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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 11799 (01 0169) z února 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Přepracováno roztřídění kapitol a jednotlivých sekcí normy. Zejména:

Nahrazeny původní přílohy A-C, přílohami A-D s novým obsahem. Obsahují doporučení ohledně
protipožární ochrany, systémů pro boj s požárem, klimatických podmínek v místnosti a doporučená
opatření proti polutantům.

Nová kapitola 6 týkající se údržby budovy.

Kapitola 4 Umístění budovy nahrazena kapitolou 3 Správa rizik. Kapitola nově obsahuje seznam
nebezpečí, před kterými je nutné budovu chránit (oheň, voda, světlo, UV paprsky atd.).

Kapitola 3.1 (původně 4.1) obsahuje aktualizované požadavky týkající se konstrukce, nosnosti
budovy. Přidány informace ohledně:

–    odtokových systémů;



–    vyztužení nosné konstrukce;

–    přesunu uložených materiálů.

Nově přidána kapitola 5.5.1 (původně 6.5). Obsahuje nově doporučenou intenzitu osvětlení okolo 100
lux pro kontrolu a úklid místností (původně 200 lux).

Přepracována kapitola 5.5.3 Ventilace a kvalita ovzduší (původně 6.6). Nově také obsahuje informace
týkající se prachových částic a plynných polutantů.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy jsou obvykle připravovány technickými komisemi ISO. Každý
člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité pro vytvoření tohoto dokumentu a pro jeho další správu jsou popsány ve Směrnici
ISO/IEC, část 1. Zvláštní pozornost by měla být věnována odlišným schvalovacím kritériím pro různé
typy dokumentů ISO. Tento dokument byl navržen v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IES,
část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného nebo všech takových
patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných při vytváření
tohoto dokumentu budou uvedeny v Úvodu a/nebo na ISO seznamu obdržených patentových
prohlášení (viz www.iso.org/patents).

Obchodní jména použitá v tomto dokumentu jsou pouze informativního charakteru a nejsou uvedena
za účelem reklamy.

Vysvětlení významu termínů a výrazů použitých v dokumentech ISO vztahujících se k posuzování
shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek
obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu: Předmluva – Doplňkové informace.

Komise zodpovědná za tento dokument je ISO/TC 46, Informace a dokumentace, komise SC 10,
Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání první (ISO 11799:2003), které bylo technicky revidováno.

http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


Úvod
Archivy a knihovny jsou instituce, které společnost zakládá za účelem shromažďování, uchovávání
a zpřístupňování materiálů určených ke studiu.

Fondy archivů a knihoven obvykle obsahují materiály nejrůznějších formátů. Jsou to především
dokumenty psané na papíru, pergamenu, palmových listech nebo papyru a mohou také zahrnovat
fotografický a audiovizuální materiál a digitální formáty na různých typech nosičů (mechanické,
fotografické, magnetické, optické). Všechny tyto materiály by měly být uloženy ve zvláštních
podmínkách pro zajištění dlouhodobého uchovávání a přístupnosti.

POZNÁMKA ISO standardy týkající se ukládání jednotlivých materiálů viz Bibliografie.

Údaje a hodnoty uvedené v této mezinárodní normě mají sloužit jako všeobecné mezinárodní vodítko.
Tato mezi-
národní norma předkládá některá fakta a obecná pravidla týkající se energetické úspornosti
a udržitelného rozvoje, která mají být brána v úvahu při stavbě nové budovy pro účely archivního
ukládání, při přestavbě staré budovy určené původně k jinému účelu, nebo při renovaci budovy,
která k tomuto účelu již slouží.

Tato mezinárodní norma se vztahuje k dlouhodobému ukládání archivních a knihovních materiálů.
Rovněž bere v úvahu, že tyto materiály jsou uloženy a zároveň je umožněno jejich užívání.

V závislosti na klimatu a ekonomické situaci jednotlivých zemí může být obtížné vytvořit a udržovat
ideální podmínky pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních materiálů.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky depozitářůNP1) užívaných pro dlouhodobé uložení
archivních a knihovních materiálů. Zabývá se umístěním, konstrukcí a renovací budov, instalacemi
a vybavením, které se má používat uvnitř budov a v jejich okolí.

Vztahuje se na všechny archivní a knihovní materiály, které jsou uloženy v depozitářích, kde mohou
být uloženy různé druhy médií společně s materiály na bázi papíru. Nevylučuje vytváření úseků nebo
oddělení uvnitř jednotlivých depozitářů, které umožňují regulaci prostředí za účelem vytvoření
podmínek vhodných pro uchování určitých
archivních materiálů.

V mnoha oblastech mohou národní nebo místní stavební předpisy podrobně řešit takové záležitosti,
jako je konstrukce, bezpečnost a zabezpečení veřejných budov a budov, ve kterých jsou ukládány
cenné předměty (požární bezpečnost, únikové východy, zabezpečení proti zemětřesení, krádežím,
vloupání, teroristickým činům atd.), stejně jako služby a vybavení využívané zaměstnanci. Tato
mezinárodní norma se proto vyhýbá podrobným pravidlům a nařízením v těchto oblastech s výjimkou
doporučení, která mohou tyto požadavky doplňovat.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato norma nerozlišuje mezi pojmy depozitář a archiv.


