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چكيده
هدف اين مقاله ،بررسي ضرورت ايجاد يك طرح اضطراري در كتابخانهها و آرشيوهاست.
وضعيت اضطراري ،وضعيتي غيرقابل پيشبيني و برنامهريزي نشده است كه ميتواند باعث
واردآمدن خسارتها و صدمات جبران ناپذيري به كاركنان ،ساختمان و مجموعه كتابخانهها و
آرشيوها شود .واكنش نسبت به وضعيت اضطراري ،فعاليتهايي است كه به منظور به حداقل
رساندن خسارتها و پيشگيري از آسيبهاي آتي انجام ميشود .طرح اضطراري مجموعه
اعمالي است كه ايمني كاركنان ،مجموعه كتابخانه و ساختمان را در شرايط اضطراري تضمين
ميكند.

مهم ترين مسئله ،حفظ امنيت و پيشگيري از بروز فاجعه در كتابخانه يا آرشيو است .اگرچه

حفظ سالمت و امنيت افراد در اولويت است ،مراقبتهاي ويژهاي بايد براي حفاظت از مجموعه
انجام شود .با داشتن طرح اضطراري ميتوان در صورت بروز بالياي شديد ،تاثير عوامل بيروني
را تا حد قابل مالحظهاي كنترل و ميزان آسيب و خسارت را به حداقل رساند.
كليدواژهها :حفاظت از مجموعه ،طرح اضطراري ،خطرهاي اقليمي حفاظت از ساختمان،
پيشگيري از صدمات به ساختمان و مجموعه.

مقدمه

زمين لرزه ،آتشسوزي ،سيل ،طوفان و ...تهديدي هميشگي براي كتابخانهها و
مؤسسههاي فرهنگي در سراسر جهان به شمار ميروند؛ مؤسسههايي كه بيشترين

اسناد تاريخي ،آثار هنري ،كتاب و در واقع ميراث فرهنگي را در خود جاي دادهاند .برخي
تهديدها نيز مي تواند در اثر فعاليتهاي بشر ايجاد شود .اگرچه بسياري از اين باليا و حوادث
از كنترل ما خارج است ،توانايي آمادگي و واكنش صحيح و مؤثر در مواجهه با آنها در كنترل
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ماست.
همواره احتمال وقوع باليايي كه كتابخانه را دچار بحران كند ،وجود دارد .با توجه به اينكه
برخي از اين باليا (مانند زلزله ،سيل ،تندباد و  )...غيرقابل پيشبيني ميباشند ،بسياري
از مديران و افراد كاردان معتقدند وضعيتهاي اضطراري به وجود آمده ،درصورت آمادگي
كاركنان براي مقابله سريع با آن ،قابل كنترل و مهارشدني است.
يك طرح اضطراري ،شرح روشهايي براي آمادگي و جلوگيري از بروز انواع باليا،
پيشنهادهايي براي چگونگي واكنش و حاوي دستورالعملهايي در مورد نحوة حفظ آثار و
اسناد ارزشمند به هنگام بروز حوادث ناخوشايند است .از آنجا كه طرح اضطراري بايد
شامل ساختمان ،مجموعههاي موجود در آن ،كاركنان ،تجهيزات و  ...باشد ،ضروري است
اين طرح توسط يك تيم تهيه شود.
يك طرح اضطراري از چندين برنامة كوچكتر و مستقل اما مرتبط با يكديگر تشكيل شده
است .هر فاجعه اي داراي سه مرحله است :قبل از فاجعه ،در حين فاجعه و پس از
فاجعه .برنامههاي متعددي براي مقابله با هريك از اين مراحل ضروري است .در مرحلة
قبل از فاجعه ،دو كار بايد انجام شود :پيشگيري و آمادگي .در كنار اقدامهاي پيشگيرانه،
بايد طرحي براي مقابله با حوادث پيشبيني نشده و يا وضعيتهاي اضطراري در كتابخانه
وجود داشته باشد .برنامههاي پيشگيري اقدامهايي را توصيه ميكند كه از وقوع بالياي
بيشتر جلوگيري كند :مانند تعمير سقفهايي كه چكه ميكند ،افزايش ايمني ،بهبود
شرايط نگهداري مواد و  ...برنامههاي پيشگيرانه شامل اقدامهايي مانند شناسايي مواد و
اشياي قيمتي و با ارزش مجموعه ،نگهداري تجهيزاتي براي منجمد كردن و آموزش
كاركنان براي مقابله با انواع بالياي طبيعي است .در مرحلة در حين فاجعه ،چگونگي
واكنش به فاجعه بايد طراحي شود .مؤثر بودن واكنش ،منوط به كامل بودن برنامه آمادگي
و اجراي آموزشهاي مرتبط با آن است .مرحلة بعد از فاجعه ،مرحلة مرمت است كه با
توجه به ماهيت منحصر به فرد هر فاجعه ،برنامههاي مرمت را نميتوان به صورت خيلي
دقيق و جزئي بيان كرد .از ميان آسيبهاي احتمالي ،شايعترين آنها آسيبهاي ناشي از آب
است .حدود  %51از وضعيتهاي اضطراري ،به آسيبهاي ناشي از آب مربوط است :از
سيلهاي بعد از طوفان گرفته تا آبي كه براي خاموش كردن آتش استفاده ميشود و يا در
اثر تركيدن لولة آب و يا چكه از سقف است .بنابراين ،همة اعضاي كليدي گروه ،بايد با
روشهاي نجات اقالم خيس شدة كتابخانهها و آرشيوها آشنا باشند)Lyall,1996(.
متأسفانه هميشه اهميت و لزوم آمادگي در برابر شرايط اضطراري ،پس از يك تجربة
سخت مورد تأكيد قرار ميگيرد ،در حالي كه ميتوان با يك برنامة منسجم و جامع
آمادگي در هنگام بروز فاجعه ،از بروز خطرها جلوگيري نمود و يا آنها را كاهش داد .چنين
برنامه هايي ،ابزاري را براي تشخيص و جلوگيري از خطرها ايجاد و شرايطي را براي پاسخ

و واكنش مؤثر به وضعيت اضطراري ارائه ميكنند .بنابراين ،ضروري است با تشخيص و
شناسايي خطرهاي تهديد كننده و اتخاذ اقدامهاي پيشگيرانه ،حوادث را كاهش داد.
شناسايي خطرها
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اولين گام هوشيارانه ،تهية فهرستي از خطرهاي اقليمي و خطرهاي ناشي از آب و هوا
و ديگر خطرهايي است كه ميتواند ساختمان و مجموعههاي موجود در آن را به خطر
بيندازد .طوفانها ،گردبادها ،سيلهاي برقآسا ،زمين لرزهها يا آتشسوزي در جنگلها و
همچنين خطرهاي ايجاد شده توسط انسان از جمله قطع برق ،نقص مخازن سوخت يا
آب ،نشت شيميايي ،حريق ،تهديدهاي بمبگذاري و يا ديگر مشكالت مشابه نيز بايد در
نظر گرفته شود .به خطرهاي محيطي اطراف كتابخانه نيز بايد توجه كرد :صنايع شيميايي،
مسيرهاي حمل و نقل مواد خطرناك و طرحهاي ساختماني مجاور ،كتابخانه را در معرض
صدمه و آسيب قرار ميدهند.
ساختمان كتابخانه و اطراف آن را به دقت بررسي كنيد .آيا ساختمان روي شيب قرار دارد؟
آيا طبقة زيرين ،باالي سطح سيل است؟ آيا اطراف ساختمان درختهاي زيادي وجود دارد؟
آيا چيزهايي مثل تير چراغ برق يا ميلة پرچم ،كامال ً ايمن هستند؟ آيا سقف ساختمان
صاف و هموار است؟ آيا روي سقف ،آب جمع ميشود؟ لولههاي تخليه و ناودان به خوبي
كار ميكنند؟ به طور منظم تميز ميشوند؟ پنجرهها و نورافكنها به خوبي درزگيري و
محكم شدهاند؟ سابقه نشتي يا مشكالت ديگر ساختماني و سازهاي وجود داشته
است؟
كشيهاي داخل ساختمان را

سيستمهاي اطفاي حريق ،سيستمهاي الكتريكي و لوله
بايد مورد توجه قرار داد .آيا وسايل اطفاي حريق كافي ميباشند و به طور مرتب بازرسي
مي شوند؟ آيا ساختمان به هشداردهندة آتش و يا سيستم اطفاي حريق مجهز است؟

آيا اين سيستمها در شرايط خوبي نگهداري ميشوند؟ به طور  42ساعته مورد نظارت قرار
كشيها چند ساله هستند؟ اضافه

ميگيرند؟ خروجيهاي آتش مسدود شدهاند؟ سيم

بار ندارند؟ وسايل الكتريكي در طول شب از برق كشيده ميشوند؟ در صورت نياز ،برق
اضطراري در دسترس هست؟ لولههاي آب در وضعيت خوبي قرار دارند؟ ابزار تشخيص
دهندة تركيدگي يا نشتي آب موجود ميباشد و در صورت موجود بودن ،به درستي كار
ميكنند؟ قطعاً به سؤالهاي ديگري نيز ميتوان فكر كرد .در واقع ،بايد يك چك ليست از

خطرهاي احتمالي را تهيه و تدوين نمود.
تعيين ميزان آسيبپذيري ابزار و اشياي درون مجموعهها نيز مهم است .مجموعهها
شامل چه نوع موادي هستند؟ اين مواد به راحتي خراب ميشوند؟ نسبت به برخي
آسيبها همچون رطوبت ،آتش ،شكستگي و موارد مشابه حساس هستند؟ مجموعهها در
كجا و به چه شكل نگهداري ميشوند؟ آيا با جعبهها يا ديگر محصور كنندهها حفاظت
ميشوند؟ آيا قفسههاي كتاب به عناصر سازهاي ساختمان محكم شدهاند؟ داراي ثبات

هستند؟ آيا مواد مصنوعي وجود دارند كه مستقيماً روي زمين قرار گرفته باشند و قابل
سانتيمتر از

خراب شدن از طريق نشتي آب يا سيل باشند؟ تمامي اقالم بايد حداقل 51
زمين فاصله داشته و روي قفسهها يا تختههاي پهن ضدآب نگهداري شوند .آيا مواد،
نزديك و يا زير منابع آب ذخيره ميشوند؟ رويّههاي مديريتي و امنيتي را تحليل كنيد .آيا
اين رويّهها به گونهاي هستند كه مجموعهها در معرض خطر سرقت ،خرابكاري يا هجوم
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حشرات قرار داشته باشند؟
آسيب پذيريهاي اداري را نيز در نظر بگيريد .آيا مجموعه كتابخانه بيمه است؟ فهرست
موجودي كامل و دقيق است؟ نسخهاي از فهرست موجودي در مكان ديگري قرار دارد؟
اولويتبندي مجموعهها مشخص شده است؟ به عبارت ديگر ،در صورت بروز آتشسوزي،

نشتي آب يا هر وضعيت اضطراري ،آيا مشخص شده كه كدام مجموعه در درجه اول بايد
نجات داده شود؟
شايد اين سؤالها به نظر خسته كننده باشند ،اما در هنگام كامل كردن تحقيق ،ميتوان
ايدة خوبي نسبت به خطرهاي مهمي كه كتابخانه با آن روبروست ،به دست آورد .اگر چه
خطرهاي زيادي مجموعه را تهديد ميكند ،رايجترين خرابيها ،ناشي از آب ،آتش و صدمات
فيزيكي و شيميايي است.
كاهش خطرها

وقتي خطرهاي مختلف كتابخانه مشخص شد ،بايد يك طرح با هدفهاي واقعي ،منابع قابل
شناسايي و يك زمان بندي از فعاليتها براي رفع خطرها ،طراحي شود .شرايط جغرافيايي و
آب و هوا را نميتوان تغيير داد ،اما ديگر آسيبپذيريها را ميتوان كاهش داد .اگر شرايط
ساختمان و مجموعهها به طور منظم تحت نظارت باشد و تعمير و ارتقا داده شود،
بسياري از شرايط اضطراري را ميتوان از بين برد.
برنامة بازرسي و نگهداري ساختمان بايد در باالترين اولويت قرار گيرد .اين برنامه ميتواند
جوي،
از شرايط اضطراري رايج كه در نتيجة تركيدگي لولهها ،تجهيزات ناقص كنترل ّ
كشيهاي الكتريكي كهنه ،لولههاي تخليه گرفته شده و يا ديگر مشكالت به وجود


سيم
ميآيد ،پيشگيري كند يا آن را كاهش دهد .اگر نميتوان تمامي اين بهينهسازيها را در يك

زمان انجام داد ،بايد يك برنامة زماني مشخص كرد و از آن پيروي نمود.
در حالي كه خرابيهاي ناشي از آب ،رايجترين شكل بحران براي كتابخانهها و مراكز
فرهنگي هستند ،هر نهادي با كلكسيونهاي داراي ارزش پايدار ،به يك سيستم حفاظت
در برابر آتش نيز نياز دارد .از آنجا كه به نظر ميآيد بيشتر بحرانها خارج از ساعتهاي كاري
عادي رخ ميدهد ،سيستمهاي شناسايي آتش و ناظرهاي  42ساعته ،يك
سرمايهگذاري منطقي و عاقالنه به شمار ميآيند.

سيستمهاي حفاظت در برابر آتش بايد توسط متخصصاني كه در خدماتدهي به موزهها،
آرشيوها و كتابخانه ها تجربه دارند ،طراحي و نصب شوند ،زيرا نيازهاي اين نهادها از
نيازهاي حفاظت خانگي متفاوت است .همواره مراجع توصيه شده را بررسي كنيد.
ديگر اقدامهايي كه آسيبپذيري ساختمان و مجموعهها را كاهش ميدهد ،شامل حفظ
فهرستي از مجموعه ،ارتقاي شرايط نگهداري مجموعهها و پيروي از رويّههاي مديريتي و
امنيتي مناسب است .يك فهرست موجودي ،فهرستي پايه از داراييها را تهيه ميكند كه
در تعيين اولويتهاي نجات و حفاظت كمك زيادي ميكند و براي هدفهاي بيمه ضروري
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است .نگهداري بهينة مجموعه همچون بستهبندي و باال بردن مواد از سطح زمين ،در
هنگام بروز موارد اضطراري ،خرابي و صدمه را كاهش داده يا از بين ميبرد .رويّههاي
مديريتي و امنيتي جامع ،اضطرارهايي چون سرقت ،خرابكاري و هجوم حشرات را دفع
ميكند .اين رويّهها همچنين تضمين ميكنند كه خروجيهاي اضطراري آتش تميز بوده و

خطرهاي آتشسوزي دفع خواهند شد.
يك طرح همكاري

برنامهريزي بحران به تنهايي امكانپذير نيست .براي كاركرد مؤثر ،اين برنامه بايد با
رويّههاي عملياتي روزانة كتابخانه و آرشيو ،يكپارچه و منسجم شود .احتماال ً به اين نتيجه
ميرسيد كه در برنامهريزي براي وضعيت اضطراري ،بايد به سمت دستيابي به هدفهاي

ديگر وارد عمل شويد .براي مثال ،يك سيستم كنترل آب و هوا كه داراي كاركرد مناسبي
است ،از نوسانهاي دما و رطوبت نسبي پيشگيري خواهد كرد و اين باعث ايجاد يك محيط
حفاظتي بهتر و عمر طوالنيتر مجموعهها ميشود .در عين حال ،از مشكالتي چون
نشت آب از واحدهاي كنترل هوا ممانعت ميكند .به همين نسبت ،اگر يك كتابخانه،
مجموعههاي خود را بررسي و يك فهرست موجودي براي برنامهريزي در وضعيت اضطراري

ايجاد كند ،مزّيت فرعي ،دسترسي بهتر به مجموعهها براي محققان و كارمندان خواهد
بود.
«جامعيت ،سادگي و انعطافپذيري» سه ويژگي مهم يك طرح اضطراري كارآمد و مؤثر
ميباشد .اين طرح بايد وضعيتهاي اضطراري و باليايي را كه كتابخانه ممكن است با آنها

روبرو باشد ،مدنظر قرار دهد و شامل اقدامهاي الزم براي واكنش فوري و مرمت شود.
اجراي طرح بايد راحت و آسان باشد .افرادي كه با بحران روبرو شدهاند ،اغلب قادر به
درست فكر كردن نيستند .بنابراين دستورالعملها و آموزش صحيح براي موفقيت برنامه
مهم است .نكتة كليدي ،نگارش طرح به سبكي ساده و روشن بدون قرباني كردن
جامعيت اطالعات است .باتوجه به اينكه نميتوان همة جزئيات را پيشبيني كرد ،ضمن
ارائه دستورالعملهاي پايهاي ،بايد جايي براي خالقيت و ابتكار عمل لحظهاي نيز قايل شد.
بايد مشخص ساخت كه در هنگام واكنش در شرايط اضطراري ،چه كسي مسئول
فعاليتهاي گوناگون است .تصميم گيرندة ارشد كيست؟ چه كسي با مأموران آتشنشاني،
پليس يا ديگر مسئوالن حفاظت شهري تعامل خواهد كرد؟ اگر هر يك از اعضاي گروه شما
نتوانند سريع به محل برسد ،چه كسي به جاي آنها مسئوليت را ميپذيرد؟ فضايي را
براي خشك كردن مجموعه كتابها ،مشخص كنيد .يك سيستم را براي ارسال اطالعات به
اعضاي گروه نجات تعيين نماييد .از آنجا كه اطالعات كتبي كمتر دچار درك اشتباه
ميشوند ،راهبرد ارتباطهاي شما بايد شامل يادداشتهايي باشد كه توسط پيغامبرها

تحويل ميشوند « .ارتباط خوب براي ممانعت از ابهام و اقدام تكراري در يك وضعيت
اضطراري ضروري است».
در نهايت ،اگر فرايند برنامهريزي نفسگير به نظر ميآيد ،آن را در طي مراحل مختلف انجام
دهيد .تعيين كنيد كه امكان وقوع كدام وضعيت اضطراري دركتابخانه ،بيشتر است و براي
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آن برنامهريزي كنيد.
تنظيم اولويتها

نجات مجموعهها هرگز ارزش به خطر انداختن جان كارمندان يا محافظان را ندارد .در يك
حادثة بزرگ ،آتشنشاني ،مسئوالن شهري يا ديگر متخصصان ممكن است دسترسي به
ساختمان را تا ارزيابي كامل آن محدود كنند .وقتي نگرانيهاي امنيتي رفع شد ،مالحظة
بعدي ،اطالعات ثبتها و تجهيزاتي است كه براي عمليات مؤسسه ضروري هستند؛
مواردي چون اطالعات ثبت شده ،فهرستهاي موجودي و فايلهاي اداري .نجات مجموعهها
و نوسازي ساختمان ،اولويت بعدي است.
اشيا يا مجموعه هاي داراي اهميت زياد براي مؤسسه را بايد در اسرع وقت شناسايي
كرد .اگر اين كار انجام نشود ،زمان ارزشمند براي نجات موادي هدر ميرود كه ارزش كمي
دارند و يا صرف بحث در اين مورد ميشود كه چه چيز ابتدا نجات داده شود.
اين كار بسيار حساس است و اجراي هدفمند آن پيش از بروز وضعيت اضطراري ،نتايج
مثبتي را در برخواهد داشت .در كتابخانهها ،اولويت يك مجموعه بر مجموعهاي ديگر ،به
ارزش اقتصا دي آثار موجود ،اهميت آنها براي اعضا ،محققان و دانشمندان ،و مقررات خاص
كتابخانه بستگي دارد .اولويت محض بايد به آثار منحصر به فردي داده شود كه جايگزيني
آنها مشكل و يا غيرممكن است .سپس آثاري كه ميتوان آنها را با هزينهاي باال جايگزين
نمود و در آخر ،آثاري كه با هزينه كمتري جايگزين ميشوند .در مورد آرشيوها ،انتخاب
دشوارتر است و هر سازماني بايد اولويتهاي درون سازماني خود را مشخص كند.
ايدهآل اين است كه اين گام شامل يك طرح طبقهبندي باشد كه اولويت نجات مجموعهها

را به روشني بيان كند .اين طرح را بايد به طرح اضطراري پيوست كرد ،اما امنيت اين نوع
اطالعات را نيز بايد در نظر گرفت .شايد عاقالنهتر اين باشد كه تنها به كارمندان سطح
باالتر ،قبل از يك وضعيت اضطراري واقعي ،اجازة دسترسي به اين بخش را داد.
اولويتهاي نجات را بايد نه تنها بر اساس ارزش اشيا ،بلكه بر اساس آسيبپذيري آنها به
يك صدمة خاص كه به واسطة وضعيت اضطراري ايجاد ميشود ،تعيين نمود .اگر در مورد
آسيبها و خطرهاي مواد گوناگون اطالعي نداريد ،با يك كارشناس محيط زيست تماس
بگيريد تا به شما كمك كند اين مالحظات را در برنامة نجات خود بگنجانيد .براي مثال ،كاغذ
و پارچه وقتي گرم يا خيس ميشوند ،مستعد كپك زدن و فاسد شدن ميگردند .بسياري
از فلزها در همين شرايط به سرعت زنگ ميزنند و ميپوسند .آب شور ميتواند اين
خرابي را سرعت بخشد .عاج ،اشياي ريز چوبي و الك الكل ممكن است با تغييرات سريع
رطوبت و دما ،متورم شده و شكاف بردارند .روكشهاي نجاري و مبلمانها ممكن است از
حالل در آب ساخته شده باشند .اشيا ممكن است پس از تماس با حرارت
چسبهاي
ّ
آتش ،شكننده شوند .تمامي انواع مجموعه ،رويّههاي نجات و مديريت خاص خود را دارند
كه اين كار بايد توسط متخصصان مجرّب تدوين شود.
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داليل شكست طرح

مهمترين دليل شكست طرح ،نبود آگاهي است .افراد در صورت آگاه شدن از محتواي طرح
حس يكپارچگي و
و برنامهها ميتوانند به اجراي موفقيتآميز آنها كمك كنند .بدون وجود
ّ
وحدت بين كاركنان ،برنامه تقريباً محكوم به شكست است .براي اطمينان از مؤثر بودن
برنامه بايد همة كاركنان ضمن آگاهي از مسئوليت خود ،از مسئوليت ديگران نيز آگاه و با
هم در تماس و ارتباط باشند.
يكي ديگر از داليلي كه باعث شكست برنامه ميشود ،ناتواني در پيشبيني اهميت
فاجعه است .هر فاجعهاي منحصر به فرد است .هنگامي كه يك فاجعه اتفاق ميافتد،
بايد به ياد داشت كه زمان كافي براي بررسي منطقة فاجعه اختصاص داده شود و علت
آن بالفاصله تعيين گردد .اگر آب به يك مجموعه نشت كرده است ،بايد منشأ آن را
مشخص و قطع كرد .نظارت بر محل وقوع فاجعه ،بخصوص پس از آتشسوزي ،بسيار مهم
است .پس از خاموش شدن ،آتش ممكن است دوباره شعلهور شود.
براي اينكه كاركنان بتوانند برنامة تدوين شده را در موقعيت عملي اجرا كنند و با وظايف
يكديگر آشنا شوند ،بهتر است مانورهايي به طور منظم برگزار شود .مرحلهبندي مانورها،
يك روش عملي براي آزمايش طرح اضطراري است .بهترين طرح اضطراري ،طرحي است
كه كاركنان را درگير كند ،به گونهاي كه وظايف افراد كامال ً مشخص باشد و آموزش صحيح
براي مواجهه با شرايط اضطراري را تضمين نمايد.
به طور خالصه ،برنامه به داليل زير با شكست مواجه ميشود:
-

كمبود آگاهي از محتواي برنامه

-

قابل پيشبيني نبودن فجايع

-

بررسي ناقص محل فاجعه

-

گستره و اندازة فاجعه.

راههاي اجتناب از شكست


پس از آماده سازي طرح اضطراري ،بايد آن را پياپي بازبيني كرد تا مطمئن شد كه همة
كاركنان با محتواي آن آشنا هستند .يكي از بهترين روشها براي حفظ آگاهي كاركنان،
تمرين برنامه به طور منظم است .نكتة كليدي در جلوگيري از شكست طرح ،پايبند بودن
همة كاركنان ،بويژه رؤسا و كاركنان ارشد ،به طرح و در اختيار داشتن بودجه كافي
ميباشد.

نحوة اندازهگيري ميزان موفقيت

www.SID.ir

Archive of SID
برخي شاخصهاي عملكرد براي اندازهگيري موفقيت ،عبارتند از:
-

فراواني وقوع فجايع

-

زمان مورد نياز براي كتابخانه به منظور بازگشتن به وضعيت طبيعي

-

كميّت اقالم از دست رفته

-

ارزش اقالم از دست رفته

-

كميّت اقالم نيازمند محافظت

-

زمان مورد نياز براي تعمير ساختمان

-

واكنش كاركنان هنگام وقوع فاجعه

نگارش طرح اضطراري

وقتي گامهاي الزم اوليه برداشته شد ،طرح را بايد به طور روشن نوشت .با توجه به اينكه
هر برنامه متفاوت است ،يك فهرست نمونه در پايين ارائه شده است:
-5مقدمه ،بايد بسيار خالصه بوده و انگيزههاي اساسي طرح ،گسترة آن و افراد
مسئول را تشريح كند .نام افرادي كه آن را نوشتهاند ،تاريخ پيشنويس و زمان به
روزرساني آن ذكر شود و شامل شرح مسئوليتها و وقايع قابل پيشبيني احتمالي

در طرح باشد.
-4

اقدامهايي كه بايد در صورت وجود هشدار قبل از رخداد ،انجام داد.

-3

نخستين رويّه هاي واكنشي شامل تهية فهرستي از افراد و شماره تلفن افرادي كه
بايد در مواجهه با وضعيتهاي اضطراري مختلف با آنها تماس گرفت ،گامهاي فوري
كه بايد برداشته شود و چگونگي مطلع ساختن تيمها و كارمندان ميباشد.

-2رويّه هاي اورژانسي مخصوص بخشهايي است كه براي هر وضعيت اضطراري در
برنامه پوشش داده شده است .اين رويّهها شامل اين مسائل خواهد بود كه در
طول وضعيت اضطراري ،چه كاري انجام شود و رويّههاي نجات مناسب پس از پايان
يافتن هيجان اوليه كدامند ،كه شامل برنامه طبقهبندي نيز ميباشد.
-1

برنامههاي مرمت براي برگرداندان شرايط به حالت اوليه


تبرداري از خدمات اورژانس؛
-6ضمائمي كه ممكن است شامل برنامه تخليه؛ فهرس 
فهرستبرداري از اعضا و مسئوليتهاي گروه واكنش سريع؛ جدول تلفن؛ محل

كليدها؛ رويّههاي هشداردهندة نفوذ/آتش؛ فهرستبرداري از اولويتهاي مجموعه؛
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تنظيمات براي مكاندهي دوبارة مجموعهها؛ فهرستبرداري از تجهيزات و منابع
داخلي؛ فهرستبرداري از خدمات و تأمين كنندههاي بيروني؛ اطالعات بيمه؛
فهرستبرداري از داوطلبان؛ چك ليست پيشگيري؛ شكلهاي نگهداري اطالعات

ثبت شدة اشيايي كه در اقدامهاي نجات منتقل شدهاند؛ رويّههاي نجات با جزئيات
كامل.
به روز نگه داشتن طرح

صرفنظر از اين كه براي تدوين كامل و دقيق طرح اضطراري ،چه مقدار تالش شده ،اگر

كارمندان از آن اطالعي نداشته باشند ،اين طرح ناكارآمد خواهد بود .بايد براي آموزش
كارمندان در شرايط اضطراري ،تالشي متمركز به عمل آورد .هر كارمند بايد از وظايف و
مسئوليتهاي خود آگاه باشد و در صورت امكان براي انجام آنها تمرينهاي منظمي انجام
دهد.
اگر يك طرح را كامال ً به روز نگاه نداريد ،در هنگام بروز بحران ،كارآمد و راهگشا نخواهد بود.
بنابراين ،طرح بايد به طور منظم هر  6ماه يكبار به روز شود .آخرين اقدام هوشيارانه،
نگهداي يك نسخه از كپي اسناد حفاظت شده در مكاني امن بيرون از ساختمان كتابخانه
است.
نتيجهگيري


امروزه برنامهريزي براي مبارزه با باليا ،به يك جزء ضروري در كتابخانهها و آرشيوها تبديل
شده است .طرح اضطراري براي هر نهادي كه بهترين حفاظت را براي مجموعههاي خود
ارائه ميدهد ،ضروري است .بحران ميتواند در هر زماني در مقياس كوچك يا بزرگ رخ
دهد ،اما اگر يك كتابخانه يا مركز فرهنگي آماده باشد ،اين صدمه يا خرابي كاهش مييابد
و يا قابل اجتناب است .يك طرح اضطراري بايد به عنوان يك سند زنده در نظر گرفته شود.
فهرستهاي آن بايد به روز شوند و اولويتهاي مجموعههاي آن در صورت لزوم اصالح گردند.
يك طرح كارآمد اضطراري ،تمامي تالش خود را خواهد كرد تا تضمين كند كه مجموعههاي
موجود در كتابخانهها براي آينده محافظت ميشوند .شواهد كافي نشان ميدهد طرح
بايد در امور روزانة مديريت كتابخانه گنجانده شود تا مؤثر باشد .يك طرح خوب اگر فقط به
عنوان يك سند در قفسه نگهداري شود ،بيفايده است.
باتوجه به پيچيده بودن ماهيت بالياي طبيعي ،بسياري از آنها خارج از كنترل انسان به نظر
ميرسند ،اما ميتوان صدمات و آسيبهاي ناشي از آنها را محدود كرد .پرواضح است،

پيشگيري از وقوع حادثه بهتر از واكنش پس از وقوع آن است ،پس هميشه بايد گوش
به زنگ بود.
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