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  157-175(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

بررسی وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در کتابخانه مرکزي و 

و جهان راناي هايمرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقايسه با برخی کتابخانه
 

 2ريم اکبريم ، *7زادهميترا پشوتني

، ايراناصفهان، اصفهاندانشگاه  يگروه علم اطالعات و دانش شناس ارياستاد .7

، اصفهان، ايرانکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهانکارشناس مسئول بخش اسناد کتابخانه مر .2

 

 اطالعات مقاله

 19/12/11 تاريخ پذيرش:   27/17/19 تاريخ دريافت:

 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه : هدف

 .است شده انجام جهان و ايران هاياصفهان و مقايسه آن با برخي کتابخانه

 ارسال و بخش، هر کارمندان و مسئولين با مصاحبه و کتابخانه اين امکانات و محيط مشاهده طريق از هاداده شناسی:روش
 مطالعه و بريتانيا خانهکتاب و کنگره کتابخانه ايران، ملي کتابخانه و اسناد سازمان مسئولين براي باز سواالت با ايپرسشنامه

. در نهايت براي ايجاد بينشي دقيقتر، به مقايسه امکانات و شرايط اين است شده آوري جمع اطالعاتي مراکز اين سايت
 کتابخانه با کتابخانه ملي ايران، کتابخانه کنگره و بريتانيا پرداخته شده است. 

 اصفهان، شگاهدان اسناد مرکز و مرکزي کتابخانه هايدر اين پژوهش، گزارشي از منابع موجود در کتابخانه و فعاليت ها:يافته
 ژهوي اطالعاتي ابعمن و هااد و کتابخانه ملي ايران، کتابخانه کنگره و کتابخانه بريتانيا براي حفاظت از مجموعهاسن سازمان

موجود براي حفظ امنيت اطالعات در راستاي جلوگيري از سرقت،  هايديتمحدو و هاارائه و راهکارها و خط مشي
 .است شده انبي...  و رواني و اجتماعي هايآسيب

 دارد فاصله لآو مرکز اسناد دانشگاه اصفهان تا رسيدن به سطح ايده ياين پژوهش نشان داد که کتابخانه مرکز  گيري:نتيجه

و مرکز اسناد  مرکزي کتابخانه دانشگاه اصفهان معيارها و استاندارها بطور کامل رعايت نشده است. مرکزي کتابخانه در و

هاي کاهش آلودگي، کنترل درجه حرارت و دانشگاه اصفهان بايد اقدام به تدوين برنامه بلند مدت که حاوي روش

رطوبت نسبي، صحافي و مرمت، اسيدزدايي و عوامل کنترل بيولوژيکي است در اين مجموعه باارزش نمايد و در اين 

 .کمک و راهنمايي گرفت کتابخانه ملي ايرانسازمان اسناد و توان از زمينه مي

 امنيت اطالعات، حفاظت منابع اطالعاتي، نگهداري از کتابخانه، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان ها:کليدواژه

 (: ایمیل)نویسنده مسئول *
 استناد به این مقاله: 

بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطالعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  .(8931) پشوتنی، میترا، اکبری، مریم
 578-758(: 8)88 ،اطالعاتمطالعات کتابداری و علم . و جهان رانای هایدانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه
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 و بيان مسئله مقدمه

از  ترين هزينه هايي است که بر کتابخانه اعمال مي شود و پسبدون شک هزينه ساخت ساختمان کتابخانه يکي از سنگين

هيه مي شود. تآن هزينه مربوط به مجموعه اي از منابع مفيد و معتبر است که با براي استفاده و رفع نيازهاي اطالعاتي کاربران 

در عصر و شرايطي که کتابخانه ها بسيار از کمبود بودجه و امکانات در رنجند، حفاظت و نگهداري از ساختمان و مجموعه 

مي تواند تأثير قابل توجهي در مصرف بودجه داشته باشد. به عالوه حفظ امنيت کاربران از خطرات فيزيکي و محيطي در 

هاست که بايد در هنگام طراحي ساختمان، تهيه تجهيزات و ن از جمله وظايف کتابخانهکتابخانه و اطالعات موجود در آ

 ها در نظر گرفته شود.چيدمان آن

هاي مهم حفاظت پيشگيرانه است. ايمني عمدتاً مربوط به پيشگيري از بروز صدمات ها يکي از جنبهعامل ايمني در کتابخانه

ن شود. طرح و نقشه ساختماشامل باليا و سوانح طبيعي مانند طوفان و زمين لرزه ميسوزي، آب و دزدي و نيز ناشي از آتش

. امنيت از ديرباز  بايد با در نظر گرفتن اينکه کدام يک از  آنها احنمال وقوع در آن منطقه را دارد، تهيه شود 

سته بندي د توان در دو مقولهرفته است. تهديدات امنيتي را مييکي از اجزاي اصلي زيرساختهاي فناوري اطالعات به شمار مي

 کرد: 

ازماني و هاي شبکه و همچنين روالهاي س. تهديدات فيزيکي: امنيت فيزيکي شامل کنترل ورود و خروج کارکنان به سايت7

 سوزي، زلزله، دزدي و از اين قبيل است.يا بالهاي طبيعي از قبيل آتش

. تهديدات الکترونيک: خطرات الکترونيک غالبا شامل تهديدات هکرها و نفوذگران داخلي و خارجي در شبکه است 2 

(.)

ا هيکي از راهکارهاي موجود براي امنيت اطالعات تهيه ليست موجودي منابع است. ليست موجودي با توجه به منابع و دارائي 

ها، طبقه بندي و اختصاص دادن سيستم امنيتي الزم براي شود. هدف از شناسايي منابع و داراييها تهيه ميز بخشدر هر يک ا

آن منبع  با توجه به اهميت، اولويت و حساسيت  و ارزش براي  هر دسته از اطالعات و منابع مي باشد. حساسيت و ارزش 

يابد. و به عنوان مثال ممکن است پس از مدتي در اختيار عموم قرار مياطالعات معموالً پس از يک دوره زماني خاص تغيير 

بندي هپذير شود. اين نکات بايد توسط سيستم طبقهاي جديد دسترسي به آن براي همه امکانگيرد و يا به دليل عرضه فناوري

مورد نياز جلوگيري شود مورد توجه قرار گيرد تا از تحميل هزينه حاصل از طبقه بندي بي مورد و يا بيش از حد 

موضوع امنيت اطالعات از زماني که بحث امنيت فيزيکي منابع مطرح شد، بوجود آمد و اين دو  .

 .آورد موضوع را مي توان مکمل يکديگر دانست که با همديگر شالوده کنترل امنيت سازمانها را بوجود مي

ها اغلب در معرض انواع امروزه، مهمترين سرمايه هر فرد يا سازمان اطالعات است.  سازمان در دنياي مملو از اطالعات

هاي اطالعاتي قرار دارند. در چنين شرايطي، تهديدها مانند دستکاري اطالعات مرجع و يا سرقت اطالعات حياتي و سرمايه

، ممکن ل سرعت و قابليت دسترسي باال( تحت کنترل نباشندها به شمار بروند )مثتوانند از مزاياي سيستمچنانچه عواملي که مي

پذيري شوند و سوء استفاده غيراخالقي از آنها، به نفوذ و خرابکاري، کالهبرداري و يا اخاذي بينجامد. عالوه است باعث آسيب

ت از حيح براي حفاظهاي صدهد. نبود روشاي رخ ميبر اين مشکالت طبيعي و خطاهاي غيرعمدي نيز توسط کاربران رايانه

 . تواند نتايج مخربي را به بارآورد اطالعات مي

دن با مراجعان مانند روبرو ش ها درگير مسائل ديگري نيز هستند؛در کنار مسئله سرقت و آسيب رساندن به کتابها، کتابخانه

ا سوزي، سيل و نظاير آنها. از طرف ديگر ببيني نشده از جمله آتشهاي مشکوک و حوادث پيشو بسته ناهنجار، دريافت نامه

رساني، مسئله امنيت شبکه کتابخانه و اطالعات ذخيره شده نيز بوجود آمده است. مطمئناً خودکارسازي کتابخانه و مراکز اطالع

اي  هزينه براي در هر کتابخانهگريزناپذير بوده و بنابراين منطقي است که« پيشگيري بهتر از درمان است»بول اين مثل قديمي ق
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 سوزي، بالهايها، آتشهاي گزاف براي بازسازي مجموعه آسيب ديده از سرقت، خرابکاريامنيت اطالعات مجموعه از هزينه

امنيت منابع را  اي تأمينتر است. گرچه اين مسئله بديهي و روشن است، اما کمتر کتابخانه طبيعي و مانند آنها مقرون به صرفه

-داند و او را مسئول تهيه يک برنامه مدون و تشکيل گروه حافظ امنيت کتابخانه ميهاي مستقيم مدير ميجزء مسئوليت

ها براي اينکه به حيات خود ادامه دهند، هماره با کتابخانههاي دانشگاهي مانند ديگر انواع کتابخانه .شناسند

هاي دانشگاهي وجود دارد عدم امنيت اند. يکي از مشکالت بسيار مهم و اساسي که درکتابخانهها و مشکالتي مواجهچالش

هاي امنيتي ه نظاماست که بهاي دانشگاهي بخاطر استفاده از نظام قفسه باز، بهتر هاست. در اکثرکتابخانهاطالعات در کتابخانه

دهد )هاي غيررسمي را کاهش ميهاروي آورند. اين کار ميزان سرقت و امانتالکترونيکي يا همان دروازه

    .) 

بع و کتابخانه، نوع خاصي از منا اين گروه از کتابخانه ها با توجه به موضوعات تدريس شده در دانشگاه و مراجعه کنندگان

کنند که به نوبه خود در توسعه دانش فردي و به تبع آن، در افزايش سطح آگاهي جامعه پايگاههاي اطالعاتي ويژه را ارائه مي

سازي فرايندهاي داخلي و هاي دانشگاهي کشور به منظور آسانکتابخانه .خود تأثير بسزايي دارند 

باشند و احتماال به علت نوع کاربران ويژه خود اي تحت وب مجهز ميافزارهاي کتابخانهدهي به کاربران خود به نرمدمات خ

و تنوع نيازهاي اطالعاتي آموزشي و پژوهشي آنها، هزينه زيادي را براي تهيه اطالعات سودمند، معتبر و روزآمد صرف مي 

سال است که اولين کتابخانه آن در دانشکده  11ن، دانشگاه اصفهان با سابقه حدود کنند يکي از دانشگاههاي مادر در ايرا

 7231مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان نيز از سال  کتابخانهشمسي تأسيس شد 7221پزشکي در سال 

خانه به شرح بخشهاي مختلف اين کتاب هک فعاليت خود را آغاز کرده و يکي از بزرگترين کتابخانه هاي دانشگاهي کشور است

 مي باشد: 7نمودار 
 : بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسيعي از تهديدات شامل دسترسي، کاربرد، تغيير و يا انهدام غير امنيت اطالعات محافظت از اطالعات در برابر طيف 

مجاز اطالعات است. در يک تعريف کلي امنيت اطالعات شامل حفظ محرمانگي، تماميت و صحت و در دسترس بودن 

. بنابراين اين پژوهش به بررسي وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري از منابع و اطالعات است

نوان يکي از به ع سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايراناطالعات در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقايسه با 

ه هاي مختلف ان کتابخانه کنگره و بريتانيا از جنببزرگترين کتابخانه ايران و برخي کتابخانه هاي مشهور و باسابقه جهان همچو

 مديريت

 بخش هاي کتابخانه

 شوراها

روزنامه نشريات و 

 مرجع و پايان نامه

 امانت 
سازماندهي و آماده 

 سازي

 ثبت

 سفارشات
 سمعي بصري

 اطالع رساني

 کتابخانه مرکزي

 کميته ها

اسنادنسخ خطي و   
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مي پردازد. تا بدين وسيله مشخص شود که در ايران و در دنيا از چه تکنيکها و روشهايي براي حفظ امنيت و نگهداري از 

 .دآيد و وضعيت کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان با آنها مقايسه گردساختمان، مجموعه و عوامل انساني به عمل مي

و  باشند. محرمانه بودن، جامعيتهاي مهم سازمان ميهاي پشتيباني تصميم، از دارائيها و رويهها، شبکهاطالعات، سيستم

ملياتي پذيري و افق عپذيري، قانونتواند تأثير فراواني بر سودآوري، کارايي، رقابتدقت و در دسترس بودن اطالعات مي

ها شناسايي نيازهاي امنيتي يکي از اقدامات اصلي در امنيت اطالعات کتابخانه .سازمان داشته باشد 

اهي نيز يکي از بزرگترين و باسابقه ترين کتابخانه هاي دانشگ کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهانسازمان است. 

. تجهيزات در آن يکي از مسائل اساسي استکشور است که بررسي وضعيت امنيت ساختمان و حفاظت و نگهداري منابع و 

زيرا کيفيت ساختمان، تجهيزات، سيستم ايمني، نحوه چيدمان و ... در کيفيت ارائه خدمات به کاربران و احساس ايمني و 

تمان خراحتي آنها تأثيرگذار است. همچنين توجه به اين مسائل مي تواند در هزينه مرمت و تهيه مجدد منابع و اصالح بخشها و سا

 کتابخانه صرفه جويي قابل توجهي ايجاد نمايد.

عالوه بر مسائل مذکور، توجه به شيوه عملکرد کتابخانه هاي بزرگ ايران و دنيا و راهکارهاي آنها در حفظ و نگهداري 

از ساختمان و منابع کتابخانه مي تواند راهنماي مناسبي براي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران باشد. به همين دليل در مورد اين 

انه ملي ايران به عنوان مرجع بسياري از امور کتابداري در ايران بررسي هاي الزم صورت شيوه هاي به کار گرفته شد در کتابخ

گرفت و ازکتابخانه هاي بريتانيا و کنگره پرسش شد زيرا اين دو کتابخانه به ترتيب از نظر مجموعه اولين و دومين کتابخانه 

هم خواهد بود. با در اختيار داشتن اين اطالعات به نظر هاي بزرگ جهان هستند و روشهاي امنيتي آنها مطمئنا قابل توجه و م

 راهکارهايي را ارائه کرد. کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهانمي رسد که بتوان براي نقطه ضعفهاي 

ايي هامنيت اطالعات مسأله اي است که توجه سازمانها را در سراسر دنيا به خود جلب کرده است. در ايران و جهان پژوهش

ها انجام گرفته است اما هيچ گونه تحقيقي در اين زمينه و مقايسه آن با کتابخانه هاي در خصوص امنيت اطالعات در کتابخانه

 مهم دنيا انجام نگرفته است. در اين جا به برخي از پژوهش هايي که در اين زمينه انجام گرفته است، اشاره خواهد شد.  

رساني همواره در رابطه با حفظ منابع چاپي نگراني و دغدغه ويژه اي داشته اند. نيکنام ها و مراکز اطالعکتابخانه

( در مقاله خود به اين نکته اشاره دارد که در حال حاضر بيشترين موادي که در معرض خطر نابودي قرار )

به دهد. جوکار اي را ارائه ميانهدارند، مواد چاپي و کاغذي هستند و راهکارهايي جهت حفاظت از مواد کتابخ

وجه به ها پس از تفکيک مسائل امنيتي و حفاظتي با تها اشاره کرده است کتابخانهمباني و اصول مديريت امنيت در کتابخانه

ريف شامکانات، شرايط و نيازهايشان و با تعيين گروه امنيتي کتابخانه، دست به طراحي و اجراي يک برنامه منابع امنيتي بزنند. 

جام داد. ان« هاي دانشگاهي ايرانشرايط فيزيکي در ساختمان کتابخانه»( پژوهشي با عنوان ) مقدم

عامل  تواندکند که ميها اشاره مياو در اين پژوهش، به نقش کتابداران متخصص در طراحي و ساخت ساختمان کتابخانه

ود. شز، مدرن و قابل استفاده باشد و در ايران به آن کمتر توجه ميهاي مجهبيني و طراحي ساختمان کتابخانهمهمي در پيش

هاي عمومي کشور را هاي تحت وب نهاد کتابخانه( امنيت سامانهکوکبي و کوهي رستمي)

 ها را مشخص کرده است.پذير اين سامانهارزيابي و نقاط قوت و آسيب

 توان به پژوهش پاتکوسزمينه امنيت اطالعات در سيستم هاي اطالعاتي انجام گرفته مياز جمله پژوهشهايي که در 

به اين نکته اشاره دارد که مسئوليت امنيت فيزيکي و ديجيتالي در کتابخانه بر عهده همه  اشاره کرد .ايشان 

در  ه کارمندان و مراجعه کنندگان داده شود. لوني باشد و آموزشهاي الزم و مناسب در اين زمينه بايد بمي

ي در انگليس اهاي رايانههاي امنيتي نظامکند بيش از يک سوم نقصنوان تهديد امنيتي شما: کارمندان؟ بيان ميمقاله خود با ع

دهند. اشاره کرد. پژوهش فرناندو اي ميهاي رايانهناشي از کارمندان و يک سوم از بدترين حوادث ايمني را ناشي از ويروس
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 هايلعملحاکي از آن است که عوامل مختلفي مثل عدم آموزش کارکنان، دستورا و داوسون 

وانند توري، کاربرد نامناسب اطالعات و زيرساختهاي امنيتي منسوخ شده، ميهاي بهرهمبهم در مورد امنيت اطالعات، چالش

در پژوهش ديگري که توسط سيپونن و هاي کامپيوتري را در معرض خطر قرار دهند.امنيت و محرمانگي اطالعات در سيستم

انجام شد به اين نکته اشاره دارد که تبعيت از راهنماهاي مديريت امنيت ضروري است.  رابرت 

اي عمومي تبعيت از راهنماهاي ترين آنها گسترهماهاي کنوني دو مشکل دارند. اول آن که شناخته شدهبا اين وجود، راهن

کنند يدا مياند بلکه با تکيه بر تجربه مشترک رشد پمديريت امنيت ضروري است. دوم آنکه اين راهنماها مورد تاييد قرار نگرفته

 استاندارد صحيح باشد.  و اين نمي تواند پايه و اساسي قابل قبول براي يک

اگر چه مطالعاتي در خصوص ايمني اطالعات انجام گرفته است اما دستورالعملها و استاندارهاي مدون براي حفظ امنيت 

ها وجود ندارد. و به امنيت اطالعات کمتر توجه شده است. با توجه به اهميت امنيت هاي اطالعات کتابخانهاطالعات در سيستم

ت منابع اطالعاتي ضرورت بررسي مسائل مربوط به حفظ و نگهداري و امنيت اطالعات و منابع بيش از پيش اطالعات و حفاظ

هايي که بررسي شد تا کنون در هيچ کدام از پژوهشها وضعيت حفظ و نگهداري و امنيت شود. با توجه به پيشينهاحساس مي

 تابخانه هاي جهان نيز مقايسه اي صورت نگرفته است.اطالعات در کتابخانه هاي دانشگاهي بررسي نشده و با ديگر ک
 

 پژوهشف اهدا

بررسي وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري از منابع و اطالعات در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در 

 انيا( انجام گيرد.کتابخانه بريتمقايسه  با برخي کتابخانه هاي ايران و جهان )کتابخانه ملي ايران، کتابخانه کنگره آمريکا و 
 اهداف فرعی

بررسي وضعيت سيستم امنيتي براي جلوگيري از حمالت و آسيب به منابع موجود در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  .7

دانشگاه اصفهان. 

شناسايي آموزشهاي الزم صورت گرفته در جهت حفظ و نگهداري منابع، نظافت و نحوه برخورد با حوادثي مانند  .2

و نيروهاي خدمه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان.   آتش سوزي، سيل و ...  براي کارمندان

شناسايي تدابير الزم انديشيده شده در ساختمان کتابخانه براي امنيت کارمندان و کاربران کتابخانه مرکزي و مرکز    .2

اسناد دانشگاه اصفهان.

سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي چگونگي وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در  .3

  ايران

چگونگي وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در کتابخانه هاي بريتانيا و کنگره آمريکا.  .5

پژوهش سواالت 

وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در مقايسه با ديگر 

 1به چه صورت است؟)کتابخانه ملي ايران، کتابخانه کنگره آمريکا و کتابخانه بريتانيا(کشورها 
 سواالت فرعی

اد به منابع موجود در کتابخانه مرکزي و مرکز اسن وضعيت سيستم امنيتي براي جلوگيري از حمالت و آسيب .7

دانشگاه اصفهان چگونه است؟

آيا دوره هاي آموزشي الزم در جهت حفظ و نگهداري منابع )مانند آتش سوزي، سيل و ... ( براي کارمندان  .2

و نيروهاي خدمه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان برگزار مي شود؟
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ي امنيت کارمندان و کاربران کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان چگونه مي باشد؟تدابير الزم برا .2

وضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران  .3

چگونه است؟

ست؟ريتانيا و کنگره آمريکا چگونه اوضعيت امنيت ساختمان و نگهداري منابع و اطالعات در کتابخانه هاي ب .5

  
 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به روش پيمايشي توصيفي انجام شده و از نظر هدف، کاربردي است. به اين معني که اطالعات مربوط به 

اده فوضعيت امنيتي و حفاظت و نگهداري ساختمان و مجموعه کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان، در بخشهاي مختلف با است

از روش مصاحبه با رياست کتابخانه، سرپرستان بخشها و مشاهده محيط و تجهيزات کتابخانه و مطالعه آيين نامه حفاظت و 

هاي دانشگاه اصفهان تهيه شده است.  اطالعات جمع آوري شده از کتابخانه نگهداري از منابع، تجهيزات و فضاهاي کتابخانه

م روابط عمومي دانشگاه اصفهان و رئيس محترم کتابخانه مرکزي و  مرکز اسناد دانشگاه دانشگاه اصفهان با مجوز مدير محتر

تابخانه بريتانيا ، کسازمان اسناد و کتابخانه ملي ايراناصفهان بوده است. بخش دوم نيز که مربوط به کسب اطالعات مربوط به 

 ابخانه هاي کتابخانه ملي ايران و کنگره  آمريکا وو کتابخانه کنگره است با مطالعه دستنامه هاي موجود در وب سايت کت

 5شنامه با کتابخانه ملي( و ارسال پرس بريتانيا؛ و نيز از طريق مصاحبه با رضا شهرابي )معاونت پژوهش، برنامه ريزي و فناوري

  انجام شده است.  7سوال باز از طريق ايميل به مسئولين کتابخانه کنگره آمريکا و بريتانيا مانند مارک رياولي
 

 هاي پژوهشيافته

در اين قسمت، پس از توضيحي کلي از شرايط حفاظت و نگهداري در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، 

معرفي شده و سپس در هر بخش وضعيت امنيتي و حفاظتي آن نيز مورد اشاره قرار  7بخشهاي کتابخانه نيز بر اساس نمودار 

پس از اتمام اين موضوع، پاسخهاي دريافت شده از سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، کتابخانه کنگره و کتابخانه گرفته است. 

 بريتانيا ارائه خواهد شد..

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان مجهز به دوربين مدار بسته )در سالن همکف، آسانسورهاي نفربر و بخش 

باشد. يهاي مغناطيسي منشاني، گيتهاي حساس به تگي هشدار دهنده اطفاء حريق، کپسولهاي آتشهانسخ خطي(، سيستم

عالوه بر اين تمامي کتابداران موظفند از بخش خود و منابع اطالعاتي موجود در بخش محافظت کنند و اين مساله به وضوح 

 در شرح وظايف کارمندان ذکر شده است.

در حفاظت و نگهداري کتابخانه به آن توجه داشت بهبود و ارتقاي شرايط محيطي است.  يکي ديگر از مواردي که بايد

آل شامل دما و رطوبت نسبي کنترل شده، هواي تميز با چرخش مناسب، منابع نور کنترل شده و عاري از منابع محيط ايده

ا در هت. همچنين به منظور حفاظت از مجموعهآالينده بيولوژيک است. که هيچ اقدامي در اين راستا تا کنون انجام نگرفته اس

و  ها، حشراتبيتي برنامه نظافت از مجموعه ضروري است. چون محوطه هاي پاکيزه، فعاليت قارچ هاي ذرهبرابر آالينده

ماتي هاي کتاب توسط نيروهاي خدکند. در کتابخانه دانشگاه اصفهان، تميز کردن کف مخازن و قفسهجوندگان را کند مي

شود. و به منظور پاک کردن لوازم و قطعات گيرد و اين کار با جاروهاي دستي و تي مرطوب در طول هفته انجام مينجام ميا

 شود.گيرد استفاده ميهاي تنظيف که ذرات گرد و غبار را به خود ميکتابخانه از پارچه

 :سناد دانشگاه اصفهان به شرح زير استمعرفي و حفظ امنيت اطالعات در بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي و مرکز ا

                                                           
1  
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و  اموري چون امانت« پيام مشرق »اين بخش در طبقه همکف واقع شده و با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي  ـ امانت:

 عضويت طرح غدير ، رفع اشکال فايلهاي عضويتبازگشت کتاب و همچنين امور مربوط به تصفيه حساب ، عضويت آزاد ،

به عهده دارد. دانشجويان بايد درخواست خود را از طريق سيستم بفرستند و کتابداران از طريق چاپگر مخصوص  کاربران را

 .رسددر مخازن درخواست را گرفته و کتاب بدست دانشجويان و کاربران مي

اين بخشها به ترتيب در طبقات چهارم و پنجم هستندو  که طريقه سرويس  ـ مخزن کتب فارسي و مخزن کتب التين:

دهي در اين بخش )به جز براي دانشجويان تحصيالت تکميلي و اعضاي هيأت علمي( به روش قفسه بسته مي باشد. عالوه بر 

امنيت نيز جستجو نمايند.  امکان جستجو در کتابخانه، پژوهشگران مي توانند از طريق آدرس اينترنتي

مخازن فارسي و التين داراي دو در اصلي و اضطراري مي باشد که گيتها باشد: اطالعات و منابع در اين بخش به اينگونه مي

آيد. ز بخش آژير آن بصدا در ميها(يي جلوي درهاي اصلي يا ورودي مخازن نصب شده و در موقع خروج کتاب ا)دروازه

ليد از توانند با گرفتن کدر قسمت ورودي کمدهايي براي نگهداري وسايل شخصي دانشجويان تعبيه شده و دانشجويان مي

کتابدار و گذاشتن کارت دانشجويي از کمدها استفاده کنند. تمامي کتب مجهز به تگ هاي مغناطيسي مي باشد که توسط 

شاني است  هاي آتش نتاب چسبانده مي شود. از لحاظ امنيت در برابر آتش سوزي فقط مجهز به کپسولکارمندان بخش به ک

و دوره هاي آموزش اطفاء حريق براي کارمندان برگزار شده است اما تا کنون کليه خدمات توسط نيروهاي تاسيسات انجام 

جه به اينکه باشد و با توها مجهز به توري يا حفاظ نميگرفته است. سيستم هاي آتش ياب در مخازن تعبيه نشده است. پنجره

د پذير است. همچنين با داشتن چنين شرايطي وروباشد سرقت کتاب به راحتي امکانمخازن مجهز به دوربين مدار بسته نمي

بخش  قف اينپذير خواهد بود. سحشرات و جوندگان و پرندگان که از عوامل آلوده کننده محيطي است  به اين بخش امکان

عايق بندي شده بوده و مجهز به سقف کاذب نيست که عالوه بر نازيبا بودن از لحاظ امنيتي مناسب نبوده و امکان سوراخ شدن 

 اليه هاي پشم و شيشه و پراکنده شدن ذرات در فضا و آتش سوزي آن ممکن خواهد بود. 

هزار جلد کتاب مرجع مي باشد.  71ي کتابخانه با بيش از واقع در نيم طبقه اول ضلع شرق ـ بخش مرجع و پايان نامه ها:

خدمات دهي و نمايه سازي پايان نامه هاي تحصيالت  شود. و محل نگهداري ،پايان نامه ها نيز در همين بخش نگهداري مي

ي و التين فارسامنيت اطالعات و برنامه نظافت نيز مانند مخازن تکميلي دانشگاه اصفهان و همچنين طرحهاي پژوهشي است. 

جويان ها فقط براي دانشنامهباشد. استفاده از پايانها مجهز به توري و حفاظ ميولي بالعکس بخش مخزن، پنجره مي باشد.

 ها غير مجاز است. دانشجويان در هنگام تصفيه حساب بايد يکنامهتحصيالت تکميلي مجاز و عکسبرداري و زيراکس از پايان

 نامه ها هم بصورت چاپي و هم الکترونيکي در بخش نگهدارينامه را به بخش تحويل داده. و پاياناياننسخه الکترونيکي از پ

ها بر امهنگيرد. چکيده فارسي و التين و متن اصلي پايانشود و يک نسخه پشتيبان از آن بر روي سرور کتابخانه قرار ميمي

ه چکيده توانند بد کردن کلمه عبور و رمز عبور هنگام جستجو ميروي سايت کتابخانه بارگذاري شده و دانشجويان با وار

اي باشد اما در آيندهر نميپذيها بصورت الکترونيکي امکاننامهفارسي و التين دسترسي داشته باشند. دسترسي به متن کامل پايان

 نزديک اين امکان فراهم خواهد شد.

در نيم طبقه پائين ضلع شرقي کتابخانه است و شامل روزنامه هاي جاري واقع  ها:ـ بخش نشريات ادواري فارسي و روزنامه

و همچنين آرشيو نسبتاً کاملي از روزنامه هاي مهم کشور و همچنين روزنامه هايي با عمر يکصد سال نظير روزنامه هاي عصر 

يران و نند روزنامه وقايع اتفاقيه، ااند ماهايي که توسط کتابخانه ملي يا دانشگاه تهران تجديد چاپ شدهمشروطيت و روزنامه

مجالت  نگهداري مي شود. مجالت در اين بخش طبق رده بندي دهدهي ديوئي و به تفکيک رنگ در عطف هر رده )هر رده 

با رنگ مشخصي از هم جدا شده است( در سر قفسه قرار داده شده اند  و اينکار براي زيبايي و شناسايي آسانتر بکار گفته شده 

شايان ذکر است که براي جستجوي مقاالت فارسي از پايگاه اطالعاتي نمامتن نيز در اين بخش ميتوان استفاده کرد. است. 

http://www.library.ui.ac.ir/
http://www.library.ui.ac.ir/
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شود و مسئوليت آن با  مسئول بخش نسخ خطي است. هاي قديمي)اصفهان دوره پهلوي( در اتاق جداگانه نگهداري ميروزنامه

اشد. بهترين گزينه عملي براي  حفاظت از اين مجموعه ارزشمند ديجيتال کردن بورود به اين اتاق براي کليه کاربران ممنوع مي

اتفاق افتاد. ليست  موجودي آنها بر روي سايت کتابخانه قرار گرفته است. و کابران براي  7215ها بود که در سال روزنامه

 باشد هاميانند مخازن مرجع و پايان نامهامنيت اطالعات و برنامه نظافت نيز مکنند. استفاده از فرم ديجيتال استفاده مي

جلد  5111نسخه چاپ سنگي و بيش از  2111نسخه  کتاب خطي،  7211اي حدود گنجينه ـبخش اسناد و نسخ خطي:

کتاب نفيس فارسي و التين است که  فهرست نسخ خطي مجموعه به چاپ رسيده و اطالعات کتب اين بخش به صورت 

داد باشد.. عالوه بر مجموعه کتابهاي خطي، تعابخانه موجود و  فايل ديجيتال قابل دسترس ميجداگانه در بانک اطالعات کت

ها، عکس هاي مربوط به وقايع  ها، سکهنامه ها و وقفها، نکاحيه زيادي نامه، اسناد خطي )شامل فرمانهاي حکومتي، عقدنامه 

ي و خارجي که توسط ميهمانان به دانشگاه اهداشد( به تاريخ شصت قبل و بعد از انقالب از دانشگاه و هدايا و نشان هاي داخل

اين بخش بعلت اهميتي که دارد در زيرزمين کتابخانه که فاقد پنجره اي است قرار ساله دانشگاه اصفهان نگهداري مي شود. 

ردي و داخل مخزن دارد. در ورودي آن بصورت گاوصندوق است. اين بخش مجهز به دوربين مدار بسته در خارج، راهرو و

 هاي جوي و غبار که همگيشود. عوامل محيطي مشتمل بر دما، رطوبت، نور، آلودگياست و توسط اداره حراست کنترل مي

ر بخشهاي عالوه بر انجام برنامه نظافت مانند ديگشود. توانند باعث فعل و انفعاالت فرسايشي شوند در اين بخش کنترل نميمي

ده مسئول گيرد و اينکار برعهها و کتابها نيز انجام ميه ماه يکبار هوادهي شده و همزمان تميز کردن قفسهياد شده، کتابها هر س

ن اين مراجعه به اين بخش ممنوع بوده و بازديدکنندگاگردد. باشد. قبل و بعد از بازديدها نيز برنامه نظافت تکرار ميبخش مي

و موسسات هستند. اين بخش هيچگونه راه نفوذي به بيرون ندارد. تمامي اقالم  هاهبخش تنها ميهمانان خارجي و داخلي دانشگا

اي وزهمها، عکسها، اسناد خطي، اقالمموجود در اين بخش اعم از کتب )خطي، سنگي، نفيس و سانسوري(، مسکوکات، نامه

دانشگاه شده است. خروج هر کدام از  ها ثبت اموالها( و تمامي هداياي دانشگاه و حتي قفسهمانند )درهاي تاريخي و تابلو

مواد بايد با مکاتبه معاونت پژوهشي، رئيس کتابخانه و اداره حراست انجام پذيرد. اين بخش مجهز به کپسولهاي آتش نشاني و 

از يبان ها، عکسها ديجيتال شده و فايل پشتباشد. تمامي کتب خطي، سنگي، اسناد خطي، نامههاي هشداردهنده حريق ميسيستم

شود. شرايط استفاده از فايل  ديجيتال کتب خطي و سنگي براي آنها تهيه شده و بر روي سرور کتابخانه نيز نگهداري مي

کاربران وجود دارد. صفحات آغاز و انجام نسخ خطي و چاپ سنگي بر روي سايت کتابخانه بارگذاري شده و هنگام جستجو 

س از گيرد. مراجعه کنندگان تلفني پس دهي بصورت حضوري و تلفني انجام ميتوانند آن را مشاهده کنند.سرويکاربران مي

ريال( به  7511تماس با مسئول بخش و اطمينان از نسخه خود مي توانند هزينه مربوط به فايل درخواستي خود )بازاي هر برگ 

 حساب ورايز کرده و فايل مورد نظر براي ايشان به آدرس پستي ارسال خواهد شد. 

ميليمتري، ريلهاي  79و  1واقع در زيرزمين کتابخانه و شامل موادي مانند بتامکس، فيلم هاي  ش سمعي بصري:ـ بخ

صوتي، اساليدها، نوار ويدئويي و نوار کاست است. شايان ذکر است تمام مواد بايد اسکن شده يا تبديل به سي دي شوند ولي 

ه تبديل شده است و هنوز دسترسي به اين بخش براي کاربران ميسر در حال حاضر فقط تعدادي از ريلهاي صوتي اين مجموع

هنوز سيستم امنيتي خاصي براي آن تعبيه نشده است و در به کتابخانه مرکزي اضافه شده است.  7213بخش در سال نيست. اين

 حال چيدمان است.

کليه امور پژوهشي و آموزشي کتابخانه در زمينه کارگاهها، تهيه بروشورها و  ـ بخش آموزش و پژوهش و اطالع رساني:

فهان دسترسي به منابع الکترونيکي دانشگاه اصطرحهاي بين کتابخانه اي را به عهده دارد. محل آن طبقه دوم کتابخانه است. 



  1318بهار ، 1، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

791 

 

. با توجه به متفاوت بودن منابع الکترونيکي برقرار است 7فقط براي کاربران دانشگاه اصفهان و کاربران موقت دانشگاه اصفهان

خريداري شده توسط دانشگاه اصفهان، دسترسي به اين منابع و محدوديت هاي اعمال شده و نکات امنيتي اين منابع متفاوت 

ل ااست. براي مثال دسترسي به کتب الکترونيکي خريداري شده توسط دانشگاه اصفهان در سال گذشته با محدوديت دانلود اعم

امکان داشت ولي در سال کنوني  2دانشگاه اصفهان و از طريق ايميل دانشگاهي شده  براساس مقاطع تحصيلي و فقط با 

 حذف شده و فقط دسترسي براساس ايميل دانشگاهي برقرار است. محدوديت 

التين براي برقراري امنيت منابع  هاي اطالعاتيبا توجه به وجود هکرهاي پايگاههاي اطالعاتي، اخيراً اکثر ناشران پايگاه

قرار کنند ولي با توجه به نوع خريد دانشگاه اصفهان و برخود،  پسورد موقتي براي هر بار استفاده به کاربران خود پيامک مي

براي مواجه است  2دانشگاه، اين امر مقدور نبوده و دانشگاه با مشکالتي چون دانلود سيستماتيک دسترسي اين منابع براساس 

دانشگاه در منزل براي کاربران دانشگاه بعد از دريافت تعهدنامه عدم دانلود سيستماتيک  کاهش اين مشکل دسترسي از طريق 

 شود.انجام مي

واقع در طبقه دوم کتابخانه و مسئول تأمين منابع الکترونيکي ، تأمين کتب و تأمين نشريات فارسي و  ـ بخش سفارشات:

 التين 

 واقع در طبقه دوم کتابخانه و کليه کتبي که به صورت خريد يا اهداء تهيه مي شود را به ثبت مي رساند. بخش ثبت: 

واقع در طبقه دوم کتابخانه و فهرستنويسي، رده بندي و ورود اطالعات  ـ بخش سازماندهي منابع چاپي و الکترونيکي:

هاي دسترسي به کتابانشگاه در اين بخش انجام مي شود. منابع و ايجاد بانک اطالعات چاپي و ديجيتال کتابخانه هاي د

ود و تنها ورود اطالعات شالکترونيکي دانشگاه اصفهان فقط براي کاربران دانشگاه اصفهان برقرار مي باشد. اين کتب ثبت نمي

أت ن مثال براي اعضاي هيشود. بعنواگيرد.از لحاظ زمان و تعداد دانلود صفخات محدود ميآن در نرم افزار کتابخانه انجام مي

کنند و بر روي نرم افزار کتابخانه قرار دارد و امنيت خاصي براي اين مجموعه در علمي هر گروه را به زمان خاصي محدود مي

 نظر گرفته نشده است.

واقع در طبقه دوم کتابخانه وکتب رده بندي شده در اين بخش برچسب و  ـ بخش آماده سازي و توزيع کتب:

ه هاي گيرد( و به کتابخانهاي مغناطيسي داخل کتابها )توسط کتابداران مخازن انجام ميچسباندن تگ اري شده وبارکدگذ

 دانشگاه ارسال مي گردند.

واقع در نيم طبقه اول ضلع جنوبي کتابخانه و ساعات کار سالن مطالعه براساس نياز در ايام امتحانات افزايش  ـ سالن مطالعه:

مي يابد. در اين بخش کمدهايي تعبيه شده است که دانشجويان مي توانند از آن براي نگهداري وسايل شخصي استفاده کنند. 

ست کتابهانه هماهنگي شود.برنامه نظافت هر روز اول وقت قيل از ورود و براي استفاده از کمدها بايد با مسئول دفتر ريا

 گيرد.دانشجويان انجام مي
 

 حفاظت و امنيت اطالعات در کتابخانه ملی ايران 
هر سازمان براي رسيدن به سطح قابل قبولي از امنيت بايستي تمام عوامل موثر در امنيت اطالعات را در نظر بگيرد. الزم 

ران مربوطه در کند؛ لذا مدياثر ميکه عدم توجه مناسب به تمام عوامل در بيشتر مواقع، ساير تمهيدات امنيتي را بيبه ذکر است 

                                                           
 به منابع الکترونيکي دانشگاه را دارند. . کاربراني که به مدت معيني و براساس قرارداد منعقد شده با دانشگاه اصفهان اجازه دسترسي7

 ( دارد.( دانشگاه اصفهان ). ايميل اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه اصفهان که پسوند )2

افزارهاي دانلود منيجر که به  . دانلود بيش از حد ، دانلود يک دوره کامل از مقاالت يک مجله، دانلود شماره هاي کامل مجله، دانلود با کمک 2

 صورت اتوماتيک منابع را دانلود مي کند.
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هر سازمان بايد نسبت به تمام عوامل موثر چه فني و غير فني؛ برنامه و استراتژي مناسبي تدوين و پياده نمايند 

)معاونت پژوهش، هاي رضا شهرابي گي امنيت اطالعات در کتابخانه ملي طبق صحبتدر اين بخش چگون 

 گيرد.مورد توجه و بررسي قرار ميکتابخانه ملي(  برنامه ريزي و فناوري

نيت باشد. حفاظت و امتابخانه ملي جزء ميراث ملي و فرهنگي کشور است، و نگهداري و حفظ آن وظيفه همگان ميک

يرد:  با گابتدا امنيت اطالعات در حوزه فيزيکي مورد بررسي قرار مي شود.حوزه فيزيکي و ديجيتال مطرح مياطالعات در دو 

ذاري در گدار کردن ميز و صندلي، آسيب رساندن به کتابها و منابع کتابخانه، هر نوع خط کشي و عالمتاعمالي چون خدشه

ع کتابخانه ملي به استثناي برخي از مناب شود. مجموعه منابع کتابخانهوني مياي برخورد قانهاي رايانهمنابع و اختالل در سيستم

عمومي، صرفا براي استفاده در تاالرهاي مطالعه است و به خارج امانت داده نمي شود، کتابهاي هر تاالر مخصوص مطالعه 

وع ستفاده از تلفن همراه در تاالر ورودي ممنباشد. اهمان تاالر است و جابجايي کتاب و نشريه در بين طبقات تاالرها ممنوع مي

باشد، همراه داشتن کيف، باشد، همراه داشتن هرگونه خوراکي و آشاميدني در سالن ورودي و تاالرهاي مطالعه ممنوع ميمي

والن ئتوانند با هماهنگي مسباشد، مراجعه کنندگان ميدفتر، جزوه و ماژيک و وسايل شخصي در تاالرهاي مطالعه ممنوع مي

مداد، چند برگ کاغذ و رايانه شخصي به همراه داشته باشند، هر گونه کپي برداري و عکسبرداري از منابع کتابخانه ممنوع 

اشد. بباشد. سطح امانت نيز اليه بندي شده است و بر اساس اهميت، قداست و نفاست دسترسي به افراد خاص جايز ميمي

هاي مدار بسته نهاي مغتاطيسي، دوربياطالعات در کتابخانه ملي عبارتند از گيتها، تگتجهيزات بکار گرفته شده براي امنيت 

و در ورودي تاالرها براي ورود و خروج اعضا نيز دروازه هاي تردد نصب شده است و تردد اعضا از طريق کارتهاي الکترونيکي 

در حوزه ديجيتال منابع اطالعاتي رود.ي به شمار ميتعريف شده است و اين يک اليه ديگر بر امنيت اطالعات در کتابخانه مل

پذير نيست. ديگري بحث گرفتن نسخه گيرد و دسترسي غير مجاز به اين منابع امکاندر فضاي امن بر روي شبکه قرار مي

لعه و يا اپشتيبان از منابع اطالعاتي است و امنيت اطالعات بر روي سرورها تضمين شده است. با رمز نگاري صرفا امکان مط

گردد. امکان اليه بندي براي منابع و سطوح استفاده کاربران نيز مشخص مشاهده محتويات  فايل از کاربران غير مجاز سلب مي

 شده است . 
 

 حفاظت و امنيت اطالعات در کتابخانه کنگره

هايي پاسخ لينکها و دستنامهبخش ارتباطات کتابخانه کنگره و متخصص مرجع آنها به سواالت اين پژوهش، با ارسال 

 (.2175سپتامبر  71، )ارتباط شخصيگفتند که اطالعات آنها در اين قسمت آورده شده است 

، پيايندها، آيد. منابع موجود در اين کتابخانه شامل کتابهاي جهان به شمار ميکتابخانه کنگره يکي از يزرگترين کتابخانه

هاي فني، مواد ديداري شنيداري، ديسک، نوار و اشکال ضبط شده ديگر، ها، گزارشهاي صحافي شده، جزوهموسيقي، روزنامه

 نقشه، عکس، پوستر ... را دارا مي باشد.

هاي مطالعه، افراد بايد خود را با اهداف و کارکردهاي کتابخانه براي استفاده از امکانات کتابخانه و استفاده از سالن

باشد. استفاده از قرائت خانه هاي عمومي و امکاناتي امنيت، آرامش و نظم کتابخانه ميسازگار کنند. اين اهداف در راستاي 

که براي پژوهشگران و محققان در نظر گرفته شده است داراي ضوابط و مقرارت خاصي است. به عنوان مثال خوردن و 

ا بيتجاوز به حقوق ديگران شود و ي آشاميدن، سيگار کشيدن در کتابخانه ممنوع مي باشد. هر گونه سر و صدا که منجر به

نظمي در کتابخانه ممنوع مي باشد. آسيب رساندن به اموال و منابع کتابخانه يا هر گونه اختالل در آرامش و نظم کتابخانه جايز 

ري هاي نقدي و حتي حبس و دستگيباشد. و براي هر کدام از اين بي نظمي ها و رعايت نکردن قوانين کتابخانه جريمهنمي
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سال در نظر گرفته شده  71تا  2و دوران حبس و زنداني از  $71111تا  2111افراد در نظر گرفته شده است. جرايم نقدي از 

 است. 

هر نمونه از آسيب رساندن به مواد کتابخانه اي يا سرقت از مواد کتابخانه پيگرد قانوني دارد و مطابق با مفاد اساسنامه 

تابخانهاي را لغو عضويت کرده و هزينه جبران خسارت وارد شده را نيز از او دريافت کند. در شخص آسيب رسانده به مواد ک

 شود:ادامه به عوامل زيست محيطي و شيوه هاي حفاظت و نگهداري  در کتابخانه کنگره پرداخته مي

ها را کامالً ن به منابع بايد دستاي در مواقع انجام کار الزامي است. و قبل از  دست زدهاي نخي يا پنبهاستفاده از دستکش

گيرد براي نظافت مناسب مواد کتابخانه و براي زدودن هاي مخصوص که گرد و غبار را به خود ميشسته و خشک کرد. پارچه

ي هستند او از بين بردن گرد و غبار توصيه مي شود. از جاروهاي برقي که قوه مکش کمتري دارند و داراي يک صافي پارچه

ن کمک گرفت. هنگام تميز کردن و تي کشيدن بايد مواد و کتابها به دقت جابجا شوند و در هنگام تي کشيدن دقت توامي

شود آب ناشي از تي کشيدن به کتابها و قفسه ها نريزد. از نکات ديگر براي کاهش آلودگي و خطر آسيب رساندن به مواد 

اي ههاي کار مي باشد. برگزاري دورهها و اتاقميدن در مجموعهکتابخانه اي در کتابخانه کنگره ممنوعيت خوردن و آشا

 شود.اي نيز انجام ميآموزشي براي تربيت آموزش کارمندان در زمينه حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه

 در زمينه حفظ و نگهداري مجموعه، از اقداماتي که جلوگيري از کپک و قارچ انجام مي گيرد در ابتدا بايد کتابهاي

هاي دربسته که در آن زغال خيس خورده را سريعتر خشک کرد و آن را در هواي آزاد بگذاريد و سپس کتابها را در جعبه

سنگ يا جوش شيرين قرار دارد نگهداري شود تا زماني که تغيير رنگ احساس شود يا به زردي قابل قبول برسد و اطمينان 

تابها زند ابتدا ک. براي خالص شدن از کرم و حشرات که به کتابها آسيب ميباشد  %95تا  31حاصل کرد که رطوبت نسبي بين 

درجه سانتيگراد رسانده و سپس کتاب را در قفسه فريزر قرار  21هاي فريزر قرار داده و سپس دما را به منهاي را داخل کيسه

ها در به آن توجه مي شود نگهداري کتابمي دهند و اين بهترين راه براي از بين بردن حشرات است. يکي از نکاتي که کمتر 

قفسه هاي چوبي است. بهترين قفسه اي که براي نگهداري توصيه مي شود قفسه هاي فلزي است زيرا اسيدهاي موجود در 

 .زند چوب به کاغذ و کتاب آسيب مي
 

 حفاظت و امنيت در کتابخانه بريتانيا

ازکتابخانه بريتانيا در رابطه با نحوه حفاظت و نگهداري از ساختمان و مجموعه سوال شد و پاسخهاي دريافت شده به 

 .(2175اگوست  29، )ارتباط شخصي شرح زير است

ند. کي بريتانيا مجموعه ي نشريات ديجيتالي و غيرديجيتالي بريتانياي کبير را براساس ماهيت آنها نگهداري مي. کتابخانه7

ها بي نظير هستند و موارد بسياري که در خيلي از اين مجموعه ها وجود دارد نيز به نوبه خود بسيار ارزشمند هستند. اين مجموعه

ند. هرچند بنا به که مجموعه هاي ديجيتال و چاپي )فيزيکي( خود را با سيستمها و روشهاي مختلفي حفاظت ميبنابراين کتابخان

کنيم.داليل واضحي، ما جزئيات روشهاي امنيتي خود را به صورت عمومي اعالم نمي

اري امن را در امنيتي و مناطق نگهددوربين مدار بسته، ماموران . مشابه ساير فعاليتها، کتابخانه انواع اقدامات سنتي مانند 2

هاي ما براساس اقدامات ي چاپي )فيزيکي(و درهاي خروجي اضطراري استفاده مي کند. در حوزه ي ديجيتال کنترلحوزه

 برنامه ريزي و اقدام مي شود. 211111مورد نياز ذکر شده در سري استانداد ايزو

کارکنان در خصوص موارد امنيتي را باال برده و ضمنا به صورت . برنامه ريزي کتابخانه به صورتي است که آگاهي 2

مداوم  کنيم . اين يک فرآيند دائمي ودائم مسئوليتهاي  امنيتي کارکنان در حوزه هاي ديجيتال و چاپي را به آنها ياد آوري مي

 است.
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اي ديجيتال و چاپي در خدمت اي در زمينه حفاظت و نگهداري مجموعه ههاي متعددي از افراد حرفه. کتابخانه تيم3

 نند.کهاي ديجيتال و غير ديجيتال را برنامه ريزي و اقدام ميت ريسک و بازيابي مجموعهيدارد. آنها موارد امنيتي، مدير

ها اشاره شد است. شايان ذکر است که اطالعات مربوط به کتابخانه مرکزي اي از يافتهبه خالصه 7در جدول شماره  

يگر مراکز تر است و اطالعات از دبه دليل دسترسي بيشتر به محيط و اطالعات و امکان مشاهده دقيقتر و کامل دانشگاه اصفهان

 هايي باشد.ها و نقصممکن است داراي محدوديت
 : خالصه يافته هاي پژوهش7جدول شماره

 موضوع
کتابخانه مرکزي و مرکز 

 دانشگاه اصفهاناسناد 
 کتابخانه ملی ايران

 کتابخانه کنگره
 آمريکا

 کتابخانه بريتانيا

 

جريمه نقدي جهت ديرکرد 
کتابها، نبود دوربين مداربسته 

، سقفهاي بدون پوشش، 
 نظافت  کم

 برخورد قانوني با شخص خاطي
جرايم نقدي و 
پيگرد قانوني 
 براي سرقت

يادآوري مسئوليتهاي امنيتي 
حوزه هاي چاپي، کارکنان در 

داشتن تيمهاي متعدد از افراد حرفه 
اي در زمينه حفظ و نگهداري 

 مجموعه هاي چاپي

حفظ و 
نگهداري 

اطالعات در 
 حوزه ديجيتال

نسخه پشتيبان و نگهداري بر 
 روي سرور

در حوزه ديجيتال، منابع اطالعاتي در فضاي 
گيرد و دسترسي امن بر روي شبکه قرار مي

اين منابع امکان پذير نيست. غير مجاز به 
گرفتن نسخه پشتيبان از منابع اطالعاتي و 

امنيت اطالعات بر روي سرورها تضمين شده 
است. با رمزنگاري صرفا امکان مطالعه و يا 
مشاهده محتويات فايل از کاربران غيرمجاز 

گردد. امکان اليه بندي براي منابع و سلب مي
 است دهسطوح استفاده کاربران نيز مشخص ش

نسخه پشتيبان و 
نگهداري بر روي 

 سرور

يادآوري مسئوليتهاي امنيتي در 
حوزه ديجيتال، داشتن تيمهاي 

متعدد از افراد حرفه اي در زمينه 
حفظ و نگهداري مجموعه هاي 

 ديجيتال

سيستم امنيتي 
براي جلوگيري 

از آسيب به 
 منابع

کنترل توسط کارمندان براي 
ر د آسيب نزدن به منابع )تنها

بخش پايان نامه ها(، استفاده 
از دروازه ها و گيتهاي 

 مغناطيسي

استفاده از دروازه ها و گيتهاي مغناطيسي و 
 استفاده از گيتهاي تردد

استفاده از دروازه 
ها و گيتهاي 

 مغناطيسي

استفاده از دروازه ها و گيتهاي 
مغناطيسي و کنترل بر اساس 
اقدامات مورد نياز در سري 

برنامه ريزي و  211111استاندارد 
 اقدام مي گردد.

آموزش 
کارمندان در 
زمينه حفظ و 
 نگهداري منابع

 

هاي آموزشي محدودي دوره
در اين زمينه براي کارمندان 

 برگزار مي شود.
 برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارمندان

برگزاري دوره 
هاي آموزشي 
براي کارمندان 

در زمينه حفظ و 
نگهداري منابع 

 کتابخانه اي

باال بردن آگاهي کارکنان در 
 خصوص موارد امنيتي

امنيت کاربران و 
 کارمندان

 هاينداشتن حفاظ بر پنجره
مخازن و اتاقهاي کارمندان، 

سقفهاي بدون پوشش، نظافت 
 کم

تردد اعضا از طريق طريق کارتهاي 
الکترونيکي تعريف شده است و اين يک اليه 

 کتابخانه ملي بهديگر بر امنيت اطالعات در 
 رود.شمار مي

 وجود درهاي خروجي اضطراري 

 بحث و نتيجه گيري

با توجه به اينکه کتابخانه، سازماني غيرانتفاعي است و از طرفي به سازمان مادر وابسته است توجه به مسائل حفاظتي مقرون 

احتمالي، ضروري است. ايجاد حس مشترک به صرفه است. تخصيص بودجه در خط مشي حفاظت و پيش بيني هزينه هاي 

هاي مذکور بکاهد. اين حس مشترک و تواند از ميزان خسارتميان کاربران و کارکنان در استفاده و نگهداري از منابع مي

 تعاوني و متعهد در قبال مجموعه، با آموزش و فرهنگ سازي ميسر است. در اين ميان کماکان کتابدار به عنوان عنصري اثرگذار

  (.    آفريني کند تواند نقشمي

ها، نگهداري و حفظ محتواي معنوي عبارت است از تبديل کردن آنها به وضع و براي اغلب مواد موجود در کتابخانه 

ابخانه هاي عمده تغيير قالب دادن مواد کتاز روش تري دوام آورند. ديجيتالي کردن مواد کتابخانهحالتي که بتواند مدت طوالني
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ي هاست. اين عمل وضع و موقعيتاست. تغيير قالب دادن مواد از اجزاي ضروري برنامه حفظ و نگهداري مجموعه مواد کتابخانه

حتاطانه و ده مبرابر با ساير اقدامات مربوط به برنامه حفظ و نگهداري مواد دارد که از آن جمله کنترل محيط زيست، استفا

 توان نام بردهاي مرمت و حفاظت را ميذخيره کردن، آموزش دادن، برنامه آمادگي در مقابل سوانح و باليا، و روش

  . 

تلف هاي بزرگ دنيا  الکترونيکي کردن گروههاي مخدر مجموعه کتابخانه مرکزي و اسناد دانشگاه اصفهان مانند کتابخانه

هاي قديمي، کتب خطي و چاپ سنگي، اسناد ها، روزنامهنامهراستا از مجموعه پايانمواد کتابخانه را درنظر داشته است. در اين 

ا ههاي قديمي، ريلهاي صوتي و اساليدها اسکن تهيه شده و فايل پايان نامهها و نقشهها و پروندهخطي، مجموعه عکسها ،  نامه

فيس براي تجليد، صحافي و مرمت آثار باارزش و ن شود. اما هنوز تصميميتوسط دانشجويان در موقع تصفيه حساب گرفته مي

اين مجموعه انجام نگرفته است و صحافي صرفاً يراي کتابها فارسي، التين، نشريات و روزنامه ها انجام مي شود. يکي ديگر از 

خازن م نکاتي که تا کنون به آن توجه خاصي نشده است پراکندگي مجموعه کتابخانه در طبقات مختلف است. قرار گرفتن

فارسي و التين در طبقات چهارم  پنجم، از لحاظ حفاظت و ايمني دسترسي به اين طبقات بسيار مساله ساز است. حتي يک 

لي ديگر کند. طبقات اصمشکل ساده مانند قطع برق يا خراب شدن آسانسورهاي نفر بر دسترسي به اين مجموعه را مشکل مي

ها تعبيه شده است و آسانسور در اين طبقات ها و سالنهاي مطالعه در نيم طبقهروزنامه ها، نشريات ومانند مرجع و پايان نامه

باشد. در ورودي کتابخانه با قسمت  مديريت و اداري توقف ندارد و دسترسي جامعه معلوالن به اين طبقات غير ممکن مي

 شود.يس ورود و خروج افراد بدرستي کنترل نمتوان گيت تردد براي اعضا در نظر گرفت پباشد و عمال نميدانشگاه يکي مي

عدم توجه به مسئله امنيت و حفظ و نگهداري منابع اين کتابخانه را در طوالني مدت با مشکالت بسيار زيادي روبرو  

يري گآيد و با استفاده از امکانات مناسب مي توان از آن جلوخواهد کرد. عالوه بر خساراتي که بعلت بالياي طبيعي بوجود مي

کرد، پذيرفتن اعمال انساني، به عنوان عامل خسارات کالن ، موجب تأسف است. دزدي، خرابکاري هنوز موجب آفت رسانيدن 

به کتابخانه است. يکي از عوامل تهديد کننده براي مجموعه کتابخانه آب و هواي گرم است. و با توجه به شرايط زيست 

ز جمله نور، رطوبت، ريزگردها و دما از عوامل مخرب در کتابخانه مرکزي و محيطي شهر اصفهان، عوامل فرسايش محيطي ا

رود. مجموعه کتابها در مخازن از شرايط مناسبي برخوردار نيستند تمامي کتب در  مرکز اسناد دانشگاه اصفهان به شمار مي

است.  ر زيادي بر روي کتابها نشستهها شکننده و رنگ کاغذ آن به زردي متمايل شده وگرد و غباهاي نزديک به پنجرهقفسه

بحث نظافت کف، قفسه ها و کتابها در اين کتابخانه توسط نيروهاي خدمه آموزش نديده انجام مي گيرد. در قسمت اسناد و 

هاي خطي تنها اقدامي که براي امنيت مجموعه صورت گرفته است آن است که اين مجموعه مجهز به دوربين مدار بسته نسخه

هاي ود و قفسهششود ولي قسمت کتابخانه و موزه در کنار هم نگهداري ميهاي فلزي نگهداري ميکتابها نيز در قفسه باشد.مي

چوبي نيز در اين مجموعه وجود دار که بر اساس قوانين کتابخانه کنگره نادرست و آسيب رساننده است. عالوه بر آن هيچگونه 

رطوبت کنترلي بر روي اين مجموعه باارزش انجام نگرفته است. و با وجود آيين آفت زدايي، مرمت، و از لحاظ نور، دما و 

نامه حفاظت و نگهداري از منابع، تجهيزات و فضاهاي کتابخانه هاي دانشگاه اصفهان متاسفانه هيچ يک از نکات ذکر شده در 

 شود.اين آيين نامه که بر طبق استانداردهاي کتابخانه ملي ايران مي باشد، رعايت نمي

ها و مراکز آرشيوي است ولي هيچگونه آموزش و نظارتي براي نظافت هاي بنيادي در کتابخانهحفاظت يکي از فعاليت 

ز باشد. متاسفانه مخازن مجهبه کارکنان و نيروهاي خدمه داده نشده است. و تنها آموزش انجام شده مربوط به اطفاء حريق مي

ه طبقاتي هم که تعبيه شده است هيچ نظارت و کنترلي بر درست بودن اين دستگاهها انجام نشدبه سيستم آتش ياب نيستند و در 

است. از نکات قابل توجه که بايد به آن توجه کرد در اين کتابخانه چه در سالنهاي مطالعه و چه در مخازن، کارمندان و 

ر خالف کتابخانه هاي  بزرگ دنيا و حتي کتابخانه گذرانند و بدانشجويان در همان محل کار خود ساعت استراحت خود را مي



 ... بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطالعات در کتابخانه: زاده و اکبریپشوتنی

712 

 

باشد. نکته ديگر بحث آسيب و جرايم در نظر گرفته شده است. اگر آسيبي به کتاب يا ملي خوردن وآشاميدن ممنوع نمي

ه شده تگيرد. تنها جريمه در نظر گرفمجموعه وارد آمده باشد هيچ کس پاسخگو نيست و هيچ کنترلي بر روي منابع انجام نمي

گيرد و اگر کتابي گم شود بايد آن کتاب را تهيه کرد. در مقايسه انجام مي %51براي دير کرد کتاب است که آن هم با تخفيف 

با کتابخانه هاي بزرگ دنيا تنها نکته اي که رعايت شده است نصب دوربين مدار بسته تنها در گنجينه نسخ خطي است و نصب 

ناد هاي مختلف کتابخانه است. و متاسفانه کتابخانه مرکزي و مرکز اسي آتش نشاني در بخشهاي آتش ياب و کپسولهاسيستم

دانشگاه اصفهان در مقايسه با کتابخانه کنگره، بريتانيا و کتابخانه ملي ايران مابقي نکات امنيتي را براي حفظ و نگهداري منابع، 

 است. امنيت اطالعات و آموزش کارکنان و کارمندان رعايت نکرده 
 

 پيشنهادات کاربردي

ها، شرايط و امکانات خود نيازهاي امنيتي خاصي دارد. براي اين منظور  اي با توجه به اهداف، سياستهر کتابخانه .7

اي که مقررات ويژه تمامي بخشها و وظايف کارمندان در ارتباط با تأمين امنيت اطالعات اجرا شود. در اين الزم است برنامه

به همه موارد امنيتي از جمله امنيت مراجعان و کارکنان، امنيت شبکه و مجموعه توجه کافي شود. فضاي کتابخانه برنامه بايد 

 بايد مورد بررسي قرار گرفته و عوامل و نقاط خطر شناسايي گردد.

ده اهاي الزم به همه کارمندان دبراي رسيدن به امنيت مطلوب در کتابخانه با همکاري بخشهاي مختلف آموزش  .2

رساني شود. شود و مقررات امنيتي که براي هر قسمت از کتابخانه تعريف شده است بخوبي اطالع

با توجه به مسائل بررسي شده در اين کتابخانه بهتر است براي رفع اين مشکالت از طرف مسئوالن کتابخانه فکري  .2

اد مشکالت برآيند و اولين گام در اين زمينه، ايج انديشيده شود و با دفاع از بودجه مناسب براي کتابخانه درصدد رفع اين

هاي کتابخانه دانشگاهي و کتابخانه ملي ايران است. هماهنگي بين فعاليت

هاي کاهش مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان بايد اقدام به تدوين برنامه بلند مدت که حاوي روش کتابخانه .3

حافي و مرمت، اسيدزدايي و عوامل کنترل بيولوژيکي است در اين مجموعه آلودگي، کنترل درجه حرارت و رطوبت نسبي، ص

کمک و راهنمايي گرفت. سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايرانتوان از باارزش نمايد و در اين زمينه مي
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوي نويسندگان گزارش نشده است. هيچ
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