ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2017
«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού»
Εργαστήριο στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου
(ώρες 09:00-17:00), το πρώτο εργαστήριο µε αντικείµενο τις αρχές διατήρησης
αρχειακού υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, στην Αθήνα.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε αρχειονόµους και εργαζόµενους σε φορείς που
φυλάσσουν αρχειακό ή βιβλιακό απόθεµα και φιλοδοξεί να συµβάλει στη διαρκή
κατάρτισή τους όσον αφορά τη φύλαξη, διατήρηση, συγκέντρωση, ανάδειξη και
διάθεση προς µελέτη του υλικού αυτού που περιγράφει την ιστορία µας. Με δεδοµένο
ότι στη χώρα µας υπάρχουν πολιτιστικοί φορείς µε αρχειακό απόθεµα που δεν
απασχολούν συντηρητές, είναι σηµαντική η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και
εξοικείωση των αρχειονόµων και άλλων εργαζοµένων τους σε θέµατα που άπτονται της
προληπτικής συντήρησης και της διάγνωσης φθορών, των αιτιών και των µηχανισµών
που τις προκαλούν, όσον αφορά µάλιστα τα διαφορετικά υποστρώµατα αρχειακού
υλικού. Παράλληλα, η εξοικείωση µε την ορολογία και τις βασικές αρχές συντήρησης
αρχειακού υλικού θα συνεισφέρει στην αρµονικότερη συνεργασία αρχειονόµων και
συντηρητών µε αποτέλεσµα τις πρακτικότερες και αποδοτικότερες λύσεις στη
διαχείριση αρχειακού αποθέµατος. Οι συνδιοργανωτές ευελπιστούν ότι η πρώτη αυτή
διοργάνωση, ως µέρος µιας ευρύτερης σχετικής πρωτοβουλίας τους, θα συµβάλει στην
αποτελεσµατικότερη διαφύλαξη και διατήρηση του αποθέµατος και, τελικώς, της
πρόσβασης του κοινού σε αυτό.
Οι βασικές ενότητες της προγράµµατος του εργαστηρίου είναι οι εξής:
1.

Εισαγωγή-κατηγορίες αρχειακού υλικού, υλικά κατασκευής. Παράγοντες
φθοράς του αρχειακού υλικού. Αναγνώριση βασικών τύπων φθοράς.

Παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Σχέδιο διατήρησης, σχεδιασµός
και διαχείριση. Αρχές σχεδιασµού και προτεραιότητες. Κλιµατικός έλεγχος και
συνθήκες φύλαξης παραδοσιακών υποστρωµάτων.
2.

Μέτρα ασφάλειας. Προληπτική συντήρηση. Διαχείριση της συντήρησης.

Η συµµετοχή είναι δωρεάν. Για την εγγραφή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας (τηλ. 210 3418072, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).
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