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Annan Information
Granska och uppdatera ramprogrammet årligen, eller oftare om det behövs, med.
Medlemmarna av samarbetsberedskapssamarbetet deltar i katastrofberedskap och
återhämtningsutbildning, övervakar användningen av katastrofsatser och hjälper till att hålla
katastrofplanerna uppdaterade. Bulow (2010) skisserar metoden för riskbedömning som
utfördes på National Archives i Storbritannien. Detta orddokument kan användas som en mall
för ditt biblioteks plan. Exempel är orkanens säsong 2004-2005 i USA, särskilt orkanerna
Katrina och Rita, översvämningen på Hawaii på Manoa 2006, liksom. Bibliotekets byggnader
som överlever en katastrof spelar ofta en viktig roll som gemenskapens
katastrofåterställningscenter. Förlopp av den 12: e internationella konferensen för

informationssystemen för krishantering och förvaltning.
Denna bok guidar bibliotekarier och andra medlemmar av ett byggdesignteam genom stadierna
av konstruktionsprocessen. Washington, DC: Bibliotek av kongressen, Assistentdirektör för.
Slutligen är flera kopior av populära böcker och billiga fotokopieringsmaskiner kända sätt för
att undvika mikrovalider (som sönderdelade sidor och småstölder). 4. Konklusioner
Akademiska bibliotek i Grekland har antagit ett ganska passivt tillvägagångssätt mot
katastrofberedskap, begränsad till några elementära skyddsåtgärder s utan att följa kreativa och
moderna metoder för att formulera en integrerad katastrofhanteringsplan. De anser inte heller
att någon del av deras samlingar är av stort värde. Frank, J (2011) Hur orkan Katrina påverkar
Gulf Coast-biblioteken och deras katastrofplanering (Ej offentliggjord magisteruppsats). Den
första delen behandlar beredskapspolitiken, katastrofbekämpning och förebyggande åtgärder,
medan den andra delen analyserar de åtgärder som bör vidtas i enlighet med en katastrofs
händelse. DVD-skivor. De gör riskbedömningar för olika aktiviteter och de använder a.
Böcker i brand: förstörelsen av bibliotek genom historien. Han bedriver för närvarande sin
civilingenjör i biblioteks- och informationsvetenskap vid det centrala filippinska universitetet.
En elektronisk mall för katastrofkontroll planeras av M25 Disaster Management Group (2004).
Detta har inte tagits upp i debatten om nätneutralitet genom åren: Hur kostar offentliga
bibliotek, högskolor, K-12 skolor, lokala myndigheter och andra ideella organisationer som
tillhandahåller betydande offentliga tjänster.
Informationspraxis hos katastrofberedskapspersonal i tvärvetenskapliga grupper. Hon har en
kandidatexamen i bibliotek och informationsvetenskap från centrala filippinska universitetet.
Uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse. 2004 och 2005 Gulf Coast orkaner:
utveckla roller och lärdomar för offentliga bibliotek i katastrofberedskap och samhällstjänster.
Med detta mål i åtanke beställde New Jersey State Library Librarian's Disaster Planning och
Community Resiliency Guidebook och Workbook för att hjälpa biblioteken i New Jersey och
över hela landet att vara bättre beredda att acceptera det nya ansvarsmanteln som drevs på dem
som ett säkert tillflyktsort i krisetider.
Överallt uppfattas dock katastrofer på grund av jordbävningar av regissörerna och
registrerades i undersökningen som ganska riskfaktor för bibliotek. Ett tåg med blandat gods
hade korsat floden ungefär tre timmar tidigare när det fortfarande var dagsljus och floden hade
uppträtt normalt då. Det antas att de byggnader som ligger i de drabbade samlingarna har
inspekterats och är säkra för tillträde i början av räddningsverksamheten. Förlust av en
samling uppfattas som en möjlighet att uppdatera samlingen. Även om de kan ha uppburit stor
skada på sina egna byggnader, samlade bibliotekarierna sig och var i framkant för att
tillhandahålla tjänster och information till dem som behövde, liksom ånger från stormen. Den
intervjuade hänvisade sedan till sin arbets- och säkerhetsutskott. Klicka här för att
prenumerera på azcentral.com. ANSLUT TWEET LINKEDIN COMMENT EMAIL MER Läs
eller Dela den här historien: Dela din feedback. Resultaten avslöjade att även om huvuddelen
av biblioteken inte har en katastrofhanteringsplan, hade de alla gemensamma
katastrofhanteringsmetoder som gjorde det möjligt för dem att spara delar av sina samlingar.
Perspektiv på historia. Okt 2013. Tillgänglig från. Dessa katastrofer förändrade permanent
samhällslandskap.
De kommer att behöva anvisningar som är lätta att följa och. Hela historia har bibliotek,
museer och arkiv slagits. Det tillhandahåller flera arbetsblad och består av sju kapitel,
inklusive planering, insamlingsprioriteringar, skydd, svar, rehabilitering etc. En obublicerad

mästares papper inlämnad till fakulteten vid Informations- och biblioteksskolan vid University
of North Carolina i Chapel Hill, North Carolina för MS i LS grad. Nytorkade material ska
aldrig packas i lådor obevakad i mer än en dag eller två. Dessa små varv täcken, som också
ibland kommer i form av ett slitstarkt förkläde, är fästade med dragkedjor, knappar och andra
saker som människor kan manipulera för att minska nervspänningen. ”. Översvämningen
skadade alla fem våningarna i biblioteket och en del av boksamlingen, vilket medför att
biblioteket stänger för reparationer i upp till ett år.
Katastrofsvar i Chile: Bibliotekens och telecenters kritiska roll. Det är lämpligt att vid denna
tidpunkt upprätta en rad flexibla kort- och långsiktiga mål. Journal of the Medical Library
Association. 2007; 95 (3): 316-322. Tillgänglig från. Den intervjuade tillade också att bushfires
kan hända eftersom deras bibliotek ligger i ett mycket buskt område. Utifrån denna bedömning
identifierades totalt 190 risker för arkiven och bedömdes enligt svårighetsgrad och frekvens.
Kostagiolas, P. (2011) Katastrofhanteringsmetoder för akademiska bibliotek: Ett problem som
inte ska försummas i Grekland. Publicerad information kan användas utan problem, men Style
Sheet är en display i en webbläsare som kunden använder på grund av okorrespondens som
skiljer sig från ursprungligen.
Även om endast fyra offentliga bibliotek var inblandade i pilotstudien representerar dessa
bibliotek tolv filialer i tre förorter i Adelaide-området. Dynamisk av förstörelse: kultur och
massdöd i första världskriget. I samband med orkanen Sandy hjälpte bibliotek i New York till
stormoffer att hitta dokument, fylla i formulär, ansluta till Internet och planera hur man bygger
om. Här är några försörjningsförslag att lägga till i ditt kit. Slutligen är mänsklig nigggenom
alltid en oförutsägbar faktor som kan orsaka signifikanta bibliotekskador. 3.3 Diskussioner
Enligt frågeformulärets resultat finns inga viktiga avvikelser mellan grekiska akademiska
bibliotek, eftersom alla tycks ta itu med frågan om katastrofhantering. Porter D. Hurricane
Sandy avslöjade några stora problem, tech grundare måste börja lösa. De kan vara en del av en
större katastrof, till exempel en översvämning, som inte bara skadar byggnaden och innehållet
utan också påverkar det bredare samhället.
Koordinera beslutsfattandet bland universitetssäkerhet, brandkåren. Våra tränare drog
relevanta ämnen som bibliotek kan markera för sina kunder, som kan vara inriktade på
rengöring och ombyggnad, inklusive nedsänkning av mögel, sex tips för att hantera
vattenskador, hur man tar bort väggplatta, installerar inrederdörrar och installerar väggplatta.
En katalog över webbplatser med information om Illinois. Tack vare planering och lagarbete
återfanns bättre än 97% av föremålen och återvände till användning. Acceptabla metoder är
lufttorkning, avfuktning. Resurser för återhämtnings- och beredningsfaser av en nödsituation
finns i denna plan. En lista över återhämtningsresurser finns på vår hemsida och vår
katastrofhjälpsfond beviljar bidrag till bibliotek för att hjälpa till med återhämtningsinsatser.
En av återställningsåtgärderna var att lägga till alternativa telefonnummer (mobil, utan
områdesfamilj) och alternativa e-postadresser till deras kontaktlistor (Skinner, 2006).
Tänk kreativt och undvik att göra oinformerade beslut. En annan viktig punkt att tänka på när
du monterar tillbehör är att se till att du har gott om hand för att täcka den ursprungliga skadan
tills du kan köpa fler tillbehör. Ebola-utbrott: informationsresursernas roll och National
Library of Medicine. Om du har för avsikt att skriva en katastrofplan men dina ansträngningar
har stoppat, hjälper Ansluta till samlingar webbinarinspelningar och kursmaterial till att skapa
de viktigaste första stegen efter en katastrof. Referenstjänster kvartalsvis. 2008; 27 (1): 1-20.
Tillgänglig från. De betonar vikten av lokala samlingar eftersom de är "byggda, hanteras,

serveras och värderas mest lokalt", och därför är deras bevarande främst av lokal oro. Vilka
åtgärder måste vidtas omedelbart och vilka kan vänta.
Är de andra aspekterna av denna debatt som du tycker är förbisedd. Periodens granskning av
Polastro n (2007) innehåller ett brett spektrum av biblioteksolyckor i hela historien, en lista
som fortlöpande förlängs (Raven, 2004) med nyligen rapporterade eller senare
biblioteksolyckor: Under den första perioden, från antiken till medeltiden rapporterade
katastroferna från pågående krig och lootin gs, earthqua kes, res och religiösa konjunkturer.
Public Library Quarterly. 2011 jan-mar; 30 (1): 40-53. Tillgängliga. Ingen av de deltagande
biblioteken har en riskhantering eller katastrofplan. OCH meddela varje lyckad kontakt om de
som inte kunde nås. ResearchWorks Services Tools för arkivering och publicering av
produkterna i din forskning, inklusive dataset, monografier, bilder, artiklar och rapporter. Han
nedmonterade också två av de anställdas övervakare och avbröt ställföreträdande
verkställande direktör.

