
4. Collection care and 
document handling

Flavio Marzo

Although the main focus of this book concerns the task of digitisation, 
the safety and care of the target collections is paramount. This chapter 
therefore provides a brief outline of conservation principles and 
methods.

General considerations for safe handling  
of library material

The primary aim of safe handling within digitisation projects is to 
minimise any further deterioration of the items being digitised.

 □ All handling has the potential to cause damage by exposing items 
to some level of wear and tear. 

 □ Don’t rush. Damage can be caused if items are roughly handled 
when trying to hurry.

 □ Always lift items rather than push or drag them across surfaces.

 □ Handle items as little as possible and assume all items are fragile 
and handle accordingly.

 □ Don’t lift or carry too much by hand.

 □ Keep your working space tidy and free from food and drink.
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4. العناية بالمجموعات 
والتعامل مع الوثائق

فالفيو مارتزو

على الرغم من أن المحور الرئيسي لهذا الكتاب يتعلق بمهمة الرقمنة، فسالمة 
المجموعات المستهدفة والعناية بها أمر بالغ األهمية. لذلك يقدم هذا الفصل 

موجًزا لمبادئ الحفظ وطرقه. 

اعتبارات عامة للتعامل اآلمن مع مواد المكتبة

الهدف األساسي من التعامل اآلمن في مشروعات الرقمنة هو تقليل أي تدهور 
إضافي في العناصر قيد الرقمنة.

من المحتمل أن يتسبب التعامل بجميع صوره في حدوث تلف من خالل 	 
تعريض العناصر لمستوى معين من االهتراء والتلف.

ال تتعجل. يمكن أن يحدث الضرر إذا جرى التعامل مع العناصر بقسوة 	 
عند محاولة اإلسراع.

احمل العناصر دائًما بدالً من دفعها أو سحبها على األسطح.	 

قابلة 	  العناصر  أن جميع  وافترض  قدر ممكن  بأقل  العناصر  تعامل مع 
للتلف وتعامل معها وفًقا لذلك.

ال ترفع أو تحمل أكثر مما يجب باليد.	 

حافظ على مساحة العمل مرتبة وخالية من الطعام والشراب.	 

© Flavio Marzo, CC BY 4.0                                                                       https://doi.org/10.11647/OBP.0138.04
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The document proprietors did not allow unbinding of volumes, so the 
originals were captured as if pages of a book. The originals were returned 
in the same condition as we had been given them. This kind of behaviour 
was important to affirm archival partner confidence.

Fernando Valle, EAP726, Peru

Gloves or no gloves?

•    Hands should be clean, dry & free from grease. Oils from 
balm can cause stains if transferred to items.

•    Wearing gloves, especially cotton ones, reduces manual 
dexterity and the sense of touch, increasing the tendency to 
‘grab’ items, thus increasing the risk of damage. Gloves can 
pick up dirt and transfer it to other items and to imaging 
devices, which often makes washing hands more effective. 

•    Gloves should be used when handling certain materials, 
like lead seals and metal objects, or when touching 
varnished surfaces, as in the case of globes. Gloves (nitrile 
gloves are advisable) are sometimes used when viewing 
photographs that, whenever possible, should be housed in 
protective sleeves or mounts to avoid direct contact with 
the fingers. Nitrile gloves are also recommended when 
handling negatives and glass plates.

•    The British Library’s Medieval manuscripts blog hosts 
a useful post that discusses this more fully and includes 
links to a video and further advice: http://blogs.bl.uk/
digitisedmanuscripts/2011/08/white-gloves-or-not-white-
gloves.html

بقفازات أم بدون؟

أن •  الشحوم. يمكن  األيدي نظيفة وجافة وخالية من  أن تكون  يجب 

تسبب زيوت المراهم بقًعا إذا نقلت إلى العناصر.

يقلل ارتداء القفازات، وبخاصة القطنية، من البراعة اليدوية وحاسة • 

اللمس، مما يزيد من الميل إلى "إمساك" العناصر بشيء من القوة، 

مما يزيد من مخاطر التلف. يمكن للقفازات التقاط األوساخ ونقلها 

إلى عناصر أخرى وإلى أجهزة التصوير، مما يجعل غسل اليدين أكثر 

فعالية.

أختام •  مثل  معينة،  مواد  مع  التعامل  عند  القفازات  استخدام  يجب 

الرصاص والمواد المعدنية، أو عند لمس األسطح المطلية، كما في 

حالة الكرات األرضية. تُستخدم القفازات )يُنصح باستخدام قفازات 

النتريل( أحيانًا عند مشاهدة الصور التي يجب، كلما أمكن، وضعها 

في أغلفة أو حوامل واقية لتجنب االتصال المباشر باألصابع. يوصى 

السلبيات واأللواح  التعامل مع  النتريل عند  أيًضا باستخدام قفازات 

الزجاجية.

تحتوي مدونة مخطوطات العصور الوسطى بالمكتبة البريطانية على • 

منشور مفيد يناقش هذا األمر بشكل كامل ويتضمن روابط لمقطع 

http://blogs.bl.uk/ digitisedmanu� إضافية  ونصائح  :فيديو 

 scripts/2011/08/white�gloves�or�not�white� gloves.html

لم يسمح أصحاب الوثائق بفك تجليد الكتب، لذلك تم التقاط صور األصول 
كما لو كانت صفحات من كتاب. أعيدت األصول في نفس الحالة التي حصلنا 

عليها بها. كان هذا النوع من السلوك مهًما لتأكيد ثقة الشريك األرشيفي.

فرناندو فالي، EAP726، بيرو
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Dirty and dusty material
Dust on items can compromise the quality of the digital surrogate. 
Extensive treatments should not be carried out by non-professional 
conservators, but light surface cleaning can be easily done by 
photographers or general project staff. Superficial dirt can be removed 
by brushing it with soft hair brushes. Always be careful to avoid 
abrasion of the surface being cleaned. When brushing the outside of 
bound volumes, the edges of the book-block need to be brushed from 
the spine towards the fore-edge of the book, avoiding piling dirt against 
the leather cover or even damaging the head or tail of the binding.

Figure 32. Diagram showing the correct 
brushing direction for a bound volume. 
Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

المواد المتسخة والمتربة

يمكن أن يؤثر الغبار الموجود على العناصر على جودة االستنساخ الرقمي. ال 
ينبغي أن يجري المعالجات المكثفة خبراء ترميم غير محترفين، ولكن يمكن 
السطحي  التنظيف  إجراء  العامين  المشروع  موظفي  أو  للمصورين  بسهولة 
الخفيف. يمكن إزالة األوساخ السطحية عن طريق مسحها بفرشاة شعر ناعمة. 
احرص دائًما على تجنب خدش السطح الجاري تنظيفه. عند تنظيف األجزاء 
الخارجية من المجلدات، يجب تنظيف حواف كتلة الكتاب من الكعب باتجاه 
الحافة األمامية للكتاب، مع تجنب تراكم األوساخ على الغالف الجلدي أو حتى 

إتالف الرأس )الجزء العلوي( أو الذيل )الجزء السفلي(.

الذيل

الرأس

الحافة األمامية

شكل 32. رسم يوضح اتجاه استخدام 

الفرشاة الصحيح على كتاب مجلد. 

.CC BY 4.0 ،رسم توضيحي آن ليفر ©
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Pictures and glass plate negatives 
Handling. Always wear protective gloves, possibly made of nylon 
or latex, when handling glass plate negatives or pictures to avoid 
mechanical damage, such as breakages, fingerprints, and scratches. In 
addition to helping prevent contaminants (such as oils or acids from 
skin) being transferred to the plates, wearing gloves also protects hands 
from their potentially sharp edges.

Minimal cleaning. Keep cleaning to a minimum. Remove 
accumulated dust and surface dirt with a soft brush. Do not treat glass 
plate negatives with organic solvents, such as alcohol, or in aqueous 
solutions to clean them. To remove the majority of this dirt, the plates 
can be lightly dusted with a soft brush or a hand-held bulb duster (air 
blower) before digitisation. However, it is important to consider the 
condition of the glass plate before dusting, as dusting can damage the 
image if the emulsion is deteriorating or flaking.

Imaging. To help prevent possible particles of dust from scratching 
the plates or even the glass of the scanner, a transparent Mylar or acetate 
sheet can be placed over the scanner bed. This, together with taking care 
when placing plates onto the scanner, will protect both the scanner glass 
and the plates from being damaged.

Glass plate negatives (see page 78) can break due to the pressure 
exerted on them by the lid of the scanner during their digitisation. This 
can be avoided by raising the hood of the scanner slightly (approx. 
1–5mm is ideal) if the lid opening can be adjusted, or by placing felt, 
foam, or cardboard strips around the edges of the scanner bed to cushion 
and lift the lid. This will also remove the risk of the plate being sucked 
up and dropped (due to the glass-on-glass suction effect) by the hood 
when the scanner is opened.

Loose-leaf items
Archival files can be made entirely of loose pages or can be fastened 
together. Fastenings like treasury tags, metal clips, pins or tapes can 
slow down the imaging process and endanger items during handling 
(e.g. by tearing the paper as pages are turned). It is thus advisable, 

الصور والسلبيات الزجاجية

أو  النايلون  من  مصنوعة  تكون  قد  والتي  دائًما،  الواقية  القفازات  ارتد  التعامل. 
الالتكس، عند التعامل مع السلبيات أو الصور الزجاجية لتجنب التلف الميكانيكي، 
مثل الكسور وبصمات األصابع والخدوش. باإلضافة إلى المساعدة في منع انتقال 
القفازات  ارتداء  فإن  األلواح،  إلى  الجلد(  من  األحماض  أو  الزيوت  )مثل  الملوثات 

يحمي أيًضا اليدين من حوافها التي قد تكون حادة.

الحد األدنى من التنظيف. قلل من التنظيف بقدر اإلمكان. أزل الغبار المتراكم 
واألوساخ السطحية بفرشاة ناعمة. ال تستخدم المذيبات العضوية، مثل الكحول أو 
المحاليل المائية لتنظيف السلبيات الزجاجية. إلزالة غالبية هذه األوساخ، يمكن إزالة 
الغبار عن األلواح بفرشاة ناعمة أو منفاخ هواء محمول قبل الرقمنة. ومع ذلك، من 
المهم مراعاة حالة اللوح الزجاجي قبل إزالة الغبار، حيث يمكن أن يؤدي الغبار إلى 

تلف الصورة إذا كانت الطبقة الحساسة متدهورة أو متقشرة.

التصوير. للمساعدة في منع جزيئات الغبار المحتملة من خدش األلواح أو حتى 
فوق  األسيتات  أو  المايالر  رقائق شفافة من  يمكن وضع  الضوئي،  الماسح  زجاج 
الحذر  إلى جنب مع توخي  الضوئي. سيؤدي ذلك، جنبًا  للماسح  الداخلي  السطح 
عند وضع األلواح على الماسح الضوئي، إلى حماية زجاج الماسح الضوئي واأللواح 

من التلف.

يمكن أن تنكسر السلبيات الزجاجية )انظر الصفحة 79( نتيجة لضغط غطاء 
الماسح الضوئي عليها أثناء رقمنتها. يمكن تجنب ذلك عن طريق رفع غطاء الماسح 
الغطاء،  الممكن ضبط فتحة  إذا كان من  )حوالي 1-5 ملم مثالي(  الضوئي قليالً 
الداخلي  السطح  حواف  حول  كرتون  أو  فوم  أو  لباد  شرائط  وضع  طريق  عن  أو 
إزالة خطر شد  إلى  أيًضا  ذلك  ورفعه. سيؤدي  الغطاء  لتوسيد  الضوئية  للماسحة 
فتح  عند  الغطاء  خالل  من  للزجاج(  الزجاج  شفط  تأثير  )بسبب  وسقوطه  اللوح 

الماسح الضوئي.

العناصر ذات األوراق المفككة

يمكن أن تتألف الملفات األرشيفية بالكامل من صفحات مفككة عن بعضها البعض 
ويمكن أن تكون متصلة أو مجلدة. قد تبطئ أدوات التثبيت مثل أربطة األوراق أو 
المشابك المعدنية أو الدبابيس أو األشرطة من عملية التصوير وتعرض العناصر 
قلب  أثناء  الورق  المثال عن طريق تمزيق  التعامل معها )على سبيل  أثناء  للخطر 
الصفحات(. لذلك ينصح، في بعض األحيان، بإزالتها. قد تؤدي إزالة أدوات التثبيت 
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sometimes, to remove them. The removal of fastenings may increase the 
risk of misplacement, dissociation and looting of pages but will make 
their handling safer.

Housing the files in new folders when fastenings are removed is a 
good way to mitigate those risks. A good quality four-flap folder, even 
if it does not entirely remove the threats mentioned, will mitigate them 
and guarantee much safer future storage for the now loose-leaf items.

Bound items
Bound items can be challenging to digitise due to their complex 
structural nature. Opening them can be difficult due to tight sewing 
or thick spine lining, and this can make the digitisation challenging or 
even impossible, since the integrity of the items should always be of 
paramount consideration.

To minimise the handling of bound items only one page should 
be photographed at a time. All the margins and the gutter of the page 
should be visible. Also, where possible, the sewing thread passages 
(middle of the section) should be visible, information that could be used 
as visual reference for the location of the shot within the quire (a bound 
section of the book) and the virtual reconstruction of a bound volume.

The sequence of shots, to minimise handling, should be done from 
the front to the back cover (all the rectos of the folios) and subsequently 
from back to front (all the versos), so that the volume is turned over only 
once.

A book support should always be used to hold a bound volume in 
place and to keep the opening at a suitable angle that enables image 
capture without straining or damaging the book structure.

Aims of the book support:

 □ To keep a bound volume opened comfortably to an angle never 
wider than 120 degrees.

 □ To restrain the opening, without causing damage (abrasion/tears) 
to the pages during imaging, while helping the photographer to 
turn them easily and efficiently.

 □ To move the entire volume, already secured onto the support, 
without having to drag it on the table surface.

إلى زيادة مخاطر وضع الصفحات في غير مكانها وتفككها ونهبها، ولكنها ستجعل 
التعامل معها أكثر أمانًا.

التثبيت طريقة جيدة  أدوات  إزالة  الملفات في حافظات جديدة عند  يعد وضع 
للتخفيف من تلك المخاطر. إن وجود حافظة رباعية األطراف عالية الجودة، حتى 
وإن لم يزل التهديدات المذكورة بالكامل، سيخففها ويضمن تخزينًا أكثر أمانًا في 

المستقبل للعناصر ذات األوراق المفككة اآلن.

العناصر المجلدة

يمكن أن تكون العناصر المجلدة صعبة الرقمنة بسبب طبيعتها الهيكلية المعقدة. 
قد يكون فتحها صعبًا بسبب الخياطة المحكمة أو البطانة السميكة للكعب، وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى صعوبة الرقمنة أو حتى استحالتها، حيث يجب أن تكون سالمة 

العناصر هي األولوية األولى دائًما.

لتقليل كم التعامل مع العناصر المجلدة، يجب تصوير صفحة واحدة فقط كل 
الداخلية ظاهرة.  الهوامش  فيها  بما  الصفحة  هوامش  تكون جميع  أن  يجب  مرة. 
وكذلك  المنتصف،  في  ظاهرة  الخياطة  تكون  أن  يجب  ذلك،  أمكن  حيثما  أيًضا، 
المعلومات التي يمكن استخدامها كمرجع مرئي لتعيين موقع اللقطة بداخل الحزمة 

)جزء مربوط ببعضه من الكتاب( وإلعادة البناء االفتراضية للكتاب المجلد.

الغالف  إلى  األمامي  الغالف  من  االحتكاك،  لتقليل  اللقطات،  تتسلسل  أن  يجب 
)جميع  األمام  إلى  الخلف  من  ثم  األوراق(  من  اليمنى  الصفحات  )جميع  الخلفي 

الصفحات اليسرى(، بحيث تقلب صفحات المجلد مرة واحدة فقط.

يجب دائًما استخدام دعامة لتثبيت الكتاب المجلد في مكانه وللحفاظ على الفتحة 
بزاوية مناسبة تتيح التقاط الصورة دون الضغط على هيكل الكتاب أو إتالفه.

أهداف دعامة الكتاب:

للحفاظ على الكتاب المجلد مفتوًحا بشكل مريح بزاوية ال تزيد أبًدا عن 	 
120 درجة.

أثناء 	  التسبب في ضرر )كشط / تمزق( للصفحات  الفتحة دون  لتقييد 
التصوير، مع مساعدة المصور على قلبها بسهولة وكفاءة.

دون 	  الدعامة،  على  بالفعل  مؤمنًا  يكون  بينما  بالكامل،  الكتاب  لتحريك 
الحاجة إلى سحبه على سطح الطاولة. 
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Figure 33. Book diagram and book binding terminology.  
(A) Board (this drawing relates to western style bindings where the left 
board is at the front. In Islamic style bindings, where the text is from right 
to left, this is reversed); (B) Spine (the drawing depicts three raised bands 
and four panels); (C) Head-edge of the book-block; (D) Tail-edge of the 
book-block; (E) Fore-edge of the book-block; (F) Left inner board; (G) 
Head-band (end-band at head) with head-cap (end-cap at head); (H) Left 
inner joint; (I) Sewing thread with needle; (L) Sewing supports (single 
cords); (M) Sections. Illustrations © Anne Leaver, CC BY 4.0.
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الشكل 33. رسم توضيحي للكتاب ومصطلحات تجليده.

)أ( لوح/ غالف )ينطبق هذا الرسم على الطراز الغربي في التجليد حيث 

يكون اللوح األيسر في المقدمة. في التجليد على الطراز اإلسالمي، 

حيث يبدأ النص من اليمين إلى اليسار، يُعكس الوضع( )ب( الكعب 

)الرسم يصور ثالثة أشرطة بارزة وأربعة أُُطر(؛ )ج( حافة رأس كتلة 

الكتاب؛ )د( حافة ذيل كتلة الكتاب؛ )هـ( الحافة األمامية لكتلة 

الكتاب؛ )و( اللوح/ الغالف الداخلي األيسر؛ )ز( شريط/ حبكة الرأس 

)شريط النهاية عند الرأس( بتلبيسة الرأس )تلبيسة النهاية عند 

الرأس(؛ )ح( المفصل الداخلي األيسر؛ )ط( خيط الحياكة بإبرة؛ )ي( 

دعامات الحياكة )فتائل مفردة(؛ )ك( األقسام. 

.CC BY 4.0 ،الرسوم التوضيحية © آن ليفر
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الحفظ

يشير "الحفظ" إلى وسيلة التخزين ألي وثيقة، سواء كانت صندوًقا أو حافظة 
تحقيق  على  قادًرا  تكون  أن  الضروري  من  بداخله.  تحفظ  آخر  شيء  أي  أو 
أفضل بيئة للعناصر، ولكن دون إضاعة الوقت أو الموارد - كالهما يمكن أن 
الميدان أو في ظروف نائية أخرى. يعد  العمل في  يكون محدوًدا للغاية عند 
المشكالت  من  للعديد  جيًدا  حالً  األرشفة  بجودة  للتخصيص  القابل  التخزين 
ويمكنه تحسين حفظ العناصر على المدى الطويل دون الحاجة إلى استثمار 

كبير للوقت والمال.

لعملية  نتيجة  التخزين  جهاز  منها  يتكون  التي  المواد  أرشفة  جودة  تأتي 
إنتاج تضمن استقرارها الكيميائي والفيزيائي على المدى الطويل. "خاٍل من 
األحماض" هو وصف شائع لهذا النوع من المواد، خاصة عند اإلشارة إلى الورق 
الوحيدة  المواصفة  األحوال  من  بأي حال  ليس  أنه  من  الرغم  على  والكرتون، 
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والتيفك من مواد الحفظ الراسخة في المجال.

يمكن الحصول على حافظات جديدة جاهزة؛ يجب أن تكون الحافظات 	 
قوية ولكن سهلة االستخدام والتركيب أيًضا. الحافظات رباعية األطراف 
أكثر( جيدة  )أو  الخفيف مع خيط وزر  المصنوعة من كرتون األرشيف 
الخطوط  من  العديد  على  الحافظات  هذه  أطراف  تحتوي  أن  البد  جًدا؛ 
أن  يجب  التي  المادة  لحجم  وفًقا  طيها  يمكن  بحيث  للطي  الجاهزة 

تحتويها، وبالتالي لفها بإحكام.

حال عدم استخدام أحد العناصر، يجب حفظه في صندوقه أو حافظته. 	 
ال بد من إحكام إغالق الحافظة لتجنب أي حركة بداخلها، ولكن في الوقت 
معها  يتشوه  قد  التي  للدرجة  إحكامها  في  المبالغة  تجنب  يجب  ذاته، 

العنصر نظًرا للضغط الشديد. 






