
“Ég a könyvtár!”

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/1. 297



DISASTER PLANNING 
AN D  RECOVERY
A How-To-Do-lt Manual 
for Librarians and Archivists

JUDITH PORTSON

HOW-TO-DO-IT MANUALS 
FOR LIBRARIES 
Number 21
Senes Editor BiH Katz

NEAL-SCHUMAN PUBLISHERS. INC.

FORTSON, Judith
Disaster planning and recovery : A how-to-do-it 
manual for librarians and archivists / Judith Fortson. - 
New York ; London : Neal-Schuman, 1992. - IX, 181 
p. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for libraries ; 21.) 
ISBN 1-55570-059-4

son alapuló) riasztó és jelző berendezésekkel és 
az automata oltó készülékkel.

A szél és a víz -  melyek a következő fejezet 
“hősei” -  talán még alattomosabb ellenségek, hi
szen a védekezés ellenük sokkal nehezebben 
megoldható. Szerencsére mifelénk nincsenek táj
funok és tornádók, a víz azonban nálunk is pusz
títhat -  és nemcsak árvíz formájában, hanem 
olyan banális okokból is, mint egy csepegő víz
csap, egy elrepedt vezeték vagy egy lyukas tető.

A megelőző intézkedések között szerepel a 
tetőszerkezet, a nyílászáró szerkezetek, vezeté
kek, csapok állandó ellenzőrzése, s ha szükséges, 
ezek javítása, cseréje. Ami a raktározást illeti, pin
cében, alagsorban nem szabad dokumentumokat 
tárolni, s a polcokat mindenütt úgy kell felállítani, 
hogy a legalsó a padlótól legalább 10 cm-re legyen.

A könyvben természetesen megfelelő súllyal 
szerepelnek a földrengésre vonatkozó ismeretek, 
tudnivalók is.

A legterjedelmesebb fejezet a helyreállítással 
foglalkozik. Mivel a víz nyomait a legnehezebb el
tüntetni, a szerző ezt tárgyalja a legrészletesebben. 
Az elvégzendő feladatok: a kár pontos felmérése, 
a mentőosztag megszervezések -  esetleg külső

erők bevonásával - ,  az állomány ideiglenes elköl- 
töztetése (természetesen oly módon, hogy visz- 
szaköltöztetésnél minden darab a helyére kerül
jön, a legalkalmasabb szárítási módszer kiválasz
tása és a szárítás végrehajtása, a helyiségek 
rendbehozatala, az állomány vissza költöztetése.

Az alkalmazható szárítási módszerek (Ameri
kában!): szárítás légáramban, fagyasztás majd 
vákuumos vagy szublimációs szárítás. Ha példá
ul kevés az ázott könyv, s elegendő munkaerő áll 
rendelkezésre, azonnal neki lehet kezdeni a ven- 
tillátoros szárításnak. Ha azonban sok a könyv, 
az állományt mélyhűtéssel meg kell fagyasztani, s 
azután az erőforrások megengedte ütemben le
het alkalmazni a különböző eljárásokat.

Szó esik természetesen a fényképek, mikro
filmek, lemezek, mágneses médiumok szárításá
ról, restaurálásáról is.

A penész ellen, ha megjelenik, azonnal fel 
kell venni a harcot. Bármilyen kicsi a fertőzés, a 
darabokat el kell különíteni, és fertőtleníteni kell. 
Később is állandó ellenzőrzésre van szükség az 
állomány megóvása érdekében.

A tűz akkor is károsítja az állományt, ha nem 
égette el. A papír kiszárad, törékennyé válik, a 
dokumentumok bekormozódnak, befüstölődnek, 
s gondos tisztítást igényelnek. Erre vonatkozólag 
is pontos útbaigazítást kap az olvasó.

A címben szereplő Disaster planning nyilván 
nem azt jelenti, hogy a katasztrófát, hanem a fel
készülést kell alaposan megtervezni. A könyv ötö
dik fejezete nagyon részletesen és kimerítően 
mutatja be a tervezés és felkészülés minden 
szakaszát: a feladatok pontos meghatározását, a 
munkatársak felkészítését, a rendelkezésre álló 
erőforrások felmérését, a gyűjtemények pontos 
számbavételét -  milyen típusú dokumentumok 
alkotják az állományt (papírba, bőrbe stb. kötött 
könyvek, különálló lapok, fényképek stb.), s a 
mentésnél melyek élveznek prioritást, továbbá a 
terv írásba foglalását.

Az intézmény, az állomány biztosítása sem 
elhanyagolható aspektusa a könyvtár védelmé
nek. Ezzel foglalkozik az utolsó fejezet.

A könyv mindezek mellett részletes bibliog
ráfiát és hasznos (főleg az Egyesült Államokban 
hasznos) címjegyzéket tartalmaz.

Judith Forston munkája a How-to-do-it manu
als for librarians and archivists sorozatban jelent 
meg, s ahogy a sorozatcím ígéri, valóban meg
tanít arra, hogyan kell csinálni.

M. Fülöp Géza
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