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Ζ θαηαζηξνθή είλαη έλα αλαπάληερν γεγνλόο βίαηνπ ραξαθηήξα πνπ πξνθαιεί ηε δηάιπζε 
αληηθεηκέλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. ε ηδηαίηεξα ζνβαξέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλζξώπηλα ζύκαηα. Παξόιν πνπ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή όινη κπνξεί λα πάζνπκε έλα 
αηύρεκα ζην ζπίηη, ζην δξόκν θάλνληαο έλαλ πεξίπαην ή ζηε δνπιεηά, δελ ζπλεζίδνπκε λα 

ιακβάλνπκε έθηαθηα κέηξα, νύηε ην ζθεθηόκαζηε ζαλ θάηη πηζαλό λα ζπκβεί. Παξόιν πνπ ην 

πνζνζηό αηπρεκάησλ δελ είλαη κεγαιύηεξν από εθείλν άιισλ ηνκέσλ εξγαζίαο, από ηελ 
πιεκκύξα ζηελ Φισξεληία ην 1966 θη έπεηηα, ν πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο 

θαηαζηξνθέο έγηλε κία από ηηο πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπληήξεζεο. Γηαηί απηόο ν 
ππεξβάιισλ δήινο; Γηαηί λα μνδέςνπκε ρξόλν θαη ρξήκα ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ίζσο λα κελ 

ρξεηαζηνύλ πνηέ; Γηαηί λα νξγαλσζνύκε γηα ηξαγηθά ζπκβάληα πεξηζζόηεξν από όζν απαηηεί 

ε λνκνζεζία; 
 

Σα αηπρήκαηα είλαη αλαπόθεπθηα. Δίλαη απξόβιεπηα, ζπρλά βίαηα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 
γίλνληαη αηζζεηέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξά γηα ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο εγγξάθσλ. Σα αξρεία πεξηέρνπλ κεγάιε πνζόηεηα 
εγγξάθσλ αλά θπβηθό κέηξν. Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιηθώλ κε ηα 

νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δηαβξώλνληαη γξήγνξα όηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην λεξό, ηε 

θσηηά ή άιιεο δπλάκεηο ηεο θύζεο, αθόκε θαη ζε κηθξά αηπρήκαηα, νη επηπηώζεηο κηαο 
θαηαζηξνθήο ζα βιάςνπλ αλεπαλόξζσηα έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ έξγσλ. 

 

 
Βηβιηνζήθε ηνπ αξάγεβν. Αξρείν Δηξήλεο ήκεξα 

                                                 
1
 Σημ. της μτφ.: Ο ζσγγραθέας ηοσ παρόνηος άρθροσ έτει ανανεώζει ηη βιβλιογραθία και ηις 

θωηογραθίες ειδικά για ηη δημοζίεσζη ηης ελληνικής μεηάθραζης ζηο περιοδικό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 
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Οη δεκηέο κάιηζηα απμάλνληαη ζεκαληηθά όηαλ νη ελέξγεηεο δηάζσζεο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη 
κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα εμνπιηζκνύο πιεξνθνξηθήο ή πιηθό γξαθείνπ, 

πνπ κπνξνύλ εύθνια λα αληηθαηαζηαζνύλ, νη θαηαζηξνθέο δελ πξνθαινύλ αλεπαλόξζσηα 
πξνβιήκαηα, αιιά όηαλ κηιάκε γηα έγγξαθα αξρείνπ, νπνηαδήπνηε απώιεηα ζεκαίλεη θαη 

αθξσηεξηαζκό ηεο ζπιινγήο ησλ έξγσλ. 

 
Κπξνζηά ζην αλαπόθεπθην ησλ αηπρεκάησλ, ε άξλεζε ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ 

απνζάξξπλζε θαη ζηελ αδξάλεηα. Ωζηόζν κέζα από ηελ πξόβιεςε ησλ θηλδύλσλ, ε δηόξζσζε 
δπλεηηθά επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ αληίδξαζεο είλαη 

πηζαλόλ λα κεηώζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ πηζαλόηεηα θαηαζηξνθηθώλ γεγνλόησλ θαη ηηο 
ηξνκαθηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. Όζνλ αθνξά ζηα αξρεία, ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ λα θάλνπκε έλαλ 

πξνγξακκαηηζκό ή όρη ζεκαίλεη όηη ή ζα εμαζθαιίζνπκε ηελ αθεξαηόηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ 

εγγξάθσλ ή ζα ηα αθήζνπκε ζηελ ηύρε ηνπο. 
 

Από ηόηε πνπ ην 1978 εκθαλίζηεθε ην θπιιάδην ηεο Hilda Bohem2, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 
ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαηαζηξνθώλ δελ ζηακάηεζε λα απμάλεηαη. ήκεξα, ράξε ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε κεγάιν αξηζκό κέζσλ 

πιεξνθόξεζεο, από απιά θπιιάδηα – πνπ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δεκνζηεύηεθαλ πξώηα ζε 
ραξηί - κέρξη νιόθιεξα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ πηνζέηεζε έθηαθησλ κέηξσλ ή 

ηνλ εληνπηζκό εηδηθώλ. Ωζηόζν ε νξγάλσζε θαηά ησλ θαηαζηξνθώλ ζπλερίδεη λα είλαη έλα 
από ηα δεηήκαηα πνπ εθθξεκνύλ ζηα Ηζπαληθά αξρεία θαη βηβιηνζήθεο - αλ θαη ζα έπξεπε λα 

επεθηαζνύκε θαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ πνπ καο πεξηβάιινπλ - παξόιν πνπ ε 
ρξεζηκόηεηά ηεο έρεη απνδεηρζεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. 

 

 
 
ηέγλσκα βηβιίσλ κε ζπζθεπαζία ζε θελό αέξνο 

 

Κέζα από ηε δεκηνπξγία ελόο ζρεδίνπ πξνζηαζίαο από ηηο θαηαζηξνθέο, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 
αξρείνπ ζα θαηαθέξνπλ λα εμαιείςνπλ δπλεηηθά επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, λα επηιέμνπλ ηηο 

πην θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, λα κεηώζνπλ ηνλ 

όγθν ησλ δεκηώλ ζηα έγγξαθα θαζώο θαη ηα αλαγθαία έμνδα γηα ηελ επαλαθνξά ζηελ 
θαλνληθή ηνπο θαηάζηαζε, όπσο θαη ηελ εγγύεζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία όζν πην 

ζύληνκα γίλεηαη. Κε άιια ιόγηα ν πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ πξνζηαζία από ηηο θαηαζηξνθέο 
είλαη ην εξγαιείν εξγαζίαο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ εξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηάζσζεο θαη επαλαθνξάο. 

                                                 
2 Bohem, Hilda (1978), Disaster prevention and disaster preparedness. Berkeley: University of California. 
28 pages. 



 

Όπσο θαη νη ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε, ε νξγάλσζε ηεο 
πξνζηαζίαο από ηηο θαηαζηξνθέο πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

θάζε θέληξνπ. Θα πξέπεη λα εθηηκεζνύλ πηπρέο ηόζν δηαθνξεηηθέο όπσο νη ππάξρνπζεο 
ππνδνκέο, ην κέγεζνο ησλ ρώξσλ, ην είδνο ησλ εγγξάθσλ ή πώο έρεη νξγαλσζεί ην ζύλνιν 

ησλ έξγσλ, νη πόξνη ηνπ θέληξνπ ή ν βαζκόο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο ζην ζρέδην νξγάλσζεο. 

Δπνκέλσο δελ ππάξρνπλ ζηαζεξνί θαλόλεο σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ή ηνλ αληίθηππν θαη 
κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε θαζέλα ίδξπκα, αλ θαη όια ηα 

πξνγξάκκαηα έρνπλ κηα θνηλή δνκή: ηελ πξόβιεςε, ηνλ ίδην ην ζρεδηαζκό θαη ηηο ελέξγεηεο 
πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή3. 

 
ηα πιαίζηα ηεο πξόβιεςεο, ην αξρείν ζα πξέπεη λα δνπιέςεη ζε δύν ζεκειηώδεηο ηνκείο, ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ θαη ηε δηόξζσζε ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαηαζηξνθηθή θαηάζηαζε. Πξόθεηηαη γηα έλα δσηηθήο ζεκαζίαο 
ζηνηρείν θαζώο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ νη θαηαζηξνθέο νθείινληαη ζε αλεπαξθή 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζε επηθίλδπλεο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο εξγαζίαο. Κε κηα 
απιή κειέηε ησλ θηλδύλσλ, ην αξρείν ζα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηνλ αληίθηππό ηνπο ζην ίδξπκα 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αλαγθαίεο αξρηηεθηνληθέο δηνξζώζεηο, όπσο θαη ηελ αγνξά 

εμνπιηζκώλ θαη πξνκεζεηώλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηα πην ζπρλά θαηλόκελα4. 
 

Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ην θηήξην ζην νπνίν δνπιεύνπλ – νη 
παιηέο θαηαζθεπέο γεληθά παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο - ηελ θαηάζηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ – ηνληθνί αηζζεηήξεο, ζπζηήκαηα αληίδξαζεο, 
ππξίκαρεο πόξηεο θ.ιπ.-, όπσο επίζεο αλ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε απηώλ. Γηα παξάδεηγκα αλ νη 

ππξνζβεζηήξεο είλαη νη θαηάιιεινη, ή αλ αληίζεηα είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί γηα ην πην πηζαλό 

είδνο ππξθαγηάο˙ πξίδεο ππεξθνξησκέλεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξαρπθύθισκα ή 
αηζζεηήξεο πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί πνηέ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

είλαη κηα δπλεηηθή πεγή θαηαζηξνθώλ, θπξίσο αλ ην αξρείν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε 
πεξηνρή επηξξεπή ζε μερείιηζκα πνηακώλ ή πιεκκύξεο, ζεηζκνύο, ζύειιεο ή άιια είδε 

πξνβιεκάησλ όπσο βαλδαιηζκνύο ή ζακπνηάδ. 

 

                                                 
3 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κεζόδνπο αλάθηεζεο θαη ελέξγεηεο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο, ζπκβνπιεπηείηε ηα έξγα πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο. Γηα πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κεζόδνπο αλάθηεζεο θαη επείγνπζεο ελέξγεηεο, ζπκβνπιεπηείηε ηα εγρεηξίδηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ. Αλ εηνηκάδεηε έλα ζρέδην γηα πξώηε θνξά, 
ζα βξείηε πνιύ ρξήζηκν ην DΡlan, έλα πξόγξακκα πνπ δεκηνύξγεζε ην Northeast Document 
Conservation Center (NEDCC) θαη ην  πκβνύιην Δπηηξόπσλ Βηβιηνζεθώλ ηεο Καζαρνπζέηεο γηα ηελ 
online δεκηνπξγία ζρεδίσλ πξόιεςεο θαηαζηξνθώλ. Ζ πξόζβαζε ζην DΡlan κπνξεί λα γίλεη ζην 
http://www.dplan.org. 
 
4 Ζ MERA, κέζνδνο αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ ζε αξρεία επηηξέπεη ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε κέζσ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ζπληειεζηή πηζαλόηεηαο - δείθηεο πνπ απνθηάηαη από ηελ επαλάιεςε θάζε 
θαηαζηξνθήο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πεξηζώξην - επί ηνπ ζπληειεζηή ηεο έληαζεο θαηά κέζν όξν – 
δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ αλά γεγνλόο. Ζ κέζνδνο επεμεγείηαη ζην Manual de planificación y prevención 
de desastres ... ηνπ Ηδξύκαηνο Ηζηνξίαο Tavera (βι. Βαζηθή Βηβιηνγξαθία). 

http://www.dplan.org/


 
 
πκπίεζε ησλ θύιισλ κε παξαηεηακέλε έθζεζε θαη άκεζν ζηέγλσκα ζε βηβιία από ραξηί cuché 

 
 Ζ νξγάλσζε απνηειεί ην βαζηθό άμνλα ελόο πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο από ηηο θαηαζηξνθέο. 

θνπόο ηεο είλαη λα πξνζθέξεη έλα δηάγξακκα εξγαζηώλ, ηνλ εληνπηζκό ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα, ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπό λα απνθεύγνληαη νη αηνκηθνί 
θίλδπλνη θαη ε αύμεζε ησλ πιηθώλ δεκηώλ, ηελ αλάπηπμε ελόο απνηειεζκαηηθνύ δηθηύνπ 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε αληίδξαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κειώλ, ηελ 
εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γξαπηώο, ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ ώζηε λα απνθεύγνληαη νη 

θαζπζηεξήζεηο ηε ζηηγκή ηεο δηάζσζεο θαη ηέινο ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο κε 
άιια θέληξα. 

 

Ζ πην ζεκαληηθή κνξθή ζε απηόλ ην ζρεδηαζκό είλαη ν ζπληνληζηήο θαηαζηξνθώλ, ην άηνκν 
πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπό ηε δηεύζπλζή ηνπ ζα βξίζθνληαη νη 

ππεύζπλνη αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ γξακκώλ δξάζεο, πνπ ζα επηιέγνληαη κεηαμύ εζεινληώλ 
πνπ εθπξνζσπνύλ όιεο ηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζην θέληξν, από κόληκν έσο βνεζεηηθό 

πξνζσπηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αζθάιεηα θαη, αλ είλαη δπλαηόλ, 

ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο. Ο ζπληνληζηήο ζα νξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο, ην νξγαλόγξακκα, θαη 
ζα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο, ζηελ επηινγή ησλ πόξσλ θαη 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο δηάζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 
  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ νκάδα θαηαζηξνθώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε 
ζύληαμε ηνπ εγρεηξηδίνπ πξόιεςεο θηλδύλσλ ηνπ θέληξνπ. Απηό ην έγγξαθν ζα ζπγθεληξώλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ηνλ ηειεθσληθό 

θαηάινγν θαηαγεγξακκέλν κε ηξόπν επαθξηβή, κε ζαθή ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ν νπνίνο 
ζα δηαλεκεζεί βάζεη ζηξαηεγηθήο ζε όιν ην θέληξν, γηα λα βξίζθεηαη δίπια ζε θάζε ηειέθσλν 

ηνπ αξρείνπ, ζην ηειεθσληθό θέληξν ηεο αζθάιεηαο, ζηα ζεκεία ειέγρνπ θ.ιπ. Δπηπιένλ ην 
πξνζσπηθό ζα θαηαξηηζηεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. 

 



 
 

Εεκηέο από λεξό ζε ξάθη 

 
Κεηά ηελ θαηαζηξνθή, ε εξγαζία ησλ νκάδσλ θαηαζηξνθώλ ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ εγγξάθσλ. Απηή είλαη ε ζηηγκή πνπ ν ζπληνληζηήο 

θαηαζηξνθώλ πξέπεη λα απνδείμεη πσο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί πξνβιήκαηα θαη λα 
δηαρεηξίδεηαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο νκάδαο ηνπ. Θα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζηξνθήο θαη ηνλ αληίθηππό ηεο ζηε ζπιινγή, λα ππνινγίζεη ηνλ αξηζκό ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνύληαη, λα ζρεδηάζεη ηε δηάζσζε θαη λα πιεξνθνξήζεη ηε δηεύζπλζε 

ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο. 

 
Ζ επηζηξνθή ζηελ νκαιή θαηάζηαζε ζα εμαξηεζεί από ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. Σν 

κόληκν πξνζσπηθό κε ηε βνήζεηα ελόο ζπληεξεηή ζα απνθαζίζεη ηε κεηέπεηηα δηαρείξηζε ηνπ 
θάζε εγγξάθνπ. Οη δπλαηόηεηεο είλαη πνιιέο, αιιά ρσξίο ακθηβνιία, ζα ππεξηζρύζεη ε 

αλαπαξαγσγή θαη ε ζπληήξεζε ζε θαηάιιεια θνληέηλεξ, αληί γηα αθξηβέο θαη αξγέο πνιηηηθέο, 
όπσο είλαη ε απνθαηάζηαζε ή ε εθ λένπ βηβιηνδεζία. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εμαζθαιηζζεί ε 

πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κε ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα κηα ειάρηζηε ζπληήξεζε. 
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θαηαζηξνθώλ βξίζθεηαη ζην Γηαδίθηπν. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη πξνζθέξεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Conservation on Line, κηα εμαηξεηηθή ζπιινγή εγγξάθσλ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters. Όζνλ αθνξά ζε παξαδνζηαθά 
εγρεηξίδηα, αμίδεη λα μερσξίζνπκε εθείλν ηεο Sally A. Buchanan, Planificación, preparación y 
recuperación de siniestros en bibliotecas y archivos: un estudio RAMP con directrices. Παξíζη: 
UNESCO, 1988, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r8806f/r8806f00.htm. Δπίζεο ζεκαληηθά είλαη ηα 
έξγα ηεο J. Fort Son, Disaster planning and recovery: a how-to-do-it manual for librarians and 
archivists. New York: Neal-Scuman, 1992 (How-to-do-it manuals for librarians, 21) θαη ην 

θαηαπιεθηηθό έξγo ηεο Johanna G. Wellheiser, An ounce of prevention: integrated disaster 
planning for archives, libraries, and record centres. Lanham (Maryland); London: Scarecrow 

Press (Toronto): Canadian Archives Foundation, 2002. Έλα θιαζηθό εγρεηξίδην είλαη ην Normas 
básicas para la preparación, gestión y respuesta ante desastres: Materiales con soporte de 
papel. [Washington DC], [Preservation Directorate], 1995, δηαζέζηκν ζηα Ηζπαληθά, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Έλσζεο Αξρείσλ ησλ ΖΠΑ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
http://www.archives.gov/preservation/spanish/spanish-primer-disaster-preparedness.html. 

Σέινο αμίδεη λα μερσξίζνπκε ην MANUAL de planificación y prevención de desastres en 
archivos y bibliotecas de la Fundación Histórica Tavera e Instituto de Seguridad Integral de la 

Fundación Mapfre Estudios, Madrid, 2000. 
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