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:هابه کتابخانهرسان آسیبطبیعی و غیرطبیعیعوامل ترین عمدهمعرفی و ساییشنا

راهبردهاوهاتوصیه

1سیدعباس مرجانی

چکیده
عی داشته تا از هویت انسانی سهاي فکري خود روي اقسام مواد اطالعاتیها و داشتهها، دانستهانسان همواره با مضبوط و مکتوب نمودن اندیشه

عوامل و حوادث طبیعی و غیر طبیعی وجود دارند که همیشه بر توان انسان سیطره و احاطه ،اما در عالم طبیعت. و صیانت نمایدخود حراست
ها و منابع یکی از این دستاوردها، که همواره در معرض تهدید است کتابخانه.کنندیمدارند و مدام انسان و دستاوردهاي انسانی را تهدید 

ترین حوادث سعی بر آن است تا عمدهمقاله اند، ولی در این تاکنون عوامل زیادي را شناسایی کرده،اندیشمندان و متخصصان. تنداي هسکتابخانه
این عوامل جهت مات و راهبردهاي مناسبی براي مواجهه و مقابله با داتا اق.ندشوها معرفی رسان به کتابخانهو بالیاي طبیعی و غیرطبیعی آسیب

خرابیازناشیآبسوزي، خساراتسیل، زلزله، آتشبه توانیماین عوامل نیترمهماز .دداتخاذ گروارده احتمالی ات و خساراتکاهش صدم
اشاره سرقتوسونامیشهري،هايناآرامیوهاشورشجنگ،تروریستی،ها، اعمالآتشفشانگردباد، صاعقه،وطوفانساختمان،تأسیسات

هاي راهبردي از وقوع چنین ریزي و برنامهتا با برنامهدهدیمین عوامل به کتابداران و مدیران کتابخانه این امکان را شناخت دقیق ا. نمود
.حوادث را به حداقل ممکن برساننداثرات این حوادثی پیشگیري نمایند و 

هاخانهکتاباي، هاي کتابخانهآسیببالیاي طبیعی، بالیاي غیرطبیعی، :هاي موضوعیکلیدواژه

قدمهم
روي انـواع و اقسـام مـواد    بـر  هـاي فکـري خـود    ها و داشـته ها، دانستهانسان همواره با مضبوط و مکتوب نمودن اندیشه«

اما . )1386مرجانی(»سعی داشته از هویت و اصالت انسانی خود حراست و صیانت نماید،اطالعاتی از ابتداي تاریخ تا کنون
اگر گفته . تالش انسان در این زمینه با شکست یا دشواري مواجه گرددبسیاري وجود دارند که نشان داده که عواملواقعیت 

تامپسـون،  (»غالباً بر حسب اتفاق صـورت گرفتـه اسـت   ]و منابع اطالعاتی[بقاي آثار«: گویدرا بپذیریم که می2کر.آر. ان
مصنوعی وجود دارند که بر توان مالی و فکري انسان عوامل و طبیعی و،باید اذعان کنیم که در عالم وجود)42ص ، 1366
ترین و ارزشمندترین دستمایه و دسترنج فکري و معنوي بشـري را نـابود   مایهگراناست به طوري که توانسته داشتهبرتري
ز حافظـه  اي اشدن تمام یا قسمت عمدهشاهد محو،در طول دوران و اعصار گذشته. نابودي قرار دهندمعرضو یا در کرده 

.  اندداشتهنقش مؤثر و مستقیمچند عواملی ،ایم که در این اضمحالل فرهنگیتاریخ بوده
کنون بـوده اسـت، از   تاآن يزاران بنا و عمارت بر اثر عوامل طبیعی و غیرطبیعی از ابتدای هویرانناظرتاریخ تنها شاهد و «

که تنها اطالعات محدودي اشاره نمودها و مراکز فرهنگیکتابخانهبه تخریب و از بین رفتنتوانیمهایرانیوي این جمله
،مهیـب هـاي يسـوز آتـش گـر،  هـاي ویـران  کن، زلزلـه بنیانهايیلستاریخ، . را در حافظه خود باقی گذارده استهاآناز 

د انهنگ و علم تحمیل شدهه حریم فرشماري را که بناجوانمردانه بیيهاسوءاستفادهرحمانه و بیيهاچپاولها و غارتگري
.)1386مرجـانی،  (» نـد اهدادفرهنگ و علـم را مـورد هجمـه و تاخـت و تـاز قـرار       تاریخ، عرصه ول طدارد که در به یاد را

اند که از بدو برشمردهو کرده شناسایی زیادي ن اي دشمنابراي کتاب و منابع اطالعاتی و کتابخانهمتخصصان و کارشناسان
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و همیشگی ایـن گونـه   شماره یکبرخی از این دشمنان مانند سیل، آتش، جنگ و سرقت به عنوان دشمنان کنون تاریخ تا
افـزاري و  و هکرهاي نرمهاکرم، هایروسوهاکتابخانهقدیمی و سنتی دشمـنان عالوه بر .شوندیممحسوب و انسانمواد

قصـد  ،موضـوع دامنه که با توجه به گستردگی کرد ضافه منابع اطالعاتی ادشمنان جدیدبه لیست می توانافزاري راسخت
.پرداختن به آن را نداریم

کنون عوامل و عناصر مخرب گوناگونی را فنی، متخصصان و کارشناسان، تاتخصصی ويهاپژوهشبه توجهبه هر حال با
جهان بیش از چهل مجموعه بالیـاي  ر سطحد«به طور کلی . کنیمیماشاره هاکه به آناند کردهها شناسایی براي کتابخانه
بالیا حوادث طبیعی و غیر طبیعـی  ). 13، ص 1384اصل هاشمی، (» دانشدهمتعدد آن شناسایی يهامجموعهطبیعی با زیر 

زلزله، سیل، مانندیبه طور کلی عوامل. داشته باشندهاکتابخانهغیر مستقیمی بر مستقیم یایرتأثممکن است، شدهشناسایی 
ساختمان، جنگ، طوفـان و  تأسیساتخرابیازناشیآب، اعمال توریستی، خسارات)سونامی(، صاعقه، تسونامیيوزسآتش

:مرتبط یا کم مرتبطند که عبارتند ازر اشاره کرد و برخی هم غیو آتشفشانسرقتشهري، هايیآرامو نا هاشورشگردباد، 
، قطعی برق، تصادفات، بادهاي استوایی، کمبود مواد غذایی، سقوط اردواگیرهايیماريبموج هواي سرد یا گرم، خشکسالی، 

با این وجود برخی از کتابداران و متخصصان )17–16همان، ص (...و بهمن، تصادفات، حوادث شیمیایی، آفات کشاورزي 
مقالـه  ، در حـد وسـع  هـا يندبمکه پس از آشنایی با این تقسیاندکردهرا تقسیم بندي هاکتابخانهنیز عوامل آسیب رسان به 

.  درباره حوادث مترقبه و غیر مترقبه بحث خواهد شد

نظرانصاحباز دیدگاه طبیعی و غیر طبیعی و بالیاي تقسیم بندي حوادث 
را ایـن  هـا کتـاب علل و عوامل نابودي ،»تاریخ اصول کتابداري«در فصل سوم کتاب .)5445، ص 1366(ن سوپجیمز تام

دقتـی  دقتـی در خواننـدگان، سـرقت، بـی    غفلت و مسامحه در نگهداري از سوي کتابداران، بـی «:دکنمیديبنچنین دسته
، اختالفات مذهبی، جنگ، حمله مهاجمان و غـارتگران، حـوادث ناشـی از مشـیت الهـی      يسوزآتشصحافان ناالیق، سیل، 

گاز و حرارت ناشی از دود چراغ و رطوبـت و کـرم   آور ، سانسور شدید توسط حکام و کشیشان، آثار زیان)اتفاقیهايیرانیو(
این گونـه بیـان   ، بیشتري داردیخوانهمموضوع این در اظهار نظر دیگري که در همین کتاب مطرح شده و با وي».کتاب

هـا،  ، بـدخواهی هـا سـرقت متـداول،  يهـا غفلتدقتی خوانندگان، مواد، بییدوامیببه رغم ضایعات ناشی از «: کهکندمی
هاي کتابداران در مراقبت از مواد، تـاریخ  موذي دیگر و به رغم کوششحشراتثیرات هوا و محیط، خسارات کرم کتاب و تأ

ها از ناحیه آفات خارجی، گـاه بـر حسـب    نگر این واقعیت است که بیشتر صدمات وارده به کتاب و کتابخانهاها نمایکتابخانه
».ي اجتماعی، خواه سیاسی، خواه مدنی یا مذهبی بوده استتصادفات، اما در اغلب موارد بر اثر تضادها

بندي کلی، چهار عامل را باعث زوال و فساد اسناد و کــتب بیـان  در کتاب خود در یک دسته»بابک پرتو«در بیان دیگري 
:نموده اسـت که عبارتــند از

؛)نورورطوبت، حرارت(عوامل فیزیکی شامل . 1
؛)هنده کاغذ، جوهر، ذرات معلق موجود در هوادي اتمسفري، مواد تشکیلگازها(عوامل شیمیایی . 2

؛)بینیذرهجوندگان، حشرات، موجودات (زیستیعوامل . 3
). 57ص ، 1383().آتشوسیل، زلزله،(به قیرمترغعوامل . 4
در منـابع آرشـیوي و   زوالعوامـل فسـاد و  ،بنـدي فـوق  بندي مشابهی ماننـد تقسـیم  فدایی عراقی نیز در تقسیمغالمرضا
بندي مورد قبلی ایـن  تنها تفاوت آن با تقسیم. داند، فیزیکی و عوامل غیرمتعارف میزیستیعوامل شیمیایی، راايکتابخانه

فـدایی عراقـی،   . (تاست که عامل فرسایش را به عوامل فیزیکی و عامل جنگ را به عوامل غیرمتعارف اضـافه نمـوده اسـ   
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ن اظهار نظر که تنها از منظر تخصصی سوانح و بالیا به موضوع نگریسته شده اسـت، سـوانح و   و در آخری).91ص ، 1377
: ازنماید که عبارتندبالیا را به چهار گروه تقسیم می

؛)سوانح طبیعی(يحوادث غیرقابل جلوگیر- 
؛اتفاقات- 
؛دشمنی با علم و صنعت- 
).12ص ، 1377نیکنام، . (يفجایع ناشی از خطاهاي بشر- 

بالیـاي  «: کندیمرا چنین تقسیم بندي »انواع خاص حوادث غیرمنتظره«بندي خود در تقسیم)1999(1مانوشدر نهایت و
هـاي ناشـی از سـیالب و آب، آتـش، اقـدامات      و گردبادها، خسارتهاطوفان، هاآتشفشاننقایص ساختمانی، ،طبیعی، زلزله

.»مبها و تهدید به ببمبانسانی، خشونت در محل کار، 
هـا و  زاي کتابخانـه هاي عوامل مخرب و آسیببه یک جنبه از جنبهبر این است کهحال با عنایت به نظر کارشناسان قصد 

بـا شـرح و تفصـیل    بندي جدید و یک تقسیمشود پرداخته که همان حوادث و بالیاي طبیعی و غیرطبیعیايمواد کتابخانه
براي جلـب توجـه  هاکتابخانهبر عوامل مترقبه و غیرمترقبه ات و تهدیدات یرتأثتر کردنهمچنین برجسته. بیشتر ارائه شود

.استاز اهداف این مقاله عوامل مذکور مقابله و کنترل آنان براي آشنایی بهتر مدیران و همچنین و کتابدارانبیشتر

هاکتابخانهرسان به حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب
ها مانند تمام نهادهاي عمومی دیگر، کتابخانه.شودیمپرداخته طبیعیغیروطبیعیاز حوادثبرخی تر دقیقزیر به شرح در

زیـرا  . آمادگی الزم برخوردار باشندبا چنین حوادثی ازمواجه ند و در صورت کنمقابله غیرطبیعی باید با انواع مختلف حوادث 
.مند استسریع و اقدامات فوري نیازگیريتصمیماین نوع حوادث نیز به 

به طـور کلـی حـوادث و    . ستدانشیوه مواجهه و مقابله با آن را وخت شناعوامل مذکور راقبل از هر چیز باید بدیهی است 
توانند تهدید جانی براي کارکنان و و میاي را دارندکتابخانهساختمان و که قدرت تخریب منابعو غیر طبیعیبالیاي طبیعی

:رتند ازعبااعضاي کتابخانه باشند،

2سیل*

شهري در ها نیز مانند تمام ابنیهکتابخانه.پیونددطبیعی است و همه ساله در نقاط مختلف جهان به وقوع میايپدیده،سیل
یـاد  » فلـورانس 1966کن نوامبر واقعه سیل بنیان«ازتوانمیهاآنترین مهماز .اندطول تاریخ از گزند سیل در امان نبوده

هاي اروپا، یعنی کتابخانه ملی مرکزي فلورانس ترین کتابخانهزباله به مخازن زیرزمینی یکی از غنیو،اليل وآب، گ. کرد
جـاري «).95ص ، 1369سـلطانی،  (».حریق و سیل شد و از بین رفـت خوشدستدر لنینگراد چهار کتابخانه «. فرو ریخت

ياوداکوتـا 4سـوت مینـه درو3تیـف سـرخ، هايرودخانهاشیهحدرايفاجعهمیانه،غربدر1997سالبهاردرسیلشدن
پاکستان سیل اخیر ). 1999شامان (.»کردیکسانخاكباوویرانکاملطوربهساختماندوحداقلکه...کردایجاد5شمالی

1- Shuman
2- Flood
3- Thief
4- Minnesota
5  -North Dakota
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رو بوده که از ه بسیل رو967سال گذشته با 25در نیز ایران «.نیز حوادث و خسارات غمباري به بار آوردندو سونامی ژاپن
). 40ص ، 1384اصل هاشمی، (».تلفات فراوان همراه بوده استبا خسارت وبسیار مهم و،سیل117،این میان
سیل .برساندیبآسهستند و چوب هاي خطی و اصوالً موادي که از جنس کاغذ نسخهمجالت و،هاکتاببه تواندسیل می

مقاومت زیـادي ندارندآب، که در مقابـل نفـوذاست مخصوصاً موادي ماننـد چـوب تجهیزات، براي وسایل وی مخربعامل 
وقارچرشد، زنگ زدگی و خوردگی فلزات ونسخ خطیپخش شدن جوهرمحو و،متالشی شدن کاغذو همچنین باعث

هاي آب وانه، لولهمشکالت فراوانی براي مواد کتابخعامل بروز گل و الي ناشی از سیل ،عالوه بر آن. دشومیکپک 
شدید هايیلس. گیري خواهد شدنیاز به تعمیرات گران و وقتباعثکه این امر می شودتجهیزات کتابخانه تأسیسات و
سرریز شدن این امر موجب. هاي فاضالب شوندباعث پس زدن آب لولهده وکرجا ه بهاي آب و فاضالب را جاقادرند لوله

.دشوبهداشتیدر سطح کتابخانه و بروز مشکالت زیست محیطی وهاآنالب و پخش هاي فاضمخزن فضوالت و چاه
هاي ناشی از در سطح آب و جرقه...مانند نفت، بنزین و زاپخش شدن مواد آتشاحتمال هنگام وقوع سیل شایان ذکر است، 

. اردوجود ديسوزآتشگرفتگی و خطر برق،و اتصال سیمهاي برقبرقيهادکلواژگون شدن 
موانع و سـیل  قرار دادنهاي ایمنی سیل، نامهسازي و همچنین لحاظ نمودن قوانین و آیینرعایت اصول ساختمانبنابراین

پرهیز از قرار دادن مخازن کتـاب در  ،که پیش از ساخت به مقوله ایمنی سیل توجهی نشده استییهاکتابخانهبند در مسیر 
.رسدیم، ضروري به نظر رساندا هآندر جایی که سیل نتواند گزندي به هاآنطبقات زیرین کتابخانه و قرار دادن

1زلزله*

زلزله عبارت است از لرزش زمین در اثر آزادسازي سریع انرژي که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد یک گسل در پوسته 
تصـریح شـده اسـت کـه     در برابـر زلزلـه،   هاساختمانطرح نامهآیین» پ«در بند ).1383وجودي، . (دافتزمین اتفاق می

ها و به طور کلی مراکزي ها، کتابخانهگردد، مانند موزهسبب از دست رفتن ثروت ملی میهاآنیی که خرابی هاساختمان«
» .شوندمحسوب می»با اهمیت زیاد«یی هاساختمانشود، میدارياسناد و مدارك ملی و یا آثار پرارزش نگههاآنکه در 

که ممکـن اسـت بـه    هاییخسارتزلـزله عالوه بر ).5ص، 1383مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، (
تجربه نشان داده است اکثـر  .درصدمات اقتصادي و انسانی فراوانی را نیز به همراه دااي وارد نماید، منابع و مواد کتابخانه

سـت کـه   بـه همـراه داشـته ا   را...ب وهاي آب و فاضـال ، ترکیدن لولهيزسوآتشاي مانند زلزله فجایع ناخواسته،اوقات
: دارد کـه شناس معروف در کتاب خود چنین اظهار مـی زلزله2بارلیآقاي . آمیز باشندد مخاطرهتوانهرکدام در نوع خود می

».لـرزه فـرض نمـود   را قسمت مکمل زمـین چنان معمول است که باید آنآن هاي بزرگ لرزهوقوع حریق پس از زمین«
).55ص ، 1381بختیاري، (

ند وهاي آن نیز طعمه حریـق شـد  ژاپن در اثر زلزله که اکثر کتابخانهکوبهمهیب شهريسوزآتشتوان به در این راستا می
.)36ص ، 1384نیکنام، . (دکراشاره یالدي م1906در سال سکویسانفرانسهاي شهر کتابخانهدر ناشی از زلزله يسوزآتش

وقوع ،سالپنجیعنی به طور متوسط هر ... ،لرزه مهم در ایران روي داده استزمین92سال، 88در طول ،طبق آمار منتشره
.)67ص ، 1381، جنابینیحس(د شوبینی میلرزه شدید در ایران پیشیک زمین

مراحل . ساخت و ساز ساختمان استهاي نامه، پایبندي اکید به قوانین و آیینراه براي به حداقل رساندن خساراتیک
:ي اقدامات زیر باشدپیشگیري ممکن است شامل برخی یا همه

2- Earthquake
2 - Barli



٥

1يسوزآتش*

در تاریخ ثبت شده سوزيآتشز اولین اطبق آمار . در امان نیستندسوزيآتشاز خطر نیزها، مراکز اسناد و آرشیوهاکتابخانه
هاي دنیا گزارش شده در کتابخانهسوزيآتشمورد 73،میالد تا کنونقبل از612سال از پالیعنی کتابخانه آشور بانی«

کتابخانه اسکندریه، کتابخانه بخارا، «:موارد زیر اشاره کردبهآنها می توانترین از مهم) 32ص، 1384نیکنام، (»است
، کتابخانه کنگره .م1812ر سال کتابخانه مسکو د،کتابخانه بغدادرم، کتابخانه عظیم صاحب بن عباد،کتابخانه بزرگ شهر 

، ، دانشگاه استراسبورگ. م1825مجدداً کتابخانه کنگره امریکا در سال ،.م1814ها در سال امریکا توسط بریتانیایی
و . م1994کتابخانه مرکزي نورویچ در انگلستان ، .م1903دالري در سال 36000و خسارت اوکالهاماکتابخانه دانشگاه 

در سوزيآتشهاي اخیر، آمار در دهه).32ـ 39، ص1384نیکنام، (میالدي2003آوریل در ابخانه ملی عراق کتسوزيآتش
، 1355در سال کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران: زعبارتند اهاآنترین برانگیز است که مهمملأایران نیز قابل مالحظه و ت

و کتابخانه دانشکده ادبیات «تابخانه بیمارستان لقمان حکیم تهران، ، ک1356در سالکتابخانه مرکزي دانشگاه بلوچستان
و در آخرین ) 70ص، 1376شعبانی، (»جلد کتاب در آتش سوخت85000که 1366در سال دانشگاه اصفهان علوم انسانی 

نیکنام، (»ب در آتش سوختاهزار نسخه کت8تا7حدود است که کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،سوزيآتش
).39ص، 1384

:دانندمیرا موارد زیر هاکتابخانهدر سوزيآتشعوامل » عازم«و » 2جان«

ومکـانیکی هـاي سیستمدرمشکالتومعضالتش،گرمایتولیدهايسیستموهادستگاهغلطعملکرددالیل.1
؛الکتریکی

؛کارانمقاطعهاقداماتوعملیاتغلطعملکرد.2
؛برقورعدبروز.3
؛...و اجتماعی،سیاسیهايتیضاینارمسائل سیاسی و عملیات ضد دولتی و .4
صـرفاً بـه خـاطر تعـارض و     ونبودهکاردرخاصیغرضوقصدگونهسهوي ناشی از بازي هیچهايسوزيآتش.5

؛استگردیدهتلقیهاکتابخانهدرسوزيآتششماره یکعلتسیگارکشیدن،هابچهتعدي
کردند؛میسوزيآتشنابخردانه که براي محو کردن آثار جرم اقدام به هايخرابکاريه و ناشیانيهاسرقت.6
؛علتبدونحریق.7
؛)1376، عازم(حراست وحفاظتمسئوالنکوتاهیوغفلتوساختماندرفنینقص.8
؛)44-43، 1376جان، (يگیرعمدي و خرابکارانه به قصد تخریب یا انتقامهايسوزيآتش.9

گیري هسـتند و در  بینی و پیشقابل پیشهاسوزيآتشدرصد 75-80اي مختلف حاکی از این است که قریب هبررسی«
تـوان  می،نشانی روز که همواره در حال تحول و تکامل استرد با مجهز شدن به مؤثرترین ادوات و تجهیزات آتشابقیه مو

الزم است سوزيآتشمشابه در مقابل هايسازمانر سایها و نهکتابخايبیمه. میزان خسارات را به حداقل ممکن تقلیل داد
ایـم، زیـرا   شود باید گفت راه خطـا پیمـوده  جبران میسوزيآتشخسارت وارده بر اثر ،ولی اگر تصور شود که با بیمه کردن

که زمان و مکان وقوع از آن جایی . هاي روانی ناشی از آن و خسارات فرهنگی وارده غیرقابل جبران استتلفات جانی، جنبه
نشانی مناسب و تهیه طرح مقابلـه بـا آتـش و دیگـر اقـدامات      حریق معلوم نیست تجهیز ساختمان کتابخانه به وسایل آتش

2- Fire
2 - John
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و سـوزي آتشبدیهی است آشنایی دقیق با مسئله. گیري از وقوع حریق باشدتواند کمک بسیار مؤثري در پیشضروري می
الزم به ذکر است قبل از ). 4ـ 5، ص 1384نیکنام، (.»باشدسوزيآتشش احتمال وقوع نکات ایمنی کمک بسیاري در کاه

. که باید مـورد توجـه قـرار گیـرد    استمهمیدر برابر حریق از مسائل هاساختمانبینی تدابیر امنیتی ذکر شده، ایمنی پیش
هايعایقساختمانی جدید و استفاده از انواع هاي با توجه به رویکرد فعلی صنعت ساخت و ساز به مصالح و سامانه«خصوصاً 
جدید و محصوالت پلیمري، توجه به رعایت اصول ایمنی حریق در مراحل مختلـف طراحـی، انتخـاب    هايپوششحرارتی، 

).3ص، 1384مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن و شهرسازي، (»باشدمصالح و اجرا ضروري می

1ساختمانخسارات آب ناشی از خرابی تأسیسات *

اینچـی هشت هلولترکیدگیدنبالبهکه،1978سالدرکالیفرنیاایالتدراستانفورددانشگاه2ریِمکتابخانهدرآب گرفتگی
خانـه  همچنین لولـه آب گـرم  ). 1، ص 1380آشمن، (. گردیدکتابجلد000/52حدود خرابیبهمنجرداد،رويآباصلی

1986يهاسالبار بین چندي قرن نوزدهم نویسندگان روسی، هاکتابهاي خطی و اصلی نگهداري نسخهمحل 3پوشکین
).95، ص 1369سلطانی، (ترکید1987و 

هاي فنی و مستمر گیري از مصالح و لوازم استاندارد، عدم رسیدگی و بازرسیها و تأسیسات کتابخانه، عدم بهرهفرسایش لوله
، پیروي نکردن از اصول فنی و ...)مخصوصا اطمینان از باز بودن مسیر لوله هاي آب پشت بام، حیاط و(هاز ساختمان کتابخان

آب و تأسیسات از داخل مخزن و محل نگهـداري  يهاعبور لوله،کشی ساختمانعدم رعایت استانداردهاي الزم هنگام لوله
عوامل،هاي آب و تأسیساتبه مراقبت ویژه دارند در کنار لولهنیازکهبا ارزشکتب و نفایس و یا قرار دادن غیراصولی مواد 

انگاري در رعایت موارد فوق باعـث  عدم توجه و سهل.دهنده و مهمی براي جلوگیري از نفوذ آب به ساختمان هستندهشدار
رطوبت از دیوارها نم و هاي آب و تأسیسات، سوراخ شدن سقف و انتقال آب به داخل ساختمان، نفوذ ی و نشت لولهگترکید

جـاي خواهـد گذاشـت و کتابخانـه را در سـرازیري     در دراز مدت اثرات مخرب خود را برنفوذ آب .شودمیو کف ساختمان 
،نفوذ آب به ساختمان عالوه بر تخریب مواد و تجهیزات کتابخانه. دکردچار مرگ تدریجی و آرام خواهد و دادهقرار تخریب

سـاختمان  ،د و باعث کاهش عمر مفید ساختمان خواهد شـد و بـه مـرور   زه آسیب جدي خواهدبه سازه و ساختمان کتابخان
. کتابخانه مقاومت خود را در مقابل دیگر عوامل مخرب از دست خواهد داد

5و گردباد4طوفان*

ه در جهـت مخـالف   اي در فضا با فشار کم همراه با بادهاي شدیدي کحجیم، دوار و بستهايگردباد عبارت است از سامانه«
طوفان عبارت است از آشفتگی جوي با اختالل در فشار موجود بـا  .)1384صل هاشمی، ا(.»شودهاي ساعت ایجاد میعقربه

گـاه بـر اثـر    . گوینـد را می) کیلومتر3تا 2عرض (تا گردبادهاي حجیم ) کیلومتریکعرض (تورنادو يهاطوفانگستردگی 
شود به قدري شدت زیاد است که به صورت امواج هوایی بهه هواي سرد و گرم تولید میحرکت شدید باد که در جریان دو ج

1- The damages arising of impairment construction and installation
2- Meyer Library
3- Pushkin
4 - Flood
٢- The deluge and Whirlwind
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شـود و منـاطق   هـا مـی  و شکستن شیشههاساختمانید و در مسیر خود باعث قطع درختان، خرابی آسریع به حرکت در می
.رسدمیدر ساعت سرعت حرکت طوفان گاه به صدها کیلومتر . کوبدوسیعی را در هم می

شـوند، ممکـن اسـت گردبـادي بـا      که در نقاط مختلف دنیا به صورت گردباد، بادهاي دریایی و یا تندباد دیده میهافانطو
اغلـب بـا   هـا طوفـان . کیلومتر در ساعت ایجـاد کننـد  70تا 50جایی ه بکیلومتر و سرعت جا400تا 100سرعت چرخش 

شنی، رعدآسا، شدید، استوایی و امواج طوفـانی کـه   : د که عبارتند ازطوفان انواعی دار. شدید و سیل همراه هستنديهاباران
: هر کدام ویژگی خاص خود را دارند ولی به طور کلی توانایی این را دارند که خسارات ذیل را بر جاي گذارند

؛خسارات جانی و مالی فراوان
؛ها و پرتاب اشیا به اطرافشکستن شیشه
 با مقاومت کمتر؛ییهاسقفتخریب دیوارها و فرو ریختن
 ماننـد  (د نـ کنهایی که بـا بـرق کـار مـی    انتقال برق، تلفن و اختالل در سامانههايیمسوارد آوردن خسارت به

؛)تأسیسات
؛هاي معلق در هواو غبار و آالیندهآسیب دیدن منابع و تجهیزات بر اثر نشستن و رسوب گرد
ت زیست محیطی و افزایش حشرات و جانوران موذيجمع شدن زباله و فضوالت و بالتبع ایجاد مشکال.

توانند در اثر هر می،هاي الزمبینیدر صورت عدم پیش،ها به عنوان جزئی از بافت اجتماعی و مدنی یک جامعهکتابخانه
. اي مغبون و متضرر شوندنوع حادثه

1صاعقه*

شـدت جریـان   .دهـد یمـ رخ و بـرق رعد 2000تا 1500بین لحظه در سراسر دنیا هردر،به عمل آمدهبر اساس مطالعات 
میزان حرارت هوا را در ،جریان الکتریکی شدیداینآمپر باشد و 40000تا 10000الکتریکی در رعد و برق ممکن است بین 

صل هاشمی، ا(.دبرگراد باال میدرجه سانتی30000تا ،مدت یک میلی ثانیه و یا کمترطیکند کانالی که برق از آن عبور می
،کتابخانه مذکورواثابت کندتابخانهبه ساختمان کاي با این شدت د اگر صاعقهکرحال باید قضاوت .)34ـ 35. ، ص1384

تـوان  نداشـته باشـد، آن گـاه مـی    در اختیـار براي کنترل این واقعهرا)و سامانه ارتزیرگصاعقه(ی تجهیزات و امکانات کاف
در «یی که بر اثر صاعقه در تاریخ ذکر شده است هايسوزآتشیک مورد از این . زدس ز آن را حدصدمات و خسارات ناشی ا

اش که بر اساس مالحظه ابن جبیـر بـه   ق در حجاز، یک مرکز فرهنگی در مدینه با کتابخانه.ـه674/ میالدي1275سال 
تواند بـه سـاختمان و تجهیـزات،    عقه میصا) 28ص ، 1380شعبانی، (» تریزي شده بود در آتش سوخجهت تفوق آنجا پی

کتابخانه را مختل و با مشکالت جدي و رایانه برق وارد نماید، به ویژه قادر است سامانه خسارت تأسیسات و منابع اطالعاتی 
ـ    .وجـود دارد و انفجار نیـز  يسوزآتشاحتمال وقوع ،هاي صاعقهدر اثر اصـابت جرقـه. مواجه نماید ه لـذا کتابخانـه بایـد ب

.باشدمجهز ،، برق اضطراري و سایر تجهیزات ایمنیو تجهیزات ضد صاعقه، سیستم ارثهاسامانه

2هاآتشفشان*

1- Thunderbolt
2 - Volcanos
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)1391کشور، معدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانسایت(. دهدیمرخجهاندرآتشفشانىفوران50یباًتقرسالهردر
ریزي ي الزم و برنامههاینیبله کرد، بلکه باید با آمادگی کامل، پیش ي نیست که بتوان با وقوع آن مقابادهیپدآتشفشان 

ایالت در شرق 1سنت هلنزکوه فوران« . مناسب را نشان داد و جلوي خسارات را  گرفت و یا به حداقل ممکن رساندواکنش
ها بنی بر اینکه آتشفشانو جوامع دیگر، هشداري بود م2اسپوکانو بعد از آن ریزش خاکستر در1980در سال واشنگتن

.ي واکنش باشندها باید در برابر خطر تهدید چنین حوادثی آمادهکنند و کتابخانهها فورانتواند در این کشورمی
هایی لرزشی، بادهاي قدرتمند و طوفان، امواج ناشی از جزر و مد هاي مربوطه و سایر فعالیتلرزهگدازه، گازهاي سمی، زمین

آیند و وجود میترهاي حمل شده توسط باد؛ همگی از جمله مواردي هستند که در پی فعالیت آتشفشان بهو پخش خاکس
تهدید چند کتابخانه در طول فوران . ها خطرآفرینندهاي آنها، افراد داخل کتابخانه و مجموعهتمام این موارد براي کتابخانه

هیچ طرح ساختمانی معقولی، ساخت و ساز را در مجاورت آتشفشان ها امري تصادفی نیست؛از طریق جریان گدازهآتشفشان
تواند عالوه بر جاري شدن سیالبی از خاکستر، مشکالت دیگري ها میهاي لرزشی آتشفشانموج. کنندفعال توصیه نمی

و مدي ممکن ها و امواج جزر ریزش گل و الي، جابجایی آوارها، بهمن. وجود آوردحتی پس از فروکش کردن آتشفشان به
.است حتی در مکانی کامالًً دورتر از خود آتشفشان رخ دهد

ریزي و ایجاد آمادگی از طریق جدیدترین دهد که حتی با برنامهنشان میسنت هلنزفوران ناگهانی کوه ،عنوان مثالبه
دانستند که دانشمندان می. فظت کردها محاتوان جان و مال افراد را در برابر خشم انفجار آتشفشانها، باز هم نمیتکنولوژي

توانستند محل، تاریخ و زمان فوران را دقیقاًً مشخص کنند، که اي در آن منطقه در حال وقوع است اما نمیچنین حادثه
هایی از واشنگتن و نواحی هنگامی که دهانه کوه منفجر شد، بخش. تر کردهمین مسئله حفاظت و تخلیه محل را مشکل

ها، به سرعت با الیه سنگین و ضخیم بدبویی از خاکستر پوشیده شد و براي همه از جمله مالکین خانه3آیداهومجاور 
عالوه بر پوشیده شدن صدها مایلِ مربع از . کتابداران، کارگران و از کار افتادگان، مقامات دولتی مشکالتی را ایجاد نمود

تواند از اي نمیاز آنجایی که هیچ کتابخانه. نفر گردید68الی57امالك و مستغالت با خاکستر، آتشفشان موجب مرگ 
رود، کتابخانه باید براي حفاظت از ها خارج شود، صرف نظر از اینکه این جریان چقدر آهسته پیش میمسیر جریان گدازه

توان براي آیا می: کهاز جمله سؤاالتی که باید از خود پرسید این است. هاي منطقی برداردساختمان خود و محتویات آن گام
بیرون ریختن توده خاکستر از روي بام کتابخانه اقدام کرد؟ هنگام جاري شدن سیل و انتقال خاکستر از طریق باد، قبل از 

بینی فوران آتشفشان، کتابخانه باید بهترین راه را براي توان انجام داد؟ در صورت پیششروع مشکالت جدي چه کاري می
اي انباشته شده، قبل از اینکه خطرناك بشوند مورد بررسی قرار دهد و عواقبی را که این کار براي آوري خاکسترهجمع

.)162- 161، 1999شامان (» بینی کندسترها در پی دارد، پیشسازي خاکسالمتی مسئولین پاك

4تسونامییاسونامی*

، به سرعت در مقیاس که آب دریاشوندیمایجاد زمانی است کهطبیعی است و شامل یک سري از امواج يادهیپدسونامی
بالي طبیعی نیتررحمیبسونامی . سونامی ها بسیار مهیب، ویرانگر هستند.)1390سایت راسخون، (جا به جا شود ياتوده

س از سونامی پمتعاقباًخسارات زلزله بزرگ شرق ژاپن و «نمونه بارز آن. کندینمرحم کسچیهاست که به هیچ چیز و به 

1- Mount St Helens
2  - Spokane
3- Idaho
4- Tsunami
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ه بر دبیشترین خسارت وارمخصوصاً.را به بار آوردگسترده و ویرانگر ،که یک خسارت بزرگ-است2011در مارس - آن 
و هاساختمان، حاکی از خسارت وارده بر هاگزارشبه زیر آب رفتند و بسیاري از کامالًدر منطقه ساحلی بود کههاکتابخانه

)2011،کارسیا کاپچا.(ق شدن در آب بودنددر اثر غرهاآنيهامجموعهزیر 
هاي مناطق ها و منابع کمیاب از کتابخانهکتاباین است کهرسدیمثر به نظر مومنابع کتابها و ه براي نجات موردي کتنها 

طق ساحلی هاي مناکتابخانهنیبنابرا. استفاده شودآنها پشتیبان از نسخهشود وهاي مناطق امن منتقل ساحلی به کتابخانه
،سونامیصورت بروز ر پذیر باشد، زیرا دها و منابع جدید استفاده کنند که امکان تهیه و خرید مجدد آن امکانباید از کتاب

هاي مربوط به پیشگیري و کاهش نامههاي مناطق ساحلی باید استانداردها و آیینهمچنین کتابخانه. منابع قابل تهیه باشد
هاي الزم را جهت رعایت کنند و کارکنان و مراجعان، آموزشهاکتابخانهرا در ساخت و تجهیز خسارات ناشی از سونامی 

.مواجهه با این رویداد طبیعی دیده باشند

1یاعمال تروریست*

وجود دارند که به خاطر برآورده نشدن اهداف و ايیافتهسازمانیرغیافته و سازمانيهاتشکلو هاگروهجاي دنیا در جاي
یردولتی، دست به اعمال غي هاگروهخواهی و گرفتن امتیاز از طرف مقابل، خواه دولت یا منافع خاص خود به منظور باج

باکه گاهاستآمیزبسیار خطرناك و مخاطرهاین گونه اعمال در برخی اوقات .زنندمیياخراب کارانهآمیز و خشونت
افغانستان وی مانند عراقیاین گونه اعمال هم اکنون در کشورها.استوأمتناپذیريمالی و فرهنگی جبران،لطمات جانی

میان مردم به دنبال ایجاد تفرقه، هرج و مرج و رعب و وحشت درهایستترورهم اکنون در عراق، «. در اوج خود قرار دارد
قرار گرفته است و هایستترورم کتابخانه و مرکز فرهنگی مورد هجو،یفروشکتابها بیش از ده،میاناین هستند که در 

و یا بر اثر انفجار مواد منفجره به تلی از خاکستر آثار و میراث فرهنگی این کشور یا مورد دستبرد قرار گرفتهازتعداد زیادي
. )1385نگاهی، ااخبار شب(».اندمیان رفتهمبدل شده و از

مشهور را براي يهامعموالً مکانهاتروریست«. بمب استهبتهدیدوگذارياعمال تروریستی، بمبنیترعیشایکی از 
دو نمونه وحشتناك از این 3ساختمان فدرال شهر اوکالهاماو 2وركیمرکز تجارت جهانی ن. کنندیانتخاب مگذاريبمب

ن باید با همه کارکناکهبه صورت تلفنی و مکرراً انجام شده استها در کتابخانهگذاريبمبتهدید به . موارد هستند
در برابر را 4اوکالهاماشهري کتابخانه توانستیهیچ کس نمبه عنوان مثال، .چنین اتفاقاتی، آشنا باشندمدیریتهايروش

بمب دو شدید انفجار . ، از پیش آماده کنددادرخ1995آوریل 19درکه ساختمان فدرال آنچه در ساختمان مجاور آن، یعنی 
بیش از شیشه هايباعث فرو ریختنانفجار . دکرزخمی ،ساختمانهپنجريهاهیزش ناگهانی شیشربر اثرکارکناناز نفر 
که در دهدمیکه شخصی هشدار هنگامی.باید جدي گرفته شوديگذاربه طور کلی، تهدید به بمب.شدهادرصد پنجره90

از جمله ه طور خالصه،ب.ی باید پیروي کردخاصيراهبردهااز ساختمان کتابخانه بمبی جاسازي شده است، ازاينقطه
هاآننظارتی و نصب هايینخرید دورب:انجام دهد عبارتند ازگذاريبمببراي مقابله با کتابخانه بایدکارهاي دیگري که

ترس، ی مثلهایواکنشبراي کنترل ییهاروشافزایش نیروهاي امنیتی، استفاده از ،براي کنترل ساختمان کتابخانه
، آموزش ینشانآتشهاي ضروري براي تماس با پلیس و نیروهاي ، در اختیار داشتن تلفنهاینابه و مواردي شبیه صبانیتع

مراجعان و کارکنان جهت تخلیه ساختمان طبق اصول و معیارهاي امنیتی و تالش براي عادي سازي شرایط بحرانی 

1- Terrorist  Acts
2  - New York's world Trade Center
3  - Oklahoma Federal Building
4  -Oklahoma City Metropolitan Library
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و تجهیزاتها، مبلمانو شستشوي فرشهاي حاصل از انفجارخالهن، تمیز کردنيسازاكدر صورت بروز انفجار پ. باشدیم
و تعیین زمان براي بازگشایی هایشهخرده شوخاك آوري گرد و جمعها به منظور و قفسههاکتابو همچنین مرتب کردن

.)1999شامان، (است که باید انجام دادیمقدماتاز جمله گیري خدماترکتابخانه و ازس
1جنگ*

همواره یباًتقرجنگ «جیمز تامپسون معتقد است . زیادي را به وجود آورده استهايیرانیوو هایخراب،ر طول تاریخجنگ د
کند که د میتناو همچنین در ادامه به گفته المردي جانسون اس» ها شده استسبب نابودي و از هم پاشیدگی کتابخانه

زوال و ،کردند و در ادوار فشار و سختی یا غلبه دشمنها رشد میابخانهرسند، کتبه اوج خود میهاتمدنوقتی «: گویدمی
).53، ص 1366تامپسون، (».شدشروع میهاآننابودي 

پیوندد، به تبع آن که جنگی به وقوع میاست، زیرا هنگامیو عمديمادر تمام حوادث مترقبه- جنگ- در حقیقت 
ها مخصوصاً بیشتر کتابخانه. اتفاق خواهد افتاد... ويسوزآتش،کاريخراب،، اعمال تروریستیهاغارت، هاشورش

در .نداافروزان شدههاي آتش جنگ و جنگاند که در حقیقت طعمه شعلهبه وسیله آتش از میان رفتهگذشتگانهاي کتابخانه
کتابخانه سنتی .سوزانده شده استپال در نینوا اشاره کرد که به دست مادهاکتابخانه آشور بانی«توان به این میان می

امپسون، ت(منهدم شد477سال يسوزآتشمیالدي به وسیله قسطنطین کبیر تأسیس شد، در 330قسطنطنیه که در سال 
، کتابخانه صاحب بن عباد به دستور سلطان محمود غزنوي به آتش کشیده شد، کتابخانه ابونصر )49–50ص ،1366

بغداد در حمله طغرل سلجوقی طعمه حریق شد، کتابخانه مسکو در حمله ناپلئون سوخت، کتابخانه شاپور بن اردشیر در کرخ 
آغاز شده بود به آتش کشیده شد، کتابخانه تاریخی شهر 1812ی که از سال یهاجنگها طی ییمریکا توسط بریتانیاآکنگره 

هاي اروپا در جنگ جهانی دوم سوختند و بیش از پاریس در جنگ بین فرانسه و پروس در آتش سوخت، بسیاري از کتابخانه
النهرین و وب تمدن بینکتابخانه ملی عراق که گنجینه عظیم آثار مکتسوزيآتشسه میلیون جلد کتاب از بین رفت، و 

.ص،1384نیکنام، (.»ي خود را از دست دادهاکتابجلد از200000میالدي حدود 2003آوریل در دشعیالم محسوب می
هاي آتش هاي محلی و شخصی شهرهاي مرزي ایران بر اثر شعلهدر جنگ ایران و عراق بسیاري از کتابخانه«. )39-32

مرزي باید داراي اسکلت مناطقمخصوصا کتابخانه هاي،هاکتابخانه)1385فرازمند، (.»میان رفتجنگ سوخت و از
باشند تا در مواقع ضروري منابع و مواد باارزش را »قلعه کتاب«همچنین باید داراي .باشندیا فوالديمثال بتونی،مستحکم

و یا نسخه هاي کمیاب را در مکان امنی نگهداري از منابع کمیاب حتما باید نسخه پشتیبان تهیه شود . شودبه آنجا منتقل
استفاده نماي شیشه اي دیواره ها یا در ساختمان کتابخانه ها نباید . کنند تا از گزند حمالت احتمالی مهاجمان در امان باشند

عان آموزش هاي به کارکنان و مراج. کتابخانه باید به آژیر خطر، سیستمهاي اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی مجهز باشد.شود
. الزم داده شود تا در هنگام خطر بتواند با آرامش و بدون هیچ گونه اتفاقی سالنها را ترك کنند و به جاهاي امن پناه ببرند

.شودبینیپیشبراي حفظ جان افرادیپیشنهاد می شود در کتابخانه یا نزدیک آن، پناهگاه

2شهريهايیآرامو ناهاشورش*

دارد که متأسفانه مداخالت سیاسی در بسیاري از موارد، به جاي سازندگی، به کند و اظهار مین را تأیید میجان تورنتون ای«
بـه  مـیالدي  1252بر اثر جنگ کشاورزان کـه در سـال   «)53ص ،1366تامپسون، (».ها منجر شده استتخریب کتابخانه

1- War
1- Citizen revolutions and disorders
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هاي آن تنها در اسـتان  حتی شمار دیرهایی که کتابخانه. شدهاي آلمان نابود هاي صومعهوقوع پیوست، تعدادي از کتابخانه
ن اخیابانی سـربازان قیصـر روم و مـدافع   يهاجنگکتابخانه اسکندریه طی . تورنجیاي آلمان ویران شده بود به هفتاد رسید

)213ص ، 1372دال، (.»بـه آتـش کشـیده شـد    شهر سوخت و از بین رفت، کتابخانه بریسـتول در یـک آشـوب عمـومی    
که همان نتایج تر و با عمق تخریب کمترشهري در حقیقت همان جنگ است اما در مقیاس کوچکهايیآرامو ناهاشورش
ي شهري در یک دایره جغرافیایی محدود بین دو یا چند شهر، قبیله، محلـه،  هاشورش. جنگ را به همراه داردباریانزو آثار 

، در دوران دیکتاتوري آدولف هیتلر در آلمـان،  1933بعد از يهاسالدر روزگار ما،در «. دهدیمرخ ... ومذهب ،نژاد، زبان
دوم، تعداد کل طول جنگ جهانیرتنها در بریتانیا، د. انداختندسوزان به راه میکردند و کتابرا تصفیه میهاکتابمجموعه 

ص ،1384هـاروي،  (».شـود لد تخمـین زده مـی  ي از دست رفته در نتیجه اقدامات دشمن، بیش از بیست میلیون جهاکتاب
194(.

1سرقت*

به دست نایب حسین کاشی طی حمله وي به طبس غارت و بـه  ) قمريهفتم نقربه مربوط (کتابخانه مسجد جامع طبس 
غارت و اي به طور مداوم هاي صومعهبریتانیا، کتابخانهبرهادر دوره انگلوساکسون).37ص ، 1384نیکنام، (د آتش کشیده ش

هاي شـهري السـتینگهام، ملـروز، تـاینموث، و ویتبـی بـه دسـت مهاجمـان         صومعه،براي مثال، در قرن نهم. شدنابود می
.اسکاندیناویایی منهدم شد

از گیـرد بخـش مهمـی   انجـام مـی  هـا کتاباقداماتی که براي جلوگیري از دزدي اموال و تجهیزات، بریدن و ناقص کردن 
ن و کتابـداران را آزار  والئاین معضل جهانی و فراگیر همیشه مسـ . شودها شامل میا در اغلب کتابخانهامنیتی رهايیتفعال

دهند و هزینـه  از دست مینقایص متن ها قسمتی از کتب و منابع خود را به خاطر سرقت و سالیانه کتابخانه. دهدیمداده و 
اخیر و دستبرد افراد سودجو به منابع و اموال کتابخانه هاييدزد. شدبااي میرقم قابل مالحظهیباًتقرترمیم و جایگزینی آن 

تر از آن است که قـبالً و جديترمهمهاکتاباین ضرورت را ایجاب کرده است که کتابداران باید بدانند دزدي و پاره کردن 
.شدتصور می

توصیه ها و راهبردها
زیادي از سوي متخصصان امر ارائـه  ي، توصیه ها و راهبردهاغیرطبیعیوطبیعیبالیايوبراي مقابله و مواجهه با حوادث

:جدول زیر ارائه می گردددر قالب مهمترین موارد،بنابراین به اختصار. شده است که ذکر آن در این مقاله ممکن نیست

ها و راهبردهاتوصیه حوادث و بالیا

هاي ایمنی سیل ضروري است؛نامهینسازي و لحاظ نمودن قوانین و آیرعایت اصول ساختمان-
ها در جایی که از گزند سیل در امان پرهیز از قرار دادن مخازن کتاب در طبقات زیرین کتابخانه و قرار دادن آن-

باشند؛
رودخانه پرهیز نمایید؛حریمدرکتابخانهساختناز-

سیل

2- Theft
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قرار دهید؛مطمئنوضدآبهايجعبهدرفردبهمنحصرمنابعواسناد-
و غیره را از قبل ، پمپ تخلیه آب)...وموتور برق(روشنایی سایل مورد نیاز جهت کاهش خسارات مانند وسایلو-

نمایید؛آماده
بند بسازید؛سیلوریزخاكسد بتنی،آن،مسیردرکتابخانه،داخلبهسیالبورودازجلوگیريبراي-
هايدریچه«داخل کتابخانه بهفاضالبمجاريطریقازفاضالبوسیلآببرگشتازجلوگیريبراي-

نمایید؛تعبیه»کنترل
کنید؛بیمهسیلمقابلدرراکتابخانه-
آرامش وباکارکنانومراجعانجانحفظبراياست،گیريشکلحالدرسیالبدادیدتشخیصکهزمانی-

نمایید؛هدایتامنجاهايبهراآنانسریعخیلی
کتابخانه درباالتريهايمحلبهقیمت، اسناد و منابع منحصر به فرد راگراناشیايکتابخانه،تركصورتدر-

نمایید؛قفلرامنتقل نمایید و در آن
نمایید؛قطعانفجاروگرفتگیبرقگرفتگی و تشدید اوضاع،آبازجلوگیريبرايراگازوبرقآب،جریان-
کنید؛شود، توجهها پخش میکه از طریق رسانهرسانامدادهايگروههايتوصیهومحلیاخبارها وگزارشبه-
ها را مسدود نموده هاي نفوذ به کتابخانه را شناسایی و آنپس از فروکش کردن سیل از نگهبانان بخواهید که راه-

و از ورود افراد غیر مسئول به کتابخانه جلوگیري نمایند؛
ان خسارات تهیه نمایید و پس از شناسایی و تفکیک با کمک کارشناسان و نیروهاي امدادرسان، گزارشی از میز-

بندي نموده به مکان امنی منتقل نمایید؛ها را بستهمنابع آسیب دیده، آن
هاي حوله(زدایی، خشک کردن منابع به روش معمولیها، آفتآوري زبالهسازي محیط، جمعسریعاً نسبت به پاك-

سازي ، عادي)دستگاه انجماد و خالء(و یا پیشرفته) هاه، پنکهکنندهاي خشکتن، دستگاههاي پلیکاغذي، ورقه
وضعیت و بازگشایی کتابخانه و نهایتاً احیاي منابع اقدام نمایید؛

مهندسی باید در برابر زلزله مقاوم و مطابق استانداردهاي نظام) خیزخصوصاً مناطق زلزله(ساختمان کتابخانه -
ساخته شوند؛

هایی که در مقابل زلزله از مقاومت کافی برخوردار نیستند را جدي هاي قدیمی و ساختماننسازي ساختمامقاوم-
بگیرید؛

جایگاه خود تثبیت نمایید؛باعث ایجاد صدمه شوند را در یا سقوطپرتابر اثر که ممکن است باشیا و وسایلی-
زله تشکیل دهید؛آموزش دیده براي مقابله با زلکمیته یا کارگروهی از نیروهاي زبده و-
و توجه به اخبار موثق پیش از وقوع زلزله استفاده نمایید؛ ) نگارزلزله(سنج هایی زلزلهاز سیستم-
، سیل ناشی از شکستن سد و ... هاي برق و زا، افتادن دکلهاي گاز، مواد اشتعالسوزي ناشی از انفجار لولهآتش-

شود، بنابراین شیوه مقابله با ها میسوزي و سیل و سایر بحرانهاي شهري و غیره، باعث بروز آتشلولهیا شاه
کنندگان نیز بیاموزانید؛ها را بیاموزید و به کارکنان و مراجعهآن
منابع، ساختمان، تجهیزات و کارکنان کتابخانه را بیمه زلزله نمایید؛-
منیت منابع هنگام وقوع حادثه برآورد خسارات، تهیه گزارش و مستندسازي وقایع توسط کارشناسان و تأمین ا-

توسط نیروهاي امنیتی، ضروري است؛ 
سازي وضعیت، ها، منابع آسیب دیده و اقدامات الزم براي احیاي منابع، بازسازي و عاديآوري آوار، زبالهجمع-

انه قرار جهت بازگشایی کتابخانه و تداوم ارائه خدمات به مراجعان پس از بحران زلزله را در اولویت کاري کتابخ
دهید؛

زلزله
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همکاران و مراجعانی که حضور فعالی در کتابخانه دارند، بیاموزانید؛بهراحریقاطفاءعملیات-
و اطفاء حریق مجهز کنید و با آزمایش ) دودیاب، حرارت یاب(هاي هشداردهنده ساختمان کتابخانه را به سیستم-

ها، از کارکردشان امتحان حاصل کنید؛ اي آندوره
هایی اعالم خطر به طور مرتب ها، سیستمکشیها، لوازم برقی، سیماز ساختمان کتابخانه، انبارها، تاالرها، دستگاه-

زا و سوختنی اضافی را از انبارها به نقاطی امن منتقل نمایید؛و مستمر بازرسی کنید و اشیاء اشتعال
هاي آتش سوزي و دیوارهساختمان در موقع آتشاز مصالح ساختمانی استاندارد به منظور جلوگیري از تخریب -

براي جلوگیري از گسترش سریع آتش، استفاده کنید؛
آوري وسایل و منابع پس از مهار آتش با کارشناسان بیمه تماس بگیرید و نسبت به تهیه گزارش خسارات و جمع-

آسیب دیده اقدام نمایید و تالش نماید اوضاع را به حالت اول برگردانید؛ 
ها و یا گذر زمان است؛ها، حاللراي رفع بوهاي ایجاد شده، نیاز به خشک کردن هوا، اسپريب-
.دهیدقرارآزمایشموردوکردهاحیاکاملطوربهکتابخانهبازگشاییازقبلراحریقاعالمهاییسیستم-

سوزيآتش

توسط ... موتورخانه، سیستم تهویه وهاي آب،، لوله)هاسقف، دیوارها و پنجرهخصوصاً(از ساختمان کتابخانه-
اي، بازدید نمایید؛کارشناسان ایمنی به طور مرتب و دوره

ها و سایر منافذ، هنگام بارندگی اطمینان حاصل نمایید؛ها و بسته بودن پنجرهها و آبراههاز باز بودن مسیر لوله-
ها اقدام نمایید؛بت به مسدود کردن آنیاب مجاري نفوذ آب شناسایی شده و نسبا استفاده از دستگاه رطوبت-
اند را جدا نموده تا از گسترش قارچ و کپک به سایر منابع جلوگیري شود و منابعی که در اثر نفوذ آب آسیب دیده-

. زدایی نماییدسپس محیط آلوده را آفت

ناشیآبخسارات
تأسیساتخرابیاز

ساختمان

طوفان برابردرهاي ساختمان را مقاوم هاست؛ پنجرهظ براي پنجرههاي محکم بهترین محافاستفاده از بادشکن-
ید؛نمایطراحی 

، هاي بزرگ را با نوار چسب و یا تختهشیشهو متريسانتی20-15چندالیۀهايتختهازاستفادهباراهاپنجره-
در مقابل طوفان محافظت کنید؛

د و کنندر طول یک طوفان ممکن است سقوط یرا زکنیدقطعدرختان را هاي پوسیده و خشکبرگوشاخ-
باعث ایجاد خسارت جانی و مالی شوند؛

سیل وجودافتادنراهگرفتگی معابر و ل آبحتماًهاي بزرگ و ساحل دریاها ادر زمان طوفان در کنار رودخانه-
، آمادگی الزم را جهت مواجهه با سیل داشته باشید؛دارد
مطلع نماید تا با آرامش کتابخانه را ترك نمایند؛قبل از شروع طوفان مراجعان را -
تواند بسازید، زیرا این مکان می»محل امن«کتابخانه در زیرزمین روي سطح بتنی پی ساختمان یا طبقه اول -

؛تري براي حفظ جان اشخاص و منابع با ارزش باشدمحیط امن
باشند؛داشتهمقاومتآواروبادفشاررابربدرکافیاندازهبهبایدساختماندرهايوکفسقف،دیوارها،-
. بکشیدبرقلوازم برقی را از کنید وقطعراگازوآببرق،جریان؛ها را محکم ببندیددرها و پنجره-

گردبادوطوفان

سوزي، سیل و تخریب قسمتی از ساختمان به علت همراه است و خطر آتشهاي سنگین بارانبااغلب صاعقه-
ه وجود دارد؛ برخورد صاعق

؛فاصله بگیرندهاي الکتریسیته بخاري دیواري، شوفاژ و دیگر هادي،و پنجرهاز درکارکنان و مراجعان-
د؛نماییبلند اقدام هايساختمانگیر در صاعقهنصببهنسبت-
؛کنیداستفادهداربراي کسب خبر از مقامات محلی از رادیو باتريو ها را بکشیدردهپوهاسایبان-
درختان انندگیرهاي طبیعی ممجاورت برقمخازن منابع حساس و فضاهاي خاص و پرجمعیت کتابخانه باید از -

صاعقه
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؛داشته شوندنگههاي آب دور هاي فلزي و لوله، سیم برق هوایی، لولهي برقیرهاتها، بلند، تپه
.کنیدخاموشراهاهواکشبکشید ورا از برق هارایانهمخصوصاًبرقی دوشاخه تمام وسایل-
هایی که داري منابع ارزشمند و منحصر به فرد هستند در مناطق آتشفشانی پرهیز کنید و از از احداث کتابخانه-

نسخه پشتیبان منابع با ارزش استفاده کنید؛
سددیوارهشکستنگدازه،توسطرودخانهمسیرشدنبستهآتشفشان، نظیرازحاصلثانویههايپدیدهگاهی-

توانند میها توسط گرماي آتشفشان ها و یخچالایجاد سیل حاصل از ذوب برفآتشفشان،محلزدیکن
؛تر از خود آتشفشان باشندخطرآفرین

؛ شودها میباعث انحراف جریان گدازهواليگلهايروانهمقابلدرهاپشتهوبندهاآبازاستفاده-
شود؛تهیهیکبارمصرفتنفسیماسکوایمنیعینکجفتیککارکنان و اعضاي کتابخانه،ازهر یکازايبه-
مواقعکتابخانه درفوريتخلیهبرايراخودکنید،میزندگیخاموشیافعالآتشفشانیکنزدیکیدراگر-

هاي الزم را به کارکنان و مراجعان بدهید؛کنید و آموزشآمادهضروري
تشکیلوگلجریاناطراف،بهخاکستروسنگپرتاب،شدیدانفجارهايازناشیخطراتازاجتناببراي-

نمایید؛تركرامنطقهفوراًمحلیمقاماتدستورمطابقگرمگازهاي
کنید؛خاموشراحرارتیوتهویههايدستگاهببندید،راهاپنجرهدرها،-
نتیجهدرونیکیوسایل الکتروازهاییبخشبهآسیبوموتورشدنروشنمانعتواندمیآتشفشانیخاکستر-

.شودآنشدنخراب

هاآتشفشان

پرهیزید و هایی که داري منابع ارزشمند و منحصر به فرد هستند در مناطق ساحلی بهاز احداث کتابخانه-
تر از سطح دریا کتابخانه را احداث نمایید؛المقدور در مناطق مرتفعحتی
شکن، دیوار یا سد دریایی، تسهیالت حفاظتی مانند موجاستقرار امکانات واز سونامی، اثرات مخرببراي کاهش -

امکانات استفاده کنید؛دروازه آبی و سایر 
نگهداري شوند؛ضدآبهاي باشند و منابع ارزشمند نیز در داخل جعبهضدآبدیوارهاي مخازن و انبارها باید -
، احداث سیستم هدایت و نظارت هایی چون ایجاد پناهگاه سونامیدر زمینه تخلیه ایمن، شاخصالزمتمهیدات -

ترسیم نقشه مخاطره برايودر نظر بگیریدبر روند تخلیه، انتشار اطالعات و اخبار صحیح در مورد خطر سونامی 
فکري نمایید؛ همکارکنان و مراجعانبا 
وهاي مواجهه با سونامیباید مهارتدارد،وجودسونامیوقوعکه امکانهستیدساکنايدر منطقهاگر-

؛به کارکنان و مراجعان بیاموزیدراامدادرسانی
بهفوراًدهید وفراگوشمحلیهايرسانهبهتخلیهفرماناجرايبرايشد،منتشرسونامیهشدارکههنگامی-

؛مرتفع پناه ببریدهايقسمت
دداري نمایید تاخوشناوراشیايوآواردور شوید و از نزدیک شدن به محلزدهسیلودیدهآسیبمناطقاز-

آگاهتان کنند؛محلبودناز امنمقامات امنیتیکهزمانی

یاسونامی
تسونامی

ورود افراد و اشیاء مشکوك را به کتابخانه محدود کنید؛-
هاي مدار بسته براي کنترل محوطه کتابخانه و درهاي ورودي استفاده کنید؛از دوربین-
قفل مناسب مجهز شوند؛در، پنجره و سایر منافذ باید به نرده و -
ها اطالع دهید؛با مقامات امنیتی هماهنگ باشید و در اولین فرصت به آن-
افرادبهخطرسازومهماطالعاتارائهبگیرید، مخصوصاً تهدید به بمب را و ازجديراتهدیديگونههر-

کنید؛خودداريمشکوك

تروریستیاعمال
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نه، کمک زیادي به رسیدن نیروهاي امداد رسان و خنثی اختالل و تأخیر در ورود فرد یا افراد خرابکار به کتابخا-
هاي خرابکارانه آنها دارد؛کردن نقشه

تادارید و از او اطالعات بگیریدنگهخطرويراگیرندهتماستوانیدمیکهجاییدر صورت تهدید تلفنی، تا-
. کردردیابیراتماسبتوان

با اهداف و اما،ی داشته باشیدانسانرفتاري و کنید یار همدلخشن اظه)افراد(فردبا. آرامش خود را حفظ کنید-
.همگامی و همکاري نکنیدآنانرفتارهاي 

تانيکارواقعاً در حیطه مگر این که (غیرواقعی خود را به نمایش نگذاریدمذاکره نکنید، وعده ندهید، یا قدرت -
.رایط اضطراري را دارند باید دست به کار شوندمقابله با چنین شاجازهقانونی به لحاظفقط افرادي که .)باشد
جایی که .به عهده گیریدحادمشکالت هنگام برخورد باآماده واکنش باشید و حفاظت از خودتان و دیگران را -

. کار کنیدیبه صورت تیمحضور دارد،از یک کارمند در صحنه بیش
؛، واکنش بیش از حد نشان ندهیدوگیري کنیدجلکارکنان کتابخانه و نیروهاي امنیتی در صحنه از ازدحام-
از دید جنایتکاران مخفی مردم را خارج کنید و ،خطر دور کنیدصحنه از به آرامی ، تماشاگران را بروز حادثههنگام-

.نگه دارید
شستشويانفجار،ازحاصلهاينخالهکردنتمیزسازي محیط،در صورت بروز مشکل، سعی کنید با پاك-

شرایط را بهبود بخشید و آرامش و امنیت را به فوري،تجهیزات و تعمیراتومبلمانکردنزتمیها،فرش
. کتابخانه بازگردانید

خیز خودداري نمایید و از هاي مناطق مرزي و جنگاز نگهداري منابع ارزشمند و منحصر به فرد در کتابخانه-
منابع نسخه پشتیبان تهیه کنید؛

ها در مناطق جنگی و مرزي باید از مصالح مستحکم مانند بتن ساخته شود تا در مقابل بمباران کتابخانهساختمان -
و بروز جنگ از استحکام بیشتري برخوردار باشند؛

کتابخانه باید مجهز به قلعه کتاب باشد تا در مواقع اضطراري بتوان منابع را به آنجا منتقل کرد؛-
ل امداد و نجات و تیم واکنش سریع براي انتقال منابع و مراجعان به نقاط امن در کتابخانه باید مجهز به وسای-

مواقع بحرانی باشد؛
برند که باید ها هجوم میها و موزهتجربه تاریخی نشان داده است که در مواقع بروز جنگ، مهاجمان به کتابخانه-

.قدام شودقبل از بروز جنگ، نسبت به انتقال منابع با ارزش به نقاط امن ا

جنگ

ها از استحکام کافی براي جلوگیري از ورود آشوبگران برخوردار باشند؛درها و پنجره-
هاي ضروري روزآمد شده را در دسترس داشته با نیروهاي امنیتی جهت کنترل اوضاع در ارتباط باشید و تلفن-

باشید؛
ه باشند؛هاي کافی براي مواجهه با چنین رخدادهایی را دیدنگهبانان آموزش-

وهاشورش
شهريهاينارامی

قوانین و مقررات مربوط به سرقت را تدوین کنید و نسبت به روزآمدسازي قوانین براي تحت پیگرد قرار دادن -
رفتار مجرمانه سارقان و مجازات متناسب با جرم آنان، اقدام نمایند؛

-ها مکانها و شکافمطالعه، پستوها، تورفتگیهاي ساختمان، اتاقبودن طبقه ها، چندچیدمان و نقشه کتابخانه-
ها باشید؛هاي مناسبی براي سرقت هستند، حتماً مراقب آن

هايموقعیتدرراسریعوصحیحهايقضاوتپذیر و تواناییمسئولیتفرديبایدکتابخانهامنیتینگهبان-
؛باشدرا داشتهسرسازدردواضطراري

هم نزنید و شواهد و اطالعات گردآوري شده را در بگیرید، صحنه جرم را بهبا پلیس و نیروهاي امنیتی تماس -

سرقت
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اختیار پلیس قرار دهید؛ 
ها در ارتباط باشند و لیستی از سارقان و افراد مشکوك را براي کنترل بیشتر فروشیها با هم و با کتابکتابخانه-

در اختیار یکدیگر قرار دهند؛
ها و درختان شنایی محوطه کتابخانه و نقاط کور کتابخانه، بریدن پیچکها، تأمین رونصب حفظ براي پنجره-

هايقفلازاستفادهنزدیک دیوارها، تهیه لیست دقیق اموال کتابخانه، ممهور نمودن منابع به مهر کتابخانه،
به .. .هاي امنیتی، جلوگیري و یا بازرسی از ورود کیف، پالتو و مطمئن، نصب دوربین مدار بسته، نصب گیت

ارزش در شب و روزهاي تعطیل، صدور کارت تردد براي ورود به مناطق تاالرها، پلمپ کردن تاالرهاي منابع با
نامنظم، محدود کردن درهاي خروجی کتابخانه، فواصلدرکتابخانههايبخشتمامیدردقیقزنیخاص، گشت

...هاي امنیتی و تست دوره اي گیت
ان جهت محافظت از وسایل خود و منابع کتابخانه بدهید؛هشدارهاي الزم را به مراجع-
.در صورت بروز سرقت، ابتدا به مافوق خود و سپس به پلیس اطالع دهید و صحنه جرم را به هم نزنید- 

جمع بندي و نتیجه گیري
راتی بزرگ به زندگی و به وارد آمدن خساچگونگی واکنش جامعه در برابر خطرات، خصوصاً خطراتی که ممکن است منجر«

هـایی جهـت   جامعـه چگونـه خـود را بـراي برنامـه     . گـردد هاي اساسی آن جامعه محسوب میدارایی انسان گردد، از ارزش
هاي و امنیت را تبیین نمایید و به تأمین تخصصایمنیهاي سازد تا ارزشپیشگیري یا کاهش اثرات چنین بالیایی آماده می

هـا را  توان خنثی کرد، اما بسیاري از آنخطرات را نمیيگر چه همها. دکنند بار مشکالت را تقبل تواپردازد که میفنی می
).1990، 1وايو آرجِی ( »توان به محض شناسایی کاهش دادمی

به وقوع دفعتاًناپذیري هستند که بیعی و غیر طبیعی یک حقیقت انکارمشخص شد که بالیا و حوادث ط،بدین ترتیب
ها، با توجه به موقعیت جغرافیایی، زمین و نوع آب و هواي موجود هاي کتابخانهکننده و نگرانیخطرات تهدید«. دندونیپیم

هایی هاي مرطوب و کم ارتفاع، گردباد و طوفانبه عنوان مثال، در حوزه. اي برخوردار استاز تنوع گستردهدر منطقه،
ر حالی که در برخی مناطق دیگر، ممکن است ساکنین نگران سیالب و د. هاي فصلی منطقه هستندگرمسیري، از نگرانی

هایی همراه با گرد و غبار لرزه و طوفانهایی تندري و رعد و برق، گردباد و طوفان، زمینهاي ناشی از آب، طوفانخسارت
هاي رق و اورژانسسوزي، سیل، نشت مواد شیمیایی، قطع بگذاري، آتشاز طرفی عواملی چون؛ تهدید به بمب. باشند

شامان، (»ریزي شودها برنامهدهند، باید شناسایی شده و براي مقابله با آنمنتظره را تشکیل میپزشکی نیز که حوادث غیر
1991 ،178(.

با توجه واستشده ث اداحاي که کتابخانه در آن ضمن آشنایی کامل با موقعیت جغرافیایی و اقلیم هر منطقههاکتابخانهلذا 
. به امکانات و تجهیزات باید برنامه ریزي و پیش بینی الزم براي مواجهه و مقابله با این حوادث و بالیا را داشته باشند

در این .سازدمیهمواررا هاآن،هاست که راه رسیدن به اهدافترین اقدامات فرآیند مدیریت کتابخانهریزي از مهمبرنامه
کند که در دو گیري ایفا میگیرانه در برابر سوانح نقش چشموگیري از وقوع یا حفاظت پیشاي براي جلزمینه طراحی برنامه

: عبارتند ازاین دو مرحله .یستثیر نأتها بیمرحله متفاوت اما مرتبط در تقلیل میزان خسارات به کتابخانه

1- W. L. Waugh Jr. and R. J. Hy



١٧

گیري از بروز سانحه مرحله قبل از وقوع و ایجاد شرایطی براي پیش.1
جبران خسارات و مرمت آثار    ز وقوع ومرحله پس ا.2

بهتـرین اقـدام در برابـر سـوانح     . باشدگیرانه میریزي براي آمادگی در مقابل سوانح، از عناصر ضروري حفاظت پیشبرنامه
دربـاره  1نانـا بوک. سـالی ا .است که باید به عمل آورد تا بروز سوانح و بالیاي مشابه به حداقل برسدییهاکوششتالش و 

است که در جهت آماده شدن در مقابل ترین گامییک برنامه مدون مهم«: گویدریزي براي مقابله با سوانح چنین میبرنامه
اولین اثر این سند کتبی این است که سوانح امکـان وقـوع دارنـد و اینکـه یکـی از وظـایف       .شودسوانح و بالیا برداشته می

قبـول مسـئولیت،   گی و آمادثانیاً. صورت منطقی مسئولیت این سوانح را بپذیردسازمان تشکیالت کتابخانه این است که به 
و ریزي باعث پیوستگی افکار برنامهثالثاً.دهدیهاي احیا و بازسازي را کاهش مهزینهصدمات به مواد کتابخانه وخسارات و

هـا خواسـته   ر کـس کـه از وي اجـراي آن   ها براي هآناز شود که پیروي قدم به قدم میهايعقاید و فراهم آوردن دستور
). 172–173.ص، 1384هاروي،(».آسان استشود، سهل ومی

ساختمان کتابخانـه  . ریزي براي جلوگیري از سوانح نیازمند این است که نظافت کتابخانه به صورت مرتب انجام گیردبرنامه
داري شـود و  نگـه به طور مرتب و مـداوم حفاظـت و  با موقعیت خود مطابقت داشته باشد وبه صورت مناسب ساخته شود و

از يریـزي بـراي جلـوگیري از سـوانح جنبـه دیگـر      به عبارت دیگر برنامه. کارمندان کتابخانه به خوبی آموزش دیده باشند
. مدیریت خوب و صحیح است

دسـتنامه  ایط یک برنامه یـا اصـطالحاً  شررسانیاطالعخدماتمراکزوهاکتابخانهدرحوادثبامقابلهریزيبرنامهدر کتاب 
ومـوجز و،یافتـه سازمان،محققانهخوانا،باید»ياضطراروضعریزيبرنامهدستنامۀ«:نمایدسوانح و بالیا را چنین بیان می

یـک ،حـوادث بـر برادرآمادگیبراي . باشندشدهتوصیفروشنیبهبایدبازسازييهاروش. باشدمحلینیازهايبامرتبط
مـورد اطالعاتنیزخدماتومحصوالتمورددر. کردتدوینگستردهسطحدرتوزیعبرايتوانمیراگامبهگامراهنماي

فهرسـت یک. باشدروزآمدهموارهبایدوگرددارائهمجزاقسمتیکصورتبهاطالعاتاینکهاستبهترولی،استنیاز
لزومیولیاستضرورينیزامداددراحتیاجموردکارکنانکلیهباتماسمشخصاتواسمحاوي،کارکنانیاساماززآمدرو

يهاسـتفاد بـراي یکـی ،دسـتنامه ازنگارشدوشایدکهکردتوجهباید. گیردقراردیگراناختیاردراطالعاتاینکهندارد
وضـع ریزيبرنامههدستنامنهاییبازبینیواولیهتولیدمسئولیتيهدربار. شودتهیهمحدود،توزیعرايبدیگريوهمگانی

وضعمدیریتبهمربوطاحتمالیاطالعاتتمامحاويدستنامهاینکهنبایدونداردضرورت. نماییدگیريتصمیم،اضطراري
تـوان مـی کجـا رابیشـتر اطالعـات کـه دهـد نشاننیزوبرداشتهدررااساسیاطالعاتيههمبایدولی. باشداضطراري

).25ص ،1380شمن، آ(.یافت
تجربه خطراتی است که از اقدامات افراد بیکاهشی براي هاییتگیري شامل فعالدر برنامه مقابله با سوانح، بخش پیش

سیل، اقداماتی براي کم کردن خسارات وارده از سوانح با نصـب تجهیـزات   ويسوزکم کردن خطرات آتش. شودناشی می
هـا و مطالـب نـادر و   هاي اضافی از کتابتهیه نسخه.نمایدهاي امنیتی که بتواند وسایل کتابخانه را حفظ دستگاهمناسب و

کتابخانه و موجودي مواد آن را در به خصوص که امنیتيهااتخاذ ترتیب و روشوکتابخانهفهرستمنحصر به فرد مانند 
تعمیر ساختمان کتابخانه، تضمین کند در این مورد هاي کتاب ومواقعی که احتمال خطر زیاد است از جمله تشکیل نمایشگاه

. حرکت متقابل شامل اقداماتی است که باید براي قابل استفاده کردن برنامه طراحی شود.باید مسئله بیمه نیز مد نظر باشد
ریزي و نیز اقدامات رایجی است که برنامه تهیه شده را به صـورت رایـج و   شامل مراحل طرح و برنامهرکت متقابل عمدتاًح

1- Sally A. buchanan
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گذاري و تعیین و تربیت کارکنان ویژه حرکت متقابل، شناسایی و عالمت: ترین این اقدامات عبارتند ازعمده. متداول در آورد
داري تجهیزاتی آوري و نگهجمع. ها در زمان سانحه اولویت داردنجات دادن آنهستند واستثنایی مواد و چیزهایی که نادر و

داري ایـن  اي از کارکنان کلیدي، خدمات، منابع و تجهیزات و نگـه تهیه سیاهه. نیاز خواهند بودکه هنگام بروز سانحه مورد
اي که بتوانند سـریعاً سوانح به اعضاي گروه، به گونهی براي اخطار و اعالم وقوع یهاها به صورت روزآمد، ابداع روشسیاهه
مواقع سانحه و حادثـه بـه   توانند دردر منطقه که مییبرقراري تماس با کارکنان حفاظتی و تسهیالت. مجتمع شوندآماده و
العمل وامل عکسها که شجبران آنمهار خسارات وبرنامه کنترل و. داشتن این اقداماتو روزآمد و جاري نگهشتافتهیاري 

ایـن اقـدامات   .گیردالعمل شامل اقداماتی است که بعد از رویداد سانحه صورت میعکس.باشدبه حالت اول برگرداندن می
به صدا درآوردن زنگ خطر، یک جا جمع کردن کارکنان، امن کردن محل سانحه براي کارکنـان، تهیـه بـرآورد    : عبارتند از

بندي کردن و حمل وسایل کردن، بستهیزد کردن تیم نجات، ورود به محل سانحه و بردن و تماولیه از خسارات وارده، محدو
).179-180صص،1384هاروي،. (صدمه دیده

هاپیشنهاد
طبیعی نیست و این وقایع جـز قاعـده زنـدگی اسـت، لـذا      رکه گفته شد گریزي از حوادث و بالیاي طبیعی و غیطورهمان

و کاهش خسارات، و اطالع از موقعیت و شرایط جغرافیایی و اقلیم محل زندگی هادهیپدمواجهه با این باید برايهاکتابخانه
همچنین . ندکنبینی پیشرا ياحادثهد و وقوع هر نوع کننلی پیروي لالمخود، از استانداردها و رهنمودهاي محلی، ملی و بین

خود را براي هر خطـري مهیـا   ،ی و سازماندهی امکانات و تجهیزاتانی و آموزش کارکنان، مراجعان و ساماندهسبا اطالع ر
بایـد مـورد بررسـی و    تربه طور مستقل و گستردهکه استیک از عوامل مخرب یک بحث جدي و مهمی ر هضمناً.سازند

.مطالعه قرار گیرند

و مآخذمنابع

ترجمه مریم .ها و مراکز خدمات اطالع رسانیحوادث در کتابخانهریزي مقابله بابرنامه).1380(انآشمن، ج
.مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران:تهران.خسروي

.نشر اختر:تهران.اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري).1384(حمداصل هاشمی، ا
.سخن:تهران.فرهنگ بزرگ سخن).1381(سنانوري، ح

.بهار2، سال اول، شماره فصلنامه ایمنی."نی حوادث حریق ناشی از زمین لرزه در جهابررس").1381(بختیاري، سعید
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران. ترجمه محمود حقیقی.تاریخ اصول کتابداري. )1366(جیمزتامپسون، 

. 44شماره،شپژوهآینه. محالتیمظفرالدینترجمه."يسوزآتشخطراتازکتابخانهحفاظت". )1376(موریسجان،
، سال فصلنامه فرهنگ ایمنی."زمین لرزه کوبه و اداره بالیا در ژاپنهاييسوزآتش").1381(حیدحسینی جناب، و

.2اول، شماره 
آستان :مشهد.ترجمه محمدعلی خاکساري.دوران تا عصر حاضرینترکهناز : تاریخ کتاب).1372(ونددال، س

.المیاسيهاپژوهشقدس رضوي، بنیاد 
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.دانشگاه تهران:تهران.26لغت نامه دهخدا جلد).1339(لی اکبردهخدا، ع
. هاآتشفشان. کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانسایت

-01-36-01/index.html
.21/12/1385شبکه سه، .سیماي جمهوري اسالمی ایران، اخبار شبانگاهی

.پرسش: آبادان.کتابخانه و کتابداري؛ مقاالتی در توسعه مفاهیم و تاریخ).1380(شعبانی، احمد
اي دانشگاه هاي دانشکدهدر کتابخانهيسوزآتشبررسی حفاظت و ایمنی در مقابل ").1376(حصمیان زهرا وحمدشعبانی، ا
..، دوره هفتمفصلنامه پیام کتابخانه."اصفهان
.هاي عمومی کشوردبیرخانه هیئت امناي کتابخانه: تهران .ساختمان و تجهیزات کتابخانه).1376(ویزرعازم، پ

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران.اسناد آرشیويبر شناختاي مقدمه).1377(المرضافدایی عراقی، غ
.)سمت(هادانشگاهانسانی 

).آذر25شنبه (، اطالعاتروزنامه ."ها، گزارشانهتورق آتش در کتابخ").1385(سنفرازمند، ح
دوره اول، شماره فصلنامه کتاب،.ترجمه شیفته سلطانی).1369("کشتیهاي نوح در طوفان: هاي بزرگ جهانکتابخانه"
1.

دث مترقبه و حوا(ا وابسته آستان قدس در مقابل سوانح و بالیيهاکتابخانهبررسی میزان ایمنی . )1386(مرجانی، سید عباس
.اهوازرسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعپایان.)غیر مترقبه

Pasted from.)ریشتر9(2011مارس11ژاپنزلزلهجزئیات). 1391(مرجع مهندسی عمران ایران 

مرکز : تهران.در برابر زلزلههاساختمانآیین نامه طرح ).1384(مرکز تحقیقات ساختمان مسکن و شهر سازي
.تحقیقات ساختمان مسکن

فصلنامه پیام ."ها به هنگام بروز بالهاي طبیعیریزي ملی براي حفظ منابع کتابخانهبرنامه").1371(هردادنیکنام م
.اول بهار، دوره دوم، شماره کتابخانه

، دوره فصلنامه پیام کتابخانه. "يسوزآتشیمنی کتاب و کتابخانه، پیشگیري از وقوع مسائل ا").1370(هردادنیکنام م
.3و 2اول، شماره 

).24/4/83چهارشنبه(،روزنامه جمهوریت".آشنایی با زمین لرزه").1383(، مهديوجودي
ترجمه علی .اراناصول، راهبردها و شیوه کتابداي شناسی مواد کتابخانهآسیب).1384(راسداگالس هاروي، 
.تالیا: دبیزش:تهران.شکوهی
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