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فهرست 

 مقذمه

تعاریف امنیت

تعامل طراحی فضای کتابخاوه و بروامه امىیت

 رابطّ طراحی بب ايُیت

طراحی کتابخاوه و تامیه امىیت همسمان با فىاوری های وىیه

کتابخاوه در چه مىاردی ویاز به امىیت دارد ؟

  وتیجه



:مقذمه 

کتببخبَّ ْب اصٕال يُببع حفع سريبیّ ْبی فرُْگی ،اجتًبعی، عهًی ٔ 

تبریخی یک يهت است

ّ است  گُجیُّ کتببخبَّ َّ تُٓب آیُذِ زَذگی فرُْگی ٔ يیراث گراٌ بٓب جبيع

.بهکّ از ارزش افسٔدِ يبدی َیس برخٕردار است 



تعاریف  

امنیت

تزاي جهىگيزي اس سزقت  گفته ييشىد كه ايُيت يعًىاًل ته َظاو يا فعانيتي 

سانٍ  كار يي رود يثم َظاو كُتزل كتاتخاَه، َظاو ايُيتي كتاب، َاظز ته 

يا حفاظ هاي ايُيتي يطانعه 

فزايُذ است كه حفاظت اس يجًىعه، اتشار، اطالعات، يك ايُيت  

َايطهىب و  كاريُذاٌ و تسهيالت فيشيكي را فزاهى ييكُذ و اس تاثيزات 

ٌ آور  ته اهذاف كتاتخاَه و آرشيىها جهىگيزي يي ًَايذسيا

ايُيت شايم هًه فعانيت هايی است که يک  ساسياٌ تزای حفاظت اس  

يزاجعاٌ ، کارکُاٌ و يجًىعه هايش اس آسية ها اَجاو يی دهذ 



تعامل طراحی فضای کتابخاوه و بروامه امىیت 

يسئهّ يذیریت ايُیت در کتببخبَّ ْبی يختهف بّ عٕايم زیر بستگی دارد

َٕع كتببخب1َّ.

سبختًبٌ ٔ تجٓیسات2.

يُببع يٕجٕد3.

تعذاد كبريُذاٌ 4.

ّ ریسي ْبي يذیراٌ 5. بٕدجّ اختصبظ یبفتّ بّ يسبئم ايُیتي در برَبي



...ادامه 

ضیِٕ ی طراحی فضبْبی کتببخبَّ بّ عٕايم زیر بستگی دارد

 

َٕع کتببخبَّ 1.

خط يطی کتببخبَّ  2.

َیبز جبيعّ استفبدِ کُُذگبٌ 3.

تٕاٌ يبنی کتببخبَّ  4.



...ادامه 

رابطّ طراحی بب ايُیت  

 داضتٍ َٕر کبفی در فضبی داخهی کتببخبَّ بّ ٔیژِ در بیٍ لفسّ ْب

 اطًیُبٌ از لفم درْب ٔحفبظ پُجرِ ْب

 طراحی دٔربیٍ ْبی يذار بستّ در اتبق ْب ٔ راْرٔ ْب

 يجٓس بٕدٌ سبختًبٌ بّ دستگبِ ْبی ْطذار دُْذِ اعالو آتص ٔ اطفبء

حریك

 ّاستفبدِ از دیٕارْب ٔ کف ْبی يجسا برای سبختًبٌ         زیرا خٕد ب

عُٕاٌ َٕعی سذ در برابر آتص عًم يی کُُذ

  سیستى ْبی ایًُی برای در ْبی ٔرٔد ٔ خرٔج ٔدرْبی خرٔج

اضطراری



طراحی کتابخاوه و تامیه امىیت همسمان با فىاوری های  

وىیه

استفبدِ از سیستى کُترل ٔرٔد ٔ خرٔج يراجعب1ٌ.

:يسایب 

  کاهش سزقت يُاتع کتاتخاَه ای

  ٌکاهش کارکُا

  حذف َظارت اعضا

   جهىگيزی اس عثىر غيز يجاس يُاتع اطالعاتی اس کتاتخاَه

check selfتعبیّ سیستى ْبی 2.



کتابخاوه در چه مىاردی ویاز به امىیت دارد ؟

 ّایًُی در برابر بالیبی طبیعی يثم سیم ،زنسن

  ایًُی در برابر آتص سٕزی

   در برابر آسیب ْبی َبضی از عٕايم بیٕنٕژیکیایًُی

ایًُی کتببخبَّ در برابر سرلت ٔ آسیب رسبَی يُببع

ٌایًُی کبرکُب

 ایًُی يُببع



وتیجه 

ْر كتببخبَّ اي بب تٕجّ بّ اْذاف ٔ سیبست ْب ٔ ضرایط ٔ ايكبَبت خٕد  

َیبزْبي ايُیتي خبظ دارد الزو است يذیراٌ كتببخبَّ ْب بب ًْكبري 

سبیر كبركُبٌ ًّْ يٕارد ايُیتي از جًهّ ايُیت يجًٕعّ ْب ٔ ايُیت  

ضبكّ ْبي كتببخبَّ ٔ ًْچُیٍ ايُیت رٔاَي رايٕرد تٕجّ لرار دُْذ ٔ در 

ایٍ زيیُّ آيٕزضٓبي الزو ٔ ضرٔري بّ ًّْ كبريُذاٌ دادِ ضٕد ٔ 

.  يراجعبٌ را َیس بب يمررات ايُیتي ْر لسًت از كتببخبَّ آضُب ًَبیُذ


