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حفظ الصور :إرشادات املعاجلة حلفظ الصور الفوتوغرافية
 .1اغسل اليدين قبل تول معاجلة الصور الفوتوغرافية ،حىت لو كانت ذات حاشية.
 .2حضر مكانًا نظي ًفا ومنظ ًما هلذه املهمة .وتأكد من تأمني ممر سالك لنقل الصور
الفوتوغرافية من مكان العمل وإليه.
.3

يُنصح باستعمال قفازات قطنية أو قفازات رقيقة وبالستيكية مصنوعة من النرتيل
عند ملس بعض املواد ،مبا يف ذلك األغراض املعلبة واليت أعيد وضعها يف مكان آمن.
تأكد من نظافة القفازات.

 .4ال تلمس الصور مباشرةً أب ًدا .فالبصمات تسبب الضرر الدائم للطبقات الالمحة.
 .5بعض الصور املعاصرة غري مزجج أو غري مكسو بطبقة واقية .اعلم أن األسطح غري
احملمية ال جيوز ملسها باليد اجملردة .البس قفازات مناسبة املقاس توفر احلماية للصور
للمعالج.
الفوتوغرافية و ُحسن اإلمساك ُ
 .6ال حتن أو تثن العمل الفن .فهذا قد يسبب تغضنات ال تَُرد (بل أسوأ!) يف الصور
الفوتوغرافية.
 .7أمسك بالصورة املبيتة ،بكلتا اليدين من األطراف املتقابلة (قطريًّا) .ادعمها من
األسفل إذا تطلب األمر لتجنب االلتواء .إذا كان التبييت لي نًا ،فيجب استعمال
إطار صورة أو كرتون مموج لتقدمي دعم إضايف.
رفعا (ال سحبًا) بكلتا اليدين .ال جتر الورقة عرب سطح
 .8أَزل ورقة الزلق أو التغليف ً
الصورة.
 .9ينبغي لورقة الزلق أن تغط َي منطقة الرتكيب بأكملها ال الصورة الفوتوغرافية وحدها.
عموما تكون ورقة الزلق مصنوعةً من
جيب أال تكون متسخة أو مطوية أو جمعدة.
ً
ورق خفيف الوزن ،غري شفاف .ألفال البوليسرت حواف صلبة وحادة وميكنها توليد
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كهرباء ثابتة جتذب الغبار .جيوز استخدا عازل زجاجي أو مواد أخرى يف احلاالت
املقؤقتة أو اخلاصة.
فحص قفا الصورة ولكن َّ
تعذر الوصول اليه ،فقد توجد نسخة طبق األصل
 .11إذا لزَ
ُ
عنه داخل حاشية الصورة أو قد يوجد سجل له يف قاعدة بيانات املتحف (قاعدة
بيانات املرتوبوليتان إلدارة اجملموعات) .يرجى التحقق أوالً قبل أن تطلب من
احلافظ إزالة زاوية الصورة أو قطع املفصل للوصول إىل القفا.
.11

دائما معلمة ،وقد ال توجد حيث تتوقع أن تكون.
ال تكون املفاصل ً

 .12ال ينصح بتاتًا بإزالة الصور من زواياها الفوتوغرافية الثابتة .تتضرر الصور بسهولة
جراء ذلك .عند إزالتها للضرورة املطلقة ال حتاول إعادهتا .بدالً من ذلك اجلب
الصورة الفوتوغرافية إىل كبري اخلرباء التقنيني يف الدائرة لالستعاضة عنها بزوايا فوتغرافية
قابلة للفتح .فالزوايا الفوتغرافية القابلة للفتح قد تُ َفض لتسهيل الوصول السليم إىل
قفا الصورة.
 .13الرجاء توخي احلذر عند حماولتك دراسة أية صورة من اخللف .إذا سهل الوصول إىل
قفا الصورة فاستخد قطعة من الورق لتمريرها حتت الدعامة وارفع الصورة أو ثبتها.
ال تستعمل أصابعك لرفع احلافة.
 .14استخد قلم الرصاص ،ال احلرب ،لتدوين املالحظات حني تكون على مقر ٍبة من
الصور الفوتوغرافية.
ٍ
حباشية أو ور ٍقة نشافة .وجيب وضع عالمة
 .15جيب تغطية أية صورة مل تَُرَّد إىل علبتها
ثالثية األبعاد على سطحها تشري بوضوح إىل أن عمالً فن يًّا ما موجود حتتها .ينصح
ٍ
عالمات تعرف بالصور املغطاة ،منعا لكل ٍ
تداول غري ضروري هبا.
بإلصاق
ً
 .16لسحب صورة من كومة صور منضدة حبواشيها يف علبة سوالندر ألرشفة احملفوظات،
ارفع الصورمن فوقها أوالً ،فانقلها إىل غطاء العلبة املفتوح .ميكن نقل هذه الصور
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واحد ًة تلو األخرى أو كمجموعات بطريقة مدعمة .استخد التقنية نفسها إلعادة
الصور ذات احلواشي إىل علبة السولندر.
 .17قسم التصوير ال يستخد األحجا القياسية عند صنع حاشية الصورة ووحدات
الرتكيب .هلذا السبب جيب حفظ الصور يف علب السولندر وتنظيمها جبعل
ٍ
صفيحة من أوراق احلاشية (مبقاس أكرب
املقاسات الكربى يف األسفل .وينبغي إدراج
متاما يف
عمل أو على األقل أكرب من فتحة الصورة يف احلاشية) بني األعمال املختلفة ً
احلجم.
 .18جيب اإلمساك باألعمال املوضوعة يف أطر من زاويتني متقابلتني أو من أسفل جانيب
كبريا أو ثقيالً حبيث
اإلطارً ،
تبعا للمقاييس العامة .اطلب املساعدة إذا كان العمل ً
أبدا.
يتعذر عليك حتريكه وحدك .ال ختاطر ً
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