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إرشادات أساسية حول حفظ املجموعات املكتبية واألرشيفية

لو  مح�لة  ل�  سيمرضون  �لذين  ك�أبن�ئك،  تع�مله�  �أن  هي  ُكُتبك  به�  َتحفظ  طريقة  »�أفضل 
رُطوبة خ�نقة«.  �أو  وَجف�ٍف شديدين،  َحرٍّ  �أو  َق�رِس،  َبرٍد  بين  من�سبة،  غير  بيئة   تركتهم وسط 

ولي�م بليدس، �أعد�ء �لكتب، لندن، 1880م.1

�لمركز  حرص  منطلق  وِمن  هذ�،  يومن�  حتى  �لة  فعَّ وبلاغته�  بُعمقه�  �لكلم�ت  هذه  تز�ل  ل� 
رش�د فيم� يخص حفظ �لمجموع�ت �لمكتبية و�ل�أرشيفية،  �ل�ستش�ري للحفظ2 لتقديم �لدعم و�ل�إ
�لمكتبية  �لمجموع�ت  �إد�رة  على  للق�ئمين  �نطلاق  نقطة  ليكون  �لكتيب  هذ�  �أخرجن�  فقد 
و�ل�أرشيفية في شتى �أنو�ع �لمؤسس�ت، و�ألحقن� في نه�ية كل قسم منه عدًد� من �لمر�جع �لعلمية 

للاستز�دة ووَضْعن� عدًد� �آخر في نه�ية هذ� �لكتيب.

ما هو احلفظ؟

ط�لة  جر�ء�ت �لفنية و�لم�لية �لتي يمكن �تخ�ذه� ل�إ يمكن تعريف �لحفظ ب�أنه »جميع �لتد�بير و�ل�إ
لُعموم  �إت�حته�  �ستمر�ر  لضم�ن  وذلك  تدهوره�،  دون  و�لحيلولة  �لمكتبية  �لمجموع�ت  عمر 
�أو  �إجر�ء�ت،  �أي  من  ُكلفة  �أقل  تكون  م�  د�ئًم�  �لوق�ئية  �لتد�بير  وهذه  و�لب�حثين«،3  �لجمهور 
مح�ول�ت علاجية قد تتم بعد وقوع �لضرر، ويمكن �إجم�ل �لعو�مل �لخ�رجية �لُمسبِّبة لتدهور 

�لت�لية: �لنق�ط  في  �لمجموع�ت 

سوء �لتن�ول �أو �لتخزين.	 
�لسرقة و�لتخريب.	 
�أخط�ر �لحريق و�لغرق.	 
�ل�آف�ت و�لحشر�ت.	 
�لتلوث �لبيئي.	 
�لضوء.	 

William Blades, The Enemies of Books, London, 1880 من كت�ب  1
Preservation Advisory Centre نجليزية ب�للغة �ل�إ  2

 Eden, P. et al., A model for assessing preservation needs in libraries, من كتيب  3 
London: British Library Research and Innovation Centre, 1998
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درجة �لحر�رة و�لرطوبة غير �لملائمة.4	 

�لحد  �أن  �إل�  �إيق�فه؛  يصعب  �لطبيعي  �لزمني  �لتق�دم  عن  �لن�تج  �لمجموع�ت  تدهور  �أن  ورغم 
�لتع�مل مع  و�أثره�. ويمكن  �لعو�مل �لخ�رجية  �لتحكم في  �أمًر� ممكًن� من خلال  ُيعد  �أثره  ِمن 
�لحر�رة  درجة  في  �لتحكم  عدم  �أن  مثلا  فنجد  تد�خله�،  رغم  ِحدة-  على  -ُكّل  �لعو�مل  هذه 
�ل�أخط�ر  ِمن  يزيد  �لسليم  غير  �لتخزين  �أن  كم�  و�لحشر�ت،  �ل�آف�ت  �نتش�ر  من  يزيد  و�لرطوبة 
�لتي قد تنُجم عن �لحريق و�لغرق. ويتم �لتع�مل مع �لمو�د �لمكتبية و�ل�أرشيفية حسب طبيعته� 
على  خطورة  و�أكثر  �أسرع  ت�أثير  لهم�  �لملائمة  غير  �لحر�رة  ودرجة  �لنسبية،  ف�لرُّطوبة  �لم�دية، 
�لورق �لِحمضي و�لرَّق و�لبرشم�ن عن غيره� ِمن �لمو�د �ل�أخرى، لذ� يتعين �لتقييم و�لتحكم في 

�لتي قد تؤثر على �لمجموع�ت �لمكتبية. ك�فة مخ�طر �لحفظ 

التعامل مع املجموعات املكتبية وطرق تخزينها 

�لعمل  فِرَق  �إلح�ق  ُيَحتِّم علين�  �لمكتبية،  �لتع�مل مع �لمجموع�ت  �إن �لسعي ور�ء تطوير ثق�فة 
�لضرورية  �لمكتبية  و�لمعد�ت  ب�لوس�ئل  وتزويدهم  �للازمة،  �لتدريبية  ب�لدور�ت  و�لمستخدمين 
�إذ� لم َيَتَسنَّ توفير هذ� �لتدريب للمستخدمين، فيجب على �ل�أقل  كحو�مل �لكتب و�ل�أثق�ل. و
تُلِحق �لضرر ب�لمحتوى  �أية مم�رس�ت قد  للتدخل فور ملاحظة   � �لعمل مستعدًّ �أن يكون فريق 
�لمركز  �أصدره  �لذي  �لدليل  �إلى  �لرجوع  يجب  �لتفصيلية،  �لتوصي�ت  من  وللمزيد  �لمكتبي. 

و�ل�أرشيفية«.5 �لمكتبية  �لمجموع�ت  مع  �لسليم  �لتع�مل  »�أسس  بعنو�ن  للحفظ  �ل�ستش�ري 

�لمجموع�ت؛  تهدد سلامة  قد  �لتي  �ل�أخط�ر  من  �لحد  في  �لسليم  �لتخزين  �أهمية  وتكمن 
ك�نتش�ر �ل�آف�ت، ونمو �لعَفن و�لفطري�ت، ودخول �أو تسرب �لمي�ه، �أو حدوث م�س كهرب�ئي. لذ� 
ُينصح ب�ستخد�م رُفوف مصنوعة ِمن مو�دَّ ل� تتف�عل مع �لمجموع�ت، وتن�سب �أحج�مه�، كم� 
�لبوليستر، مع وضع علام�ت  �أو  �لكرتون  �لورقية من  و�لح�فظ�ت  �لحفظ  ِعَلب  تكون  �أن  ير�عى 
و�ضحة تدل على محتو�ه�. ولمزيد من �لمعلوم�ت عن �لنق�ط �لس�بقة يمكن �لرجوع �إلى دليلي 

�لت�لفة«.7  و»�لكتب  و�ل�أرشيف�ت«6  �لمكتب�ت  بمخ�زن  »�ل�أث�ث  للحفظ  �ل�ستش�ري  �لمركز 

Relative humidity )RH( نجليزية ب�للغة �ل�إ  4
Using library and archive collections نجليزية ب�للغة �ل�إ  5
Library and archive storage furniture نجليزية ب�للغة �ل�إ  6

Damaged books نجليزية ب�للغة �ل�إ  7
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يجب تنظيف منطقة �لتخزين و�لمجموع�ت �لمكتبية بشكٍل منتظم على �أنه جزءٌ ِمن برن�مج 
و�نتش�ر  �لَعَفن،  نُمو  على  تس�عد  دقيقة  ُجَسيم�ٍت  �ل�أتربُة  تحمل  م�  غ�لًب�  �إذ  �لدورية؛  �لصي�نة 
�ل�آف�ت، وتسبب �لت�آكل. وير�عى تجنب �ستخد�م �لمي�ه، �أو �لسو�ئل ب�لُقرب ِمن �لمجموع�ت. 
كم� �أن تنظيف �لكتب يجب �أن يكون ب�ستخد�م فُرش�ة ن�عمة و�أن تبد�أ حركة �لُفرش�ة ِمن كعب 
�لكت�ب، ثم تتجه �إلى �أطر�فه. يمكن �ل�ستع�نة بمك�نس كهرب�ئية مخصصة ذ�ت نظ�م َشْفط ق�بل 
ُير�عى  �لدقيقة.8  �لكف�ءة ل�لتق�ط �لجسيم�ت  بُفرش�ة ن�عمة و مرشح�ت ع�لية  للتعديل، وُمَزوَّدة 
�ستخد�م �أدو�ت �لحم�ية ك�لقف�ز�ت و�لكم�م�ت عند تنظيف �لمو�د �لمكتبية �لتي �أص�به� �لَعَفن، �أو 
تر�كمت عليه� �ل�أتربة. ولمزيد من �لمعلوم�ت عن �لنق�ط �لس�بقة يمكن �لرجوع �إلى دليلي �لمركز 

�ل�ستش�ري للحفظ »تنظيف �لكتب و�لوث�ئق«9 و»تفشي �لعفن في �لمجموع�ت �لمكتبية«.10

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Adcock, E., ed., IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material,  
Paris: IFLA-PAC, 1998 http://www.ifla.org/publications/node/8712 11

	 Cleaning books and documents,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/cleaning_books_and_documents.pdf

	 Library and archive storage furniture,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/library_and_archive_storage_furniture.pdf

	 Mould outbreaks in library and archive collections,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in20%library_and_
archive_collections.pdf

	 PD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials,  
London: British Standards Institution, 2012

	 Using library and archive collections,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/using_library_and_archive_collections.pdf

High-efficiency particulate air filter )HEPA filter( نجليزية ب�للغة �ل�إ  8
Cleaning books and documents نجليزية ب�للغة �ل�إ  9

Mould outbreaks in library and archive collections نجليزية ب�للغة �ل�إ  10

ترجم هذ� �لكتيب ب�للغة �لعربية تحت عنو�ن »مب�دئ �لعن�ية بمو�د �لمكتبة و�لتع�مل معه�«. ت�أليف: �دو�رد ب �دكوك.   11
�إصد�ر�ت د�رة �لملك عبد �لعزيز، 2002.

http://www.ifla.org/VI/4/news/pchlm.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/cleaning_books_and_documents.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/cleaning_books_and_documents.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/library_and_archive_storage_furniture.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/library_and_archive_storage_furniture.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/using_library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/using_library_and_archive_collections.pdf
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التخريب والسرقة

�لظروف،  ل�ختلاف  َتبًع�  �لمكتبية  �لمجموع�ت  لحم�ية  �تب�عه�  يمكن  �لتي  �لطريقة  تتب�ين 
�لد�خلي  للاطلاع  تُت�ح  وث�لثة  �ستع�رته�،  يمكن  و�أخرى  �لجمهور،  لعموم  تُعرَض  مو�دُّ  فهن�ك 
�لمعروفـة  �لبريط�نيـة  �لمع�ييـر  حـددت  وقـد  نـة،  ُمَحصَّ ُغـرٍَف  فـي  توضـع  �أخـرى  ومـو�دُّ   فقـط، 
�لتخزين  منطقة  تزويد  ر�أسه�  على  �لمقتني�ت،  بحم�ية  �لخ�صة  �لضو�بط   »PD 5454:2012«بـ

�لغْلق. محَكمة  و�أبو�ٍب  وَنو�فَِذ  �إنذ�ر،  ب�أجهزة 

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Collections security: access versus protection, International Preservation News, no. 45, 
Paris: IFLA PAC, 2008 www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn45.pdf

	 PD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials, 5.2 Security,  
London: British Standards Institution, 2012

	 Security in museums, archives and libraries: a practical guide,  
London: Resource, 2003 www.ilam.org/ILAMDOC/doc-admin/Security-manual.pdf

أخطار احلريق والغرق

نظًر�  و�حدة،  لعملة  وجه�ن  �أنهم�  على  و�لغرَق  �لحريق  عن  �لن�تجة  �ل�أخط�ر  �إلى  د�ئًم�  ُينظر 
ل�أن مك�فحة �لحر�ئق غ�لًب� م� يترتب عليه ُوصول �لمي�ه �إلى �لمجموع�ت، وِمن َثمَّ َتَلفه�. لذ� 
تستهدف ُخطط �لطو�رئ، �أو مو�جهة �لكو�رث في �ل�أس�س تقييم �لخطر، و�لحدَّ ِمن �حتم�لية 

ب�لمجموع�ت.  �لضرر  تُلِحق  قد  �لتي  �لحو�دث  ُوقوع 

وتشمل عملية �لتخطيط �لجهوزيه لمو�جهة مثل هذه �لكو�رث، ووضع خطط تمكن من �تخ�ذ 
نق�ذ. وع�دة م� تتطلب ُخطط �لطو�رئ �لفع�لة  رد فعل سريع وفع�ل، وتحديد �أولوي�ت و�إجر�ء�ت �ل�إ
وجود تنسيق مشترك بين �لمؤسسة وفِرَق �لطو�رئ �لمكلَّفة ب�لتصدي لهذه �لحو�دث، كم� تتطلب 
د�رة في ب�قي قط�ع�ت �لمؤسسة،  تنسيًق� د�خلًي� بين مسئولي �لمجموع�ت �لمكتبية، ومسئولي �ل�إ
حتى لو لم يكن هذ� �لتع�ون �أمًر� معت�ًد�. ويجب تجربة ُخطة �لطو�رئ َفْوَر �ل�نته�ء ِمن وضعه� 
وتعديله� �إذ� لزم �ل�أمر، كم� يجب على فريق �لطو�رئ �لمعني بتنفيذ ُخطة �لمك�فحة �أن يكون 
جر�ء�ت �لُمتفق عليه�، وكذلك مر�جعة وتحديث ك�فة �لعملي�ت و�لتوثيق ب�نتظ�م،  ًب� على �ل�إ ُمدرَّ

http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn45.pdf
http://www.ilam.org/ILAMDOC/doc-admin/Security-manual.pdf
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مد�د�ت. ويمكن �إجر�ء طو�رئ وهمية12 للت�أكد من ف�علية خطط �لطو�رئ وتحديد مو�ضع �ل�إ

سبيل  فعلى  ب�لمكتبة؛  �لعمل  فريق  بو�سطة  �لمي�ه  عن  �لن�تج  �لتلف  مع�لجة  تتم  م�  وغ�لًب� 
�لمث�ل يتم تجفيف �لكتب �لتي لم َتْغُمرْه� �لمي�ه بشكٍل ك�مل بوضعه� في وضعية ق�ئمة �أم�م 
ِمرَوحة كهرب�ئية، و�لسم�ح لتي�ر �لهو�ء �لب�رد ب�لمرور بين �لصفح�ت، وُينصح في ذلك ب�ستخد�م 
�أسطو�ن�ت بلاستيكية لتركيز �لهو�ء على �لم�دة �لمر�د تجفيفه�، �أم� �لمو�د �لتي ُغمرت بشكل 
ل تجميده�، حتى يتسنى بعد ذلك تجفيفه� بو�سطة �لتس�مي �أو �إز�لة �لتجميد ثم  ك�مل فُيَفضَّ
�أو �لتجميد خلال 48 س�عة ِمن وقت  ل �لقي�م بعملية �لتجفيف،  يتم تجفيفه� ب�لهو�ء. وُيَفضَّ
�لمو�د  بعض  وهن�ك  �لفترة.  هذه  بعد  �لِفطري�ت  ُظهور  �لمتوقع  ِمن  �إنه  �إذ  �إليه�،  �لمي�ه  وصول 
؛ فعلى سبيل �لمث�ل، سوف َيِجفُّ �لورق �لَمْكُسو  �لمكتبية �لتي تحت�ج �إلى تع�مٍل ِمن نوٍع خ�صٍّ
ب�لحم�أة، ويتحول �إلى كتلة صلبة �إذ� لم يتم فصل �لصفح�ت و�لكت�ب ل� يز�ل ُمْبتلًّا، وكذلك 
شر�ئح �لميكروفيلم �لمبتلة ل� بد ِمن ِحفظه� في وع�ء م�ئي نظيف لحين �إرس�له� �إلى متخصص. 

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Disaster preparedness and response )list of online resources(,  
Conservation Online http://cool.conservation-us.org/bytopic/disasters

	 McllWaine, J. IFLA disaster preparedness and planning: a brief manual, 
Paris: IFLA PAC, 2006 www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-en.pdf

	 Mould outbreaks in library and archive collections,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in20%library_and_
archive_collections.pdf

	 Salvaging library and archive collections,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/salvaging_library_and_archive_collections.pdf

	 Selected resources on disaster management,  
IFLA PAC http://archive.ifla.org/VII/s19/usefulresrcs.htm

اآلفات

يمكن للحشر�ت و�لطيور و�لقو�رض ب�أنو�عه� �لمختلفة �أن تُلحق �لضرر ب�لمجموع�ت �لمكتبية، 

Mock emergencies نجليزية ب�للغة �ل�إ  12

http://cool.conservation-us.org/bytopic/disasters
http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-en.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/mould_outbreaks_in%20library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/salvaging_library_and_archive_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/salvaging_library_and_archive_collections.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s19/usefulresrcs.htm
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ي  �إل� �أن �لحشر�ت بشكٍل خ�ص هي �أكثر �ل�آف�ت شيوًع� و�إيذ�ًء لهذه �لمجموع�ت. وُيَعدُّ َتَفشِّ
ص�ب�ت �لطفيفة �لمتفرقة �أمٌر  ص�ب�ت �لحشرية �أمًر� ن�در �لحدوث ب�لمملكة �لمتحدة، لكن �ل�إ �ل�إ
م ِخصيًص� لمنع ُوصول �لحشر�ت  ش�ئع �إلى حدٍّ م�. وُيَعدُّ برن�مج �لمك�فحة13 حلًّا متك�مًلا ُصمِّ
�إلى �أم�كن تخزين �لمجموع�ت �لمكتبية ِمن خلال مر�قبة نش�طه�، و�تخ�ذ �لتد�بير �لوق�ئية �لمن�سبة. 
ويمكن �لتعرف على مدى �نتش�ر �لحشر�ت في �أم�كن �لتخزين ب�ستخد�م �لمص�ئد �للزجة، كم� 

ير�عى فحص �لمقتني�ت �لو�ردة و�لت�أكد ِمن عدم وجود �إص�ب�ت به�، وَعزله� عند �لضرورة.

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Managing pests in paper-based collections,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/managing_pests_in_paper-based_collections.pdf

	 Pest management )list of online resources(,  
Conservation Online http://cool.conservation-us.org/bytopic/pest

	 Pinniger, D., Pest management: a practical guide,  
Cambridge: Collections Trust, 2009

	 Pinniger, D., Pest management in museums, archives and historic houses,  
London: Archetype Publications, 2001

	 Pinniger, D. and Winsor, P., Integrated pest management: a guide for museums, 
libraries and archives, London: Museums and Galleries Commission, 1998

التلوث

و�لمن�طق  ك�لطُّرُق  خ�رجيٍة،  مص�دَر  ِمن  �لمكتبية  �لمجموع�ت  �إلى  و�ل�أتربة  �لُمَلوِّث�ت  تصل 
�لصن�عية و�أعم�ل �لبن�ء و�لتشييد، ومص�دَر د�خلية، ك�لتدخين وم� يتخلف عن طهي �ل�أطعمة، 
كم� َتنبعث �لُمَلوِّث�ت �لغ�زية ِمن ذ�ت �لمص�در �أو تتولد د�خل �لمكتبة �أو �ل�أرشيف نتيجة تحلل 
بعض �لمو�د مثل �ل�أرفف �لخشبية، �أو �أنو�ع معينة من �لده�ن�ت. ويمكن حم�ية �لمجموع�ت 
ِمن هذه �لُمَلوِّث�ت بتركيب �أنظمة َتهوِية تعمل على َتْنِقَية �لهو�ء �لد�خل �إلى �أم�كن �لتخزين، �أو 
حك�م �إغلاق �ل�أبو�ب و�لنو�فذ. وتَُعدُّ ِعَلب �لتخزين �لكرتونية وسيلة ن�جحة  ب�ستخد�م وس�ئَل ل�إ

للَحدِّ ِمن ُوصول �لُمَلوِّث�ت �لد�خلية �إلى هذه �لمجموع�ت.

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

Integrated pest management )IPM( نجليزية ب�للغة �ل�إ  13

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/managing_pests_in_paper-based_collections.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/managing_pests_in_paper-based_collections.pdf
http://cool.conservation-us.org/bytopic/pest
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	 Hatchfield, P. B., Pollutants in the museum environment: practical strategies for 
problem solving in design, exhibition and storage, London: Archetype, 2002

	 Tetreault, J., Airborne pollutants in museums, galleries and archives,  
Ottowa: Canadian Conservation Institute, 2003

الضوء

�إن تعرض �لمجموع�ت �لمكتبية للضوء لفتر�ت طويلة يؤدي �إلى زو�ل �ل�أحب�ر و�ل�أصب�غ، وَتَلف 
�ل�أور�ق و�ل�أقمشة و�لجلود، ويمكن �ل�ستدل�ل على ذلك بتعريض جريدٍة لضوء �لنه�ر، �أو �لضوء 
�لكهرب�ئي لعدة �أي�م، وَعْزل �أخرى عن مص�در �لضوء ك�فَّة، َفَسَنِجد �أن �ل�أولى قد تحوَّل لونُه� 

�إلى �ل�أصفر، بينم� ظلت �لث�نية على ح�له�. 

وِمن �لُمهم هن� ملاحظة �أن �لتََّلف �لح�صل للورق في هذه �لح�لة تر�ُكمي، ويك�د يكون من 
�لمستحيل �إع�دته �إلى ح�لته �ل�أصلية. وتُعد مص�در �لضوء بجميع �أشك�له� خطًر� على �لمو�د �لمكتبية، 
�إل� �أن �ل�أشعة فوق �لبنفسجية هي �ل�أكثر ضرًر� ِمن بين هذه �لمص�در. ويمكن �لحدُّ ِمن ضرر هذه 
َح�ت  �ل�أشعة بتركيب ست�ئَر متحركة، �أو �أفلام فلترة للاأشعة فوق �لبنفسجية على �لنو�فذ، �أو بوضع ُمرَشِّ
ض�ءة عندم� تكون من�طق �لتخزين  ض�ءة �لصن�عية، �أو غلق �ل�إ للاأشعة فوق �لبنفسجية على مص�در �ل�إ

غير مشغولة، �أو بتخزين �لمو�د �لمكتبية في ُعَلب وصن�ديق �لحفظ.

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 PD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials, 6.13, 
Lighting, London: British Standards Institution, 2012

درجة احلرارة والرطوبة النسبية

�لرطوبة �لنسبية هي نسبة كتلة بخ�ر �لم�ء �لموجود في ُكتلة ُمَعيَّنة ِمن �لهو�ء، �إلى كتلة بخ�ر 
�لم�ء �للازم لتشبع كتلة �لهو�ء نفسه�، عند نفس درجة �لحر�رة ومقد�ر �لضغط �لجوي. وكلم� 
ز�دت درجة �لحر�رة ز�دت قدرة �لهو�ء على َحمل بخ�ر �لم�ء، وعند َتَشبُّعه َتصل �لرطوبة �لنسبية 
�إلى 100%. و�لعكس صحيح، ف�إذ� �نخفضت درجة حر�رة �لهو�ء، َتِقلُّ قُدرته على َحمل بخ�ر 
�لم�ء، وترتفع �لرطوبة �لنسبية. وهكذ� يمكن �لقول: �إن �لرطوبة �لنسبية ترتبط ب�لحر�رة، ولذلك 

يجب �لنظر �إليهم� كع�ملين متلازمين.
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وُيعد �لتحكم في درجة �لحر�رة و�لرطوبة �لنسبية �أمًر� شديد �ل�أهمية ب�لنسبة لحفظ �لمجموع�ت 
ل �لتف�علات  �لمكتبية، فمستوي�ت �لحر�رة و�لرطوبة غير �لمن�سبة تُسرع ِمن تدهور �لمو�د. فُمَعدَّ
�لكيمي�ئية يتض�عف تقريًب� مع كل زي�دة بمقد�ر 10 درج�ت مئوية، كم� �أن �لرطوبة �لنسبية �لع�لية 
تُوفر �لوسط �لمن�سب للتف�علات �لكيمي�ئية �لض�رة �لتي َتحدث في �لمو�د �لمكوِّنة للمجموع�ت 

�لمكتبية، و توفر مع درجة �لحر�رة �لع�لية بيئة من�سبة لُنُموِّ �لَعَفن و�لحشر�ت.

�أم� �نخف�ض معدل�ت �لحر�رة و�لرطوبة �لنسبية �لذي يحدث في �لشت�ء د�خل �لمب�ني ذ�ت �لتدفئة 
ِفه�. �لمركزية، �أو في �لمن�طق �لج�فة للغ�ية، فقد يؤدي �أحي�ًن� �إلى جف�ف �لمو�د �لمكتبية وَتَقصُّ

ف�لمو�دُّ  �لمكتبي،  ب�لمحتوى  للغ�ية   � ض�رًّ �أمًر�  و�لرطوبة  �لحر�رة  درج�ت  َتَقلُّب�ت  تُعد  كم� 
�لمكتبية بطبيعته� ممتصة للرطوبة، وتستجيب للتغير�ت �لمن�خية �لَموسمية بصورة كبيرة، فتتمدد 
وتنكمش َتبًع� للبيئة �لمحيطة، وهو م� ُيسرع عملية �لتدهور، وَينتج عنه �لكثير ِمن �لضرر، مثل 
تشقق �لورق، وتفتت �ل�أحب�ر، و�نثن�ء �أغلفة �لكتب، وتشقق �أسطح �لصور �لفوتوغر�فية.ويمكن 
�إذ� م�  �أثره�  في بعض �لح�ل�ت حم�ية �لمو�د �لمكتبية من �لتقلب�ت �لمعتدلة، و�لتخفيف من 
حفظت في �أنو�ع معينة من �لح�فظ�ت �أوُخزِّنت �لكتب ملاصقة بعضه� بعًض�.وتوصي مع�يير 

�لت�لية لتخزين �لمجموع�ت �لمكتبية و�ل�أرشيفية. PD 5454:2012 ب�لقيم 

 يجب �أن تكون درجة �لحر�رة بين º 13 و º 20 درجة مئوية

 يجب �أن تكون �لرطوبة �لنسبية بين 35% و %60

وللمزيد من �لتوصي�ت، يمكن �لرجوع �إلى كتيب �لمركز �ل�ستش�ري للحفظ بعنو�ن »�لتحكم في 
بيئة �لمجموع�ت �لمكتبية«.14

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Managing the library and archive environment,  
London: Preservation Advisory Centre www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/
collectioncare/publications/booklets/managing_library_archive_environment.pdf

	 PAS 198:2012 Specifications for managing environmental conditions for cultural 
collections, London: British Standards Institution, 2012

	 PD 5454:2012 Guide for the storage and exhibition of archival materials,  
London: British Standards Institution, 2012 

Managing the library and archive environment نجليزية ب�للغة �ل�إ  14

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/managing_library_archive_environment.pdf
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/managing_library_archive_environment.pdf
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الترميم

نس�ن. ول� بد �أن ُينظر �إلى  �لترميم هو عملية مع�لجة �ل�أشي�ء �لثمينة ب�إجر�ء�ٍت ُمعيَّنة يقوم به� �ل�إ
�لترميم كونه �أحد �لخي�ر�ت في �أي برن�مج للعن�ية ب�لمجموع�ت �لمكتبية، وب�لت�لي ينبغي تطبيق 
جر�ء�ت �لوق�ئية �أول�ً. ويجب �أن تتم عملية �لترميم بحرٍص ب�لٍغ، وبِضو�بَط ص�رمٍة، للحف�ظ  �ل�إ
على �أص�لة وسلامة هذه �لمجموع�ت �لثمينة، ول� تتم خطو�ت �لترميم �إل� بعد مش�ور�ٍت مكثفة 

بين �لمسئولين عن �لمجموع�ت وخبر�ء �لترميم.

مك�ن ِمن �لتدخل �لبشري لحم�ية �لمو�د �لمكتبية ذ�ت �لِقيمة  وعموًم� يجب �أن َنُحدَّ بَِقْدر �ل�إ
�لت�ريخية و�لمح�فظة على �ستقر�ر ح�لته�، كم� يجب �لت�أكد من عدم وجود ضررٍ ِمن �ستخد�م 
�لوس�ئل، �أو �لمو�د �لتي تدخل في �إط�ر عملية �لمع�لجة، و�أنه يمكن �لعودة للح�لة �ل�أولى �لتي ك�نت 
ضر�ر به�. كم� ُير�عى �أن تكون  صلاح دون �ل�إ عليه� �لم�دة �لمكتبية، �أو �ل�أرشيفية قبل �أعم�ل �ل�إ
كل �لمو�د �لمستخدمة في ترميم �لمجموع�ت �لمكتبية و�ل�أرشيفية خ�لية ِمن �أية مو�د َدخيلة يمكن 

�أن تُلِحق �لضرر ب�لم�دة �لمر�د ترميمه�، و�أن تتميز ب�ل�ستقر�ر على �لمدى �لطويل. 

وتحت�ج عملية �لترميم �إلى مه�رة شديدة وُحنكة، ولذلك يجب �أل� ُيعهد به� �إلى �أشخ�ص 
ل مثل  �أو �لمؤسسة تملك فريق �لعمل �لذي ُيْمِكنه تحمُّ غير مدربين، و�إن لم تكن �لمكتبة، 
هذه �لمهمة، يجب �أن تلج�أ �إلى متخصص معتمد ِمن ِقَبل مؤسسة »�آيكن«15 للترميم �أو جمعية 
ق مستًوى من�سب� من �لكف�ءة.  �لوث�ئق و�لمحفوظ�ت،16 حتى يتم �لت�أكد من �أن �لمرمم قد حقَّ
وللتعرف على مزيد من تف�صيل مم�رس�ت �لترميم في �لمملكة �لمتحدة و�أيرلند� يمكن �لدخول 

على موقع سجل �لمتخصصين ب�لحفظ.17

مص�در وقر�ء�ت �إض�فية:

	 Guidance for choosing and working with a conservator, London: Icon, 2006  
www.conservationregister.com/picon-workingwithaconservator.asp

 

ICON )The Institute of Conservation( نجليزية ب�للغة �ل�إ  15
Archives and Records Association نجليزية ب�للغة �ل�إ  16

The Conservation Register: www.conservationregister.com نظر �لموقع�  17

http://www.conservationregister.com/picon-workingwithaconservator.asp
http://www.conservationregister.com
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مصادر على شبكة اإلنترنت
Canadian Conservation Institute 
www.cci-icc.gc.ca/index-eng.aspx

Conserve-o-grams
www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html

Collections Link
www.collectionslink.org.uk

Conservation Online
http://cool.conservation-us.org

Icon, the Institute of Conservation
www.icon.org.uk

International Preservation News
www.ifla.org/en/publications/international-preservation-news

Northeast Document Conservation Center ‘Preservation 101’ online course
www.nedcc.org/preservation-training/preservation-101 

reCollections: caring for collections across Australia
http://aiccm.org.au/resources/collection-care/australian-resources/recollections

http://www.cci-icc.gc.ca/index-eng.aspx
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html
http://www.collectionslink.org.uk
http://cool.conservation-us.org
http://www.icon.org.uk
http://www.ifla.org/en/publications/international-preservation-news
http://www.nedcc.org/preservation-training/preservation-101
http://aiccm.org.au/resources/collection-care/australian-resources/recollections
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الكتيبات اإلرشادية املتعلقة بحفظ املجموعات املكتبية واألرشيفية

يمكن تحميل �لكتيب�ت �لت�لية مج�ًن� من خلال �لر�بط �لت�لي: 

www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/index.html

تتوفر �أيًض� نسخ مج�نية مطبوعة.

Basic preservation for library and archive collections

Building a preservation policy

Cleaning books and documents

Damaged books

Library and archive storage furniture

Making the most of funding opportunities for preservation and conservation projects

Managing pests in paper-based collections

Managing the library and archive environment

Mould outbreaks in library and archive collections

Moving library and archive collections

Preservation of photographic material

Salvaging library and archive collections

Self-service copying of library and archive materials

Understanding and caring for bookbindings

Using library and archive collections

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/index.html




خلال  من  �لدعم  وتقديم  �لحفظ  مم�رس�ت  وتطوير  بتنمية  للحفظ  �ل�ستش�ري  �لمركز  يقوم 
ب�لمكتب�ت. �لحفظ  �إد�رة  ووس�ئل  و�لتدريب  �لمعلوم�ت  خدم�ت 

مجموع�ت  لحم�ية  مكرسة  للربح،  ه�دفة  غير  دولية  منظَّمة  سلامية  �ل�إ �لمخطوط�ت  هيئة 
َست �لهيئة تلبية للح�جة �لملحة  سلامية، ودعم كل من يتع�مل معه�. وقد �أسِّ �لمخطوط�ت �ل�إ
سلامية  �لتي فرضه� سوء �لمح�فظة، وصعوبة �ل�طلاع على �لعديد من مجموع�ت �لمخطوط�ت �ل�إ

في جميع �أنح�ء �لع�لم.

Preservation Advisory Centre
The British Library
96 Euston Road
London
NW1 2DB

Telephone +44 )0(20 7412 7612
blpac@bl.uk
www.bl.uk/blpac

The Islamic Manuscript Association
c/o 33 Trumpington Street
Cambridge CB2 1QY
United Kingdom

Telephone +44 )0(1223 303 177
Fax +44 )0(1223 302 218
admin@islamicmanuscript.org 
www.islamicmanuscript.org

http://www.bl.uk/blpac
http://www.islamicmanuscript.org

