47الكيمياء

 :ISO TC 92السالمة من الحرائق

خالل لجان فنية تعمل على مواد أو طرق أو نظم أو

معايير الورق المستديم

يتصف الورق المستديم بخلوه من أي مادة تسبب

www.qnl.qa

ويعد المعهد منظمة خاصة تقوم بتنسيق أعمال

اللجان والمنظمات التي اعتمدتها كهيئات تطوير
للمعايير.
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