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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد

بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ
منذ ِ
كانت البرص ُة ُ -
القدَ م -ملتقى القوافل التّجار ّية؛ بسبب موقعها
إذا
ْ
الوقت ِ
ِ
نفسه ملتقى األفكار وال ّثقافات؛ األمر الذي
اجلغرايف املتم ّيز ،فهي يف
ّ
كانت وما تزال ّ
جعل هلا  -فض ً
حمل
ال عن وظيفتها التّجار ّية -وظيف ًة ثقاف ّية
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنوعٍ.
إعجاب
وانبهار؛ ملا ات ْ
ّسمت به من ثراء ّ
كانت العقل ّية البرص ّية مه ّيأة متام ًا للتّفاعل
السامءْ ،
نجم رسالة ّ
وعندما سطع ُ
ِ
ِ
وأفكار ِه ،وكان ملسجد البرصة
وقيمه
يب مع نور مبادئ اإلسالم
والتّعامل اإلجيا ّ
ِ
ال ّ
واحلضاري ،حتّى صارا منه ً
لكل
الفكري
الرفد
ّ
ّ
وم ْربدها الدّ ور الفاعل يف ّ
املعريف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
املتط ّلعني إىل التأ ّلق والبناء
ّ
ِ
كل هذا َ
ّ
شك يف ّ
للبرصة تراث ًا ضخ ًام مليئ ًا باملحامد واملفاخر ،وال ّ
أن
جعل

خاص ّية اجلذب واالستقطاب ،حتّى غدا
التّمصري قدْ أضفى عىل هذا املكان
ّ

ّ
ولطلب العلم ،ومل ْ تك ْن البرص ُة متط ّفل ًة
حمج ًا ملح ِّبي احلضارة والتقدّ م
فيام بعد ّ
ِ
عقول علامئها انبثقَ الكثري من
كانت دائ ًام منبت ًا للمعارف ،وم ْن
عىل املعرفة ،بل
ْ

العلوم.

الساسة الذين تو ّلوا أمرها ،ومم ّ ْن
ومع هذا ،فقدْ
ْ
عانت البرص ُة كثري ًا من ّ

َ
مقر ٌر ْ
كانوا حيوك َ
جراء
أن
يكون عليه ،وم ْن ّ
عم هو ّ
حيرفوا املسار ّ
ُون الفت َن لكي ّ

َ
قت اخلطوة األوىل
ذلك
ملحة للمعاجلة والتّصويب ،وقدْ حت ّق ْ
ْ
ظهرت حاجة ّ

ِ
عيل؛ إ ْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل -للتّاريخ
عىل طريق
اإلصالح عىل يد اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
وعطاء،
وطيبة وكر ٍم
بأنم أهل عل ٍم
السليم ،وو ّلد لدى البرص ّي َ
ني قناع ًة ّ
مساره ّ
جيب ْ
ّ
تتجسد يف خدمة الدّ ين
أن تكون يف حم ّلها املناسب؛ لكي
وأن هذه القيم ُ
ّ
ِ
املهمة التي قام هبا اإلمامْ ،
أن جعل ملسجد
واأل ّمة ،وكان م ْن بني األعامل ّ
ال عن وظيفته العباد ّية؛ ّ
البرصة وظيفة ثقاف ّية ،فض ً
ألن الثقافة أساس الوعي،
ّ
وأن الوعي مفتاح النّجاح.

إن هذا احلراك املتم ّيز الذي شهدته البرصة ُ
ّ
وسارت عليه
منذ ذلك الوقت،
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وحماوالت لل ّطمس
وحتريف
تشويه
يسلم من األوجاع ،بني
ْ
فيام بعد -مل ْشعرت
مر ْت به املدينة م ْن مصائب وأحداث؛ لذا ،فقدْ
ْ
والتّهميش؛ نتيجة ملا ّ

ووجدت رضور َة
البرصي،
التاث
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة باملسؤول ّية إزاء كنوز ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
اجلهد إلزاحة الغبار ع ْن وجهه النّاصع ّ
نور ُه يف اآلفاق م ْن
بذل
ليظل يبعث َ
فقامت بتأسيس
غري من ِّغصات ،وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به عل ًام وعمالً،
ْ
(مركز تراث البرصة) ،الذي أخذ عىل عاتقه إحياء تراث هذه املدينة املِعطاء،
والتّعريف به.

لقدْ سعى هذا املركز ُ
صني
منذ بداية تأسيسه يف استقطاب الباحثني
املتخص َ
ّ

ني ّ
البرصي ،فأقام النّدوات ،وأصدر املطبوعات ،وأعدّ الربامج
بالشأن
املعن ّي َ
ّ

يات عطائه ملموس ًة لدى اجلميعّ ،
ولعل
السبيل،
فأضحت جت ّل ُ
ْ
ِّ
املتنوعة يف هذا ّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جم ّلة علم ّية حمكّمة باسم جم ّلة

البرصي عىل وفق منهج ّية
التاث
(تراث البرصة)؛ ليتسنّى للباحثني دراسة ّ
ّ

العلمي ،وستكون
علم ّية رصينة ،وسيجدُ الباحثون ضا ّلتهم بام ُيثري نتاجهم
ّ
هذه املج ّلة اجلرس الذي ُي ُ
األكاديمي.
وصل املركز بالوسط
ّ

إن طموحنا لكبري يف ْ
ّ
أن تتسارع خطوات هذه املج ّلة إىل األمام عىل طريق

ُ
تتساوق مع القدي ِم عىل
الرصانة العلم ّية ،وما تتط ّلب ُه م ْن د ّقة وأمانة وحداثة،
ّ

طريق االرتقاء.

إن أبواب جم ّلتنا مفتوحة ّ
ّ
الثر ،أينام
لكل األقالم املح ّبة هلذه املدينة ولرتاثها ّ

العلمي يف
فسينهمر العطا ُء
األول قدْ م ّثل ّأو َل الغيث،
ْ
كانت ،وإذا كان العدد ّ
ُّ
ُ

إن شاء اهللّ ،-اللحقة ْ
األعداد ّ
يتبي يف هذا العدد (الثاين) ،الذي
ولعل ذلك ما ّ
ُ
سنحوك
الباحثني ا ّلذين هبم
نسجت ثيا َبه أقال ُم
نقدِّ ُمه للقارئ الكريم ،وقدْ
ْ
َ

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

ِ
ُ
ّ
بمداد العلامء والباحثني،
(تراث البرصة) هي الفسيل الذي ُيسقى
إن جملة
نخيل البرصة ،وليعطي بلح ِ
ِ
ل ُيصبح ْ
العل ِم الذي
بني
إن شاء اهلل -نخل ًة شاخم ًة َُ َ َ
طب البرصيِ ،
ِ
ِ
الر ِ
َ
ُ
والسداد.
وم ْن اهلل نستمدُّ
ّ
العون َّ
سيكون لون ًا م ْن ألوان ُّ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأ ُة التّحرير

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

�ص الدِّ را�سة
ملخّ ُ
ُ
تتناول هذه الدّ راسة واقع املكتبات العا َّمة من حيث املوقع والبناية واألثاث

واملوارد البرش َّية واملجموعة املكتب ّية ،فض ً
ال عن اخلدمات التي تُقدِّ مها للمجتمع.
اشتملت عىل االستبيان واملقابلة واملالحظة،
أ َّما أدوات مجع املعلومات ،فقدْ
ْ

فض ً
لت الدّ راسة
توص ْ
ال عن الوثائق ومصادر املعلومات املتع ّلقة باملوضوع ،وقدْ ّ
وضعت األسس الكفيلة بتطوير هذه املكتبات وضامن
إىل العديد من النتائجُ ،ث َّم
ْ
أوصت الدّ راسة بعدد من التّوصيات التي
نجاحها يف تأدية رسالتها ،وأخري ًا،
ْ

تُسهم يف النّهوض هبذه املكتبات.
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ٌ
ُ
)(درا�سة ميدان َّي ٌة
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
ْ حمافظة

Abstract
This study deals with the reality of public libraries in the
province of Basrah in terms of location، building،furniture،
human resources and library collection, in addition to the
services offered to the society.
The

information-gathering

tools

included

the

questionnaire, interview and observation as well as
documents and information sources on the related to the
subject.The study has come with several results. It also
seeks to set up the foundations for the development of
these libraries and ensure success in the performance of
their mission. Finally, the study puts forward a number of
recommendations that contribute to the advancement of
these libraries.

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

272

تراث الب�صرة

املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

مقدّمة
واحلضاري،
الفكري
انطالق ًا من كون املكتبات العا َّمة مت ّثل مركز ًا لإلشعاع
ّ
ّ

أصبحت احلاجة
رقي املجتمع وتقدّ مه وازدهاره؛ لذا
ْ
ومظهر ًا من مظاهر ّ
رضور َّية لالهتامم بتنمية هذا النّوع من املكتبات ،وتطويره وحتديثه ،فهو يم ّثل

قايف رشائح املجتمع مجيع ًا،
جامعات شعب َّية مشرتكة تنهل من زادها
ّ
الفكري وال ّث ّ

عرب ما تو ّفره من مقتنيات بصنوف العلم واملعرفة املختلفة ،وبمختلف أوعية

القراء والباحثني؛
املعلومات ،وما تقدّ مه من معلومات جليلة جلمهورها من َّ
وللرسالة التي تؤ ّدهيا املكتبة العا ّمة يف خدمة املجتمع
مه ّيةِّ ،
ونتيجة هلذه األ ّ
البدّ ِمن تعميم هذا النّوع من املكتبات لكي يشمل ّ
كل مدينة وناحية وقرية

ضمن إطار األهداف العا َّمة هلذه املكتبات ،ولكون مدينة البرصة مت ّثل ُ
منذ أقدم

العصور مركز ًا مرموق ًا م ْن مراكز العلم وال ّثقافة ،والهتاممها املتزايد بنرش املعرفة
وتشجيع العلامء والباحثني وتعزيز دور الكتاب ومكانة املكتبة وترصني ال ّثقافة
استمر هذا العطاء املتواصل هلذه املدينة عرب املراكز
العرب ّية وتوسيع منافذها ،فقدْ
ّ
الثقافية والرتبويةِ ،
ومن ضمنها املكتبات بجميع أنواعها ،وإيامن ًا بالدّ ور الذي
َّ
َّ

جاءت هذه الدّ راسة من أجل تسليط
تؤ ّديه املكتبة العا َّمة يف هذه املحافظة ،فقدْ
ْ
األضواء عىل واقع هذه املكتبات؛ ُبغية تطويرها بام يكفل حتقيق أهدافها بنجاح
ولتأصيل القيمة العلم َّية واحلضار َّية هلذه املدينة؛ كي تكون امتداد ًا ملايض األ َّمة

العرب ّية العريق.
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

�أهداف الدّرا�سة
تسعى الدّ راسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

-1تسليط األضواء عىل واقع املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة وتبيان فاعل ّية

مه َّية ذلك يف خدمة مجهور املستفيدين.
خدماهتا وغنى جماميعها ،وأ ّ

-2معرفة مدى التّعاون والتّنسيق بني املكتبة املركز َّية العا َّمة واملكتبات

الفرع َّية من ناحية ،وبني املكتبات الفرع َّية نفسها من ناحية أخرى يف املجاالت
الفن َّية واإلدار َّية واالجتامع َّية.

ّعرف عىل مدى استخدام اجلمهور للمكتبة العا َّمة ،ونوع َّية املستفيدين،
-3الت ّ

وانعكاسات ذلك عىل اخلدمات املكتب َّية.

-4كيف ّية تنظيم املجموعات املكتب َّية والنّظم املستخدمة فيها؛ توفري ًا جلهد

املستفيدين ووقتهم.

-5وضع األُسس الكفيلة بتطوير املكتبة العا ّمة ونجاحها يف ممارسة دورها

مؤسسة ثقاف ّية واجتامع ّية وحضار ّية.
بوصفها ّ

حدود الدّرا�سة
 -1احلدو ُد الزّمان ّية:

اقترصت الدّ راسة عىل الفرتة الزمن ّية لعام (1988م).
ْ

 -2احلدو ُد املكان ّية:

شملت الدّ راسة املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة ،التي يبلغ عددها ثامن
ْ

واستثنت الدّ راسة املكتبة العا َّمة يف
مكتبات من ضمنها املكتبة املركز َّية العا َّمة،
ْ
تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

قضاء الفاو؛ لكوهنا مغلقة لظروف احلرب القائمة يف تلك الفرتة.

�أدوات الدّرا�سة
تم االعتامد يف هذه الدّ راسة عىل األدوات والوسائل اآلتية:
ّ
-1استبيان مقدّ م إىل أمناء املكتبات املشمولة بالدّ راسة.
-2املقابالت ّ
الشخص ّية مع مو ّظفي املكتبة.
-3اإلحصائ ّيات املكتب ّية.
-4املالحظات.

-5املطبوعات ذات العالقة باملوضوع.

ماه ّية املكتبة العا ّمة و�أهدافها
اإلنساين
التاث
املكتبة العا َّمة هي املؤسسة ال ّثقاف َّية والتّعليم َّية التي حتفظ ّ
ّ
واحلضاري ،وتعمل عىل تنظيمه ّ
بالشكل الذي حي ّقق اإلفادة منه بأيرس الطرق
ّ

وأرسعها ،وتقديمه للمستفيدين عىل اختالف مستوياهتم العلم ّية والثقاف ّية،
وإنا مت ّثل مظهر ًا حضار ّي ًا وديمقراط ّي ًا؛ لكوهنا تُقدِّ م خدماهتا جمَّان ًا جلميع رشائح
َّ
غض النّظر عن التّمييز بني دين أو جنس أو طبقة مع ّينةّ ،
وكل
املجتمع ،مع ّ

احلر
ذلك ُيعطيها األولو ّية يف التثقيف والتّوعية اجلامهري َّية وخدمات البحث ِّ
والتّثقيف ّ
تطورات
الذايت جلميع املواطنني؛ لغرض مواصلة التعليم ومتابعة ّ

العلم واملعرفة ،والبدّ م ْن ْ
الشوط اآلتية(:)1
أن تتوافر يف هذا النّوع من املكتبات ّ
ْ
-1أن ختدم املواطنني مجيع ًا دون متييز ،وتقدِّ م خدماهتا جمان ًا.
ْ
خاص.
-2أن تنشأ وفق ًا لقانون
ٍّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ْ
ّعرف عىل
الرفوف املفتوحة؛ إلتاحة الفرصة للقارئ للت ّ
-3أن تستخدم نظام ّ

املطبوعات واحلصول عىل املعلومات.

ْ
لتعم فائدهتا اجلميع.
-4أن تُعري مقتنياهتا لال ّطالع
اخلارجي َّ
ّ

أ ّما أهداف املكتبة العا ّمة ،فيمكن إجيازها بام يأيت(:)2

-1غرض تعليمي ،من خالل تشجيع أفراد املجتمع صغار ًا وكبار ًا للحصول

عىل املعلومات ومتابعة الربامج التعليم َّية وال ّثقاف َّية التي تُعلن عنها املكتبة،
ومتكني الطلبة من احلصول عىل املصادر واملراجع التي تُعينهم يف كتابة البحوث

والتقارير.

ثقايف يتع ّلق باألمور ال ّثقاف َّية العا ّمة جلميع املعارف والعلوم؛
-2غرض
ّ
إلغناء وتطوير مدارك املواطنني وقابليتهم ،ما يزيد ِمن تفاعلهم مع احلياة،
وإدراكهم للمشكالت املحل َّية والعامل َّية.

نفعي ُيسهم يف تزويد ال ُق َّراء باملهارات واخلربات َّ
اللزمة التي
-3غرض
ّ

ختص
تعينهم عىل تطوير أداء العمل ورفع املستوى املهني ،كاملجموعات التي ُّ
ِ
ِ
والصناعات.
احل َرف وامل َهن ّ

 -4استثامر أوقات الفراغ ،أي :تشجيع االنتفاع املجدي بأوقات الفراغ ملا

ُيمكن ْ
در فائدة تُسهم يف تطوير الفرد ،بدالً من تبديد الوقت يف وسائل ال ّلهو
أن ُي َّ

والتذوق اجلاميل ،وإشباع حاجات
غري املفيدة ،من خالل رفع املستوى الفنّي
ّ

الفرد وحتقيق رغباته.

الروابط االجتامع ّية بني املواطنني من خالل إقامة النّدوات
-5تعزيز ّ
ّ
وحل املشكالت اجلامع َّية
واملحارضات ،وعرض األفالم ،وتبادل اآلراء،
تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

والفرد َّية ،ما يؤ ّدي إىل تعميق وتوطيد أوارص العالقات اإلنسان َّية بني أفراد

املجتمع.

بالس ّ
جلت والوثائق واألد ّلة
 -6حفظ تراث املجتمع عرب االحتفاظ ّ

الثقايف.
اخلاصة ببيئة ذلك املجتمع وموروثه
واإلحصائ ّيات املختلفة
ّ
ّ

ولكي تُسهم املكتبة إسهام ًا َف َّعاالً يف حتقيق مثل هذه األهداف ،البدَّ هلا من

ُعزز دورها ومكانتها بني أفراد املجتمع بوصفها وسيلة من وسائل االتصال،
أن ت ِّ
ثم كسبه عرب براجمها التثقيف َّية
ما يؤ ّدي إىل التّفاعل واالندماج مع املجتمع ،ومن َّ

والتّعليم َّية ونشاطاهتا األُ َخر ،املتم ّثلة بإقامة املعارض والنّدوات واملهرجانات
املؤسسات الثقاف َّية واالجتامع َّية
واالحتفاالت ،إضافة إىل تنسيق نشاطاهتا مع َّ

مهمة تقديم خدماهتا عرب تنظيم جماميعها وإعداد الفهارس
والتعليم َّية ،وتسهيل َّ

قوة إجياب ّية ُت ِّسد حقيقة
واألعامل الببليوغراف ّية بمختلف أنواعها؛ لكي تكون ّ
جدت من أجلها.
أهدافها التي ُو
ْ

نبذ ٌة تاريخ ّي ٌة عن املكتباتِ العا َّم ِة يف حمافظ ِة الب�صرة
َّلت النّواة
تُعدُّ املكتبة العا َّمة يف حمافظة البرصة أكرب وأقدم مكتبة حكوم َّية شك ْ

وكانت تُعرف -آنذاك -بمكتبة
األوىل للمكتبات منذ تأسيسها عام (1936م)،
ْ

شغلت البناية الكائنة قرب اإلدارة املحل ّية-طريق
املعارف ،ويف عام (1957م)
ْ
منحت اإلدارة
يت بـ(مكتبة ال ِّلواء املركز َّية) ،وقد
ْ
وس ِّم ْ
شارع (املو ّفق) حال ّي ًاُ ،
الرفاعي) ،الذي عُدَّ ّأول مدير للمكتبات
املحل َّية درجة مدير للس ّيد (حميي الدّ ين
ّ

يت باملكتبة املركز َّية العا َّمة.
يف املحافظة ،ويف عام (1968م) ُس ِّم ْ
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

انتقلت املكتبة عام (1983م) إىل بنايتها اجلديدة الكائنة يف شارع
وقد
ْ

فلسطني ،التي أنجزهتا اإلدارة املحل َّية يف املحافظة بكلفة تقدّ ر بـ( )250ألف

الثقايف بني املواطنني عىل نطاق
دينار؛ ولغرض تطوير املكتبات ونرش الوعي
ّ
بادرت اإلدارة املحل ّية يف املحافظة إىل تأسيس سبع مكتبات فرع ّية يف
واسع
ْ

األقضية والنّواحي التّابعة للمحافظة ،فض ً
ال عن املكتبة املركز َّية العا َّمة ،ويف ما
اخلاصة ٍّ
بكل منها(:)3
ييل البيانات
َّ

ت

ا�سم املكتبة

�سنة الت�أ�سي�س

العنوان واملوقع

1

مكتبة قضاء القرنة
العا َّمة
املكتبة العا َّمة يف قضاء
أيب اخلصيب
مكتبة املعقل العا َّمة
مكتبة قضاء الزبري
العا َّمة
املكتبة العا َّمة يف
اجلمهور َّية

1962م

مركز القضاء

1963م

مركز القضاء باب السليامن

1967م

املعقل

1974م

حي
مركز القضاء -قرب ّ
الزهراء
ّ

2
3
4
5

1969م

6

املكتبة العا َّمة يف قضاء

1976م

7

مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا َّمة

1980م

ّ
شط العرب

مركز القضاء

مركز القضاء -قرب دائرة
الربيد ّ -
شط العرب
مركز القضاء -قرب البلد َّية

أ َّما من حيث اجلهات املسؤولة عن املكتبات التّابعة لإلدارة املحل ّية ،ووفق ًا

لنظام املكتبات العا َّمة رقم ( )40لسنة (1974م)ّ ،
فإن وزارة اإلعالم هي
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ّ

والثقايف والفن ّّي ،وتكون وزارة الدّ اخل ّية
اإلعالمي
املسؤولة عن اإلرشاف
ّ
ّ
مسؤولة عن مباين املكتبات العا ّمة وجتهيزها باألثاث وال ّلوازمّ ،
وكل ما يتع ّلق

ّ
بالشؤون اإلدار ّية واملال ّية ،بام يف ذلك رواتب العاملني يف املكتبات ونفقات
النّشاط املكتبي.

والتنظيمي للمكتبات العا َّمة الذي حيدّ د
اإلداري
أ ّما فيام يتع ّلق باهليكل
ّ
ّ

اخيل ومصادر متويلها وتفويض
سلطاهتا ومسؤول ّياهتا وطريقة تنظيمها الدّ ّ
الصالح ّيات واملسؤول ّيات ،ف ُيمكن مالحظة ذلك تفصي ً
ال يف امللحق رقم ()2
ّ
املرافق يف هناية الدّ راسة.

�أُ�س�س جناح املكتبات العا ّمة يف ت�أدية ر�سالتها
 -1املوقعُ والبنايةُ
لكي تؤ ّدي املكتبات العا ّمة خدمات ف َّعالة جلمهورها ،ولكي تكون مركز

تعم فائدته اجلميع ،البدّ من االهتامم املتم ّيز باختيار املوقع املناسب
ثقايف ّ
إشعاع ّ

الذي ال ّ
يقل أمه ّية عن البناية نفسها؛ لذا البدّ من مراعاة األمور التّالية عند

اختيار املوقع:

أْ -
يتوسط املدينة ،وقريب ًا من األسواق الكبرية
أن يكون املبنى يف مكان ّ

التجمعات السكن ّية
واألماكن التي يرت ّدد عليها األفراد بكثرة ،إضافة إىل قربه من
ّ
واملراكز الثقاف ّية ،مع مراعاة هدوء املنطقة وسهولة الوصول إليها من قبل أكثر ّية

السكّان.
ّ

توسع املكتبة يف املستقبل.
ب -ترك مساحة مناسبة شاغرة الحتامالت ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

والر ّواد.
ج -توفري مساحة َّ
الس ّيارات املو ّظفني ُّ
ختصص ملوقف ّ

خيص بناية املكتبة من حيث سعتها وتصميمها ،ف ُيفرتض ْ
أن يكون
أ ّما فيام ُّ

املعامري ،أو ْ
يتم تشكيل
هناك تعاون وتنسيق بني أمني املكتبة واملهندس
ّ
أن ّ

واملتخصصني من املكتب ّيني واملهندسني لغرض وضع
تضم بعض اخلرباء
جلنة
ّ
ُّ

التّصاميم والتّخطيط الالزم ملبنى املكتبة ،آخذين بالنّظر العالقات والتقارب
بني أقسام املكتبة من حيث الوظائف واخلدمات واإلجراءات املكتب ّية املختلفة،
إضافة اىل العنارص األساس ّية يف البناية املتم ّثلة بام يأيت:

َ
فضل ْ
رواد
أن
-1املدخل :و ُي َّ
يكون واسع ًا قدر اإلمكان؛ لتسهيل حركة ّ

والسالمل وإعارة الكتب وطلب املعلومات.
املكتبة من حيث استخدام الفهارس ّ
ثم يؤ ّدي إىل
ويشتمل املدخل عىل مكتب االستعالمات ،ودورات املياهّ ،

رواد املكتبة،
أقسام اإلعارة واملراجع وبعض األدوات التي تُستخدم من قبل ّ
كالفهارس ،وعارضات املطبوعات ،واألدوات الكثرية االستعامل.

-2العالقة بني األقسامُ :يؤخذ بالنّظر قرب بعض األقسام و ُبعدها عن

املكتبي ،مثل :جتاور قسم التزويد مع قسم الفهرسة
بعضها بحكم طبيعة العمل
ّ
مكملة الواحد لآلخر ،وكذلك قرب قسم اإلعارة
والتّصنيف؛ لكون أعامهلام ِّ

من قسم خدمات املراجع واملعلومات؛ بحكم عالقتهام املبارشة مع املستفيدين،
وهكذا بالنّسبة إىل بق ّية األقسام.

َ
-3غرف املو ّظفني :ينبغي ْ
املخصصة للمو ّظفني والعاملني
تكون الغرف
أن
ّ

متناسبة مع متط ّلبات أعامهلم ،وعالقة ذلك بطبيعة العمل باألقسام األُ َخر،
فبعض هذه ال ُغرف حتتاج إىل ْ
أن تكون مستق ّلة أو منعزلة ،وبعضها اآلخر حتتاج
تراث الب�صرة
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أن تكون عىل اتصال مبارش باملستفيدين.

ويتفاوت توزيع أعداد مو ّظفي املكتبة يف قاعات العمل أو غرفه عىل َوفق

طبيعة األعامل اإلدار ّية والفنّية ،وكذلك عىل َوفق حجم املكتبة ونوع ّية اخلدمات

التي تؤ ّدهيا.

-4قاعات املطالعة :ويكون اختيارها وتصميمها بام يتناسب مع حجم

روادها وعددهم ،وينبغي ْ
الص ّح ّية،
أن تتوافر فيها املستلزمات ّ
املكتبة وحاجة ّ
الراحة واهلدوء ،كاإلنارة الطبيع ّية واالصطناع ّية ،والتّهوية ،والتّدفئة
ورشوط ّ
والتّربيد كا ّفة ،وغري ذلك.

خاصة بخدمات األطفال :وتستوجب ْ
أن يكون شكلها وتنظيمها
-5قاعات ّ

وتأثيثها متناسب ًا مع أذواق األطفال ورغباهتم وأعامرهم.
املتطورة إىل قاعات إضاف ّية ُت ّسد
-6قاعات ُأ َخر :قدْ حتتاج املكتبة احلديثة
ّ

واالجتامعي من خالل الربامج وعروض األفالم
والثقايف
فيها نشاطها الفنّي
ّ
ّ
ال ّثقاف ّية والعلم ّية واملحارضات ،إضافة إىل قاعات األجهزة واملعدّ ات ،كأجهزة
التّصوير واالستنساخ ،وأجهزة التّجليد ،وأجهزة املص ّغرات الفلم ّية.

ويمكن القولَّ :
إن تصميم مباين املكتبات العا ّمة واختيار مواقعها وساحاهتا،

جيب ْ
أن يكون معتمد ًا عىل دراسة مسح ّية لواقع املنطقة وطبيعة املجتمع املحيط

التعرف
هبا ،وظروفه التعليم ّية واالقتصاد ّية ،ومدى كثافته ومتركزه ،إضافة إىل ّ

واحلضاري؛ ولذلك خيتلف تصميم
الثقايف
عىل طبيعة أعامله ومهنه وموروثه
ّ
ّ
بناية املكتبات القرو ّية عن تصميم مباين املكتبات الفرع ّية واملكتبات العا ّمة

وتنوع األقسام وتوفري املساحات ّ
الشاغرة لتو ّقعات
السعة ّ
املركز ّية من حيث َّ
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التوسع يف املستقبل.
ّ

 -2القوى العاملة
يعتمد نجاح اخلدمات املكتب ّية اعتامد ًا أساس ّي ًا عىل مستوى العاملني يف

ومؤهالهتم العلم ّية واملهن ّية ،ومدى وعيهم وح ّبهم طبيعة
املكتبات ونوع ّيتهم،
ّ

املكتبي ،وال بدّ من اإلشارة إىل َّ
أن حجم العاملني وطبيعتهم يف املكتبة
العمل
ّ

تتأ ّثر بعدّ ة عوامل ،منها:

-1حجم املجتمع الذي ختدمه املكتبة.

-2نوع ّية املستفيدين الفعل ّيني يف خدمات املكتبة وأعدادهم.

نوي هلا.
الس ّ
-3طبيعة املجموعة املكتب ّية وحجم ومقدار النّمو ّ

-4برامج املكتبة العا ّمة ونشاطاهتا الثقاف ّية والرتبو ّية واالجتامع ّية ،مثل:
برامج العالقات العا ّمة ،وخدمات املكتبة املتن ّقلة ،واملحارضات ،والنّدوات..
وغري ذلك.

وهلذا البدَّ من ْ
أن تأخذ املكتبة بالنّظر العوامل املذكورة أعاله بتوفري العاملني

املتخصصني ،عىل َوفق نوع ّية األعامل
املتخصصني وغري
يف املكتبة وهتيئتهم ،من
ّ
ّ
يف األقسام أو ُّ
الش َعب يف املكتبة وطبيعتها ،ويمكن تقسيم العاملني يف املكتبات
عىل ثالث فئات:

 -1العاملون الفن ّيون :وهم ا ّلذي َن يقومون بمامرسة األعامل الفنّية ،كالفهرسة

القراء ،واملفروض ْ
أن يكونوا من ذوي
والتّصنيف ،وطلب الكتب ،وإرشاد َّ
االختصاص يف حقل املكتبات واملعلومات.
تراث الب�صرة
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 -2اإلدار ّيون :وترتكّز طبيعة أعامهلم عىل تنظيم إدارة املكتبة والتخطيط

هلا ،وتوزيع األعامل ،وتفويض الصالح ّيات واملسؤول ّيات ،وحفظ األوراق،
وتنسيق األعامل بني األقسام املختلفة ،ومراقبة أداء األعامل ومتابعته ،والتّخطيط

األول عن نجاح إدارة املكتبة.
للميزان ّية ،و ُيعدّ أمني املكتبة املسؤول
اإلداري ّ
ّ

 -3العاملون غري الفنّ ّيني :وهم َم ْن يامرس األعامل الكتاب ّية الروتين ّية،

أو املساعدة يف بعض األعامل اخلدم ّية ،كمناولة الكتب ،وإعارهتا ،واسرتجاعها،

الرفوف ،وتشغيل املكائن ،وغريها من األعامل التي ال حتتاج
وتنظيم الكتب عىل ّ
إىل دراية فن َّية أو إعداد مهني.

أ ّما بالنسبة ألعداد العاملني يف املكتبة العا َّمة ،فيتحدّ د إ ّما تبع ًا لعدد سكّان

املنطقة ،أو تبع ًا لعدد الكتب املعارة سنو ّي ًا ،فقدْ ُي َّصص ّ
لكل ()3000- 2500

متخصص كحدٍّ أدنى ،وبصورة
متخصص وآخر غري
شخص
شخص يف املنطقة
ّ
ِّ
ٌ

أن ال ّ
عا َّمة جيب ْ
املتخصصني عن ( ،)%33كام
املتخصصني إىل غري
تقل نسبة
ّ
ّ
متخصص واحد خلدمات األطفال ّ
لكل( )10،000طفل(.)5
يمكن تعيني
ّ

يتم ختصيص
وقدْ يكون حتديد عدد العاملني تبع ًا للكتب املعارة سنو ّي ًا ،فقد ُّ
ٍ
مو ّظ ٍ
واحد عىل سبيل املثال ّ
لكل()25،000–15،000كتاب معار سنو ّي ًا(،)6
ف
والرأي األخري يم ّثل األساس األكثر د َّقة واألقرب إىل املوضوع ّية ،بمالحظة َّ
أن
ّ
عدد مستخدمي املكتبة الفعيل يبدو واضح ًا من خالل عدد الكتب املعارة سنو ّي ًا،

يف حني قدْ ال يم ّثل العدد ّ
الكل لسكّان املنطقة عدد مستخدمي املكتبة الفعيل.
العامة
ّ
مؤهالت العاملني يف املكتبات ّ

ينبغي ْ
واملؤهل الذي
املتخصص
أن يتوافر للمكتبة العا َّمة الكادر املكتبي
ّ
ّ
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
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التطورات يف ميدان
ُيسهم يف تنظيمها عىل أسس علم ّية ،بام يتناسب مع آخر
ّ
مهنة املكتبات ،إضافة إىل تقديم أفضل اخلدمات إىل مجهور املستفيدين؛ إ ْذ ال
ُيمكن للمكتبة دون وجود هذين الكادرين ْ
أن حت ّقق رسالتها وتقدِّ م خدماهتا

مؤهالت املرشف عىل
بشكل متكامل ،والبدّ من ّ
التكيز يف هذا اخلصوص عىل ّ

املكتبات العا ّمة ومواصفاته ،ومدير املكتبة العا ّمة وأمينها(.)7

أ -املرشف عىل املكتبات العا ّمة  :ينبغي ْ
أن يكون هنالك مرشف عىل املكتبات

العا ّمة يف ّ
واملؤهالت اآلتية:
كل حمافظة ،وتوجد فيه املواصفات
ّ

 -1حاصل عىل شهادة جامع ّية أول ّية مع شهادة املاجستري يف علم املكتبات

واملعلومات.

 -2له خربة يف العمل املكتبي ال ّ
تقل عن مخس سنوات.
ْ -3
أن جييد لغة أورب ّية أو أكثر إضافة إىل ال ّلغة العرب ّية.

ْ -4
أن يكون عضو ًا يف أ َّية مجعية للمكتبات واملعلومات.
 -5يمتلك ثقافة عالية وشخص ّية اجتامع ّية ّ
جذابة.

ب -أ ّما أمني املكتبة العا ّمة ،فال بدّ ْ
واملؤهالت اآلتية:
الشوط
أن تتوافر فيه ّ
ّ

 -1شهادة جامع ّية أول ّية مع شهادة اختصاص يف علم املكتبات واملعلومات

ال ّ
تقل عن الدّ بلوم العايل.

املكتبي ال ّ
تقل عن ثالث سنوات.
 -2خربة وممارسة يف العمل
ّ
 -3إملام بلغة أورب ّية أو أكثر.

ْ -4
أن يكون عضو ًا يف أ ّية مجع ّية للمكتبات واملعلومات.
أن يكون ذا شخص ّي ٍة َّ
ْ -5
جذابة ومتفتّحة.
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ونظر ًا إىل َّ
أن أكثر العاملني يف مكتباتنا العا ّمة هم دون املستوى املطلوب

واملهني ،فينبغي ْ
أن تعدّ برامج تدريب ّية لغرض تطوير
من حيث التّأهيل الفن ّّي
ّ

الكادر ،ومنها:

 -1تعريف املو ّظفني اجلدد بإدارة املكتبة وأقسامها.

 -2إعداد دليل املكتبة ()Library Guide؛ لغرض تعريف املو ّظفني

باملكتبة ،وطبيعة العمل يف األقسام املختلفة ،وساعات الدوام ،والنظام املتّبع

فيها.

 -3التّدريب أثناء اخلدمة ،أو فتح دورات مكتب ّية؛ لغرض رفع كفاءة

املكتبي.
العاملني وتطوير قدراهتم يف جمال العمل
ّ

 -4حضور االجتامعات والنّدوات واملؤمترات الوطن ّية والعامل ّية؛ لغرض

التطورات احلاصلة يف جمال املكتبات ،إضافة إىل تبادل
االطالع عىل أحدث
ّ
املكتبي.
اآلراء واخلربات لتطوير العمل
ّ

اخلاصة
يتم فيها مناقشة املشاكل
ّ
 -5اجتامعات املو َّظفني الدّ ور ّية التي ّ

بالعمل وكيف ّية جتاوزها.

والزماالت
 -6إتاحة الفرصة للعاملني بمنحهم اإلجازات الدّ راس ّية ّ

والبعثات إلكامل دراساهتم يف جمال املكتبات واملعلومات.

مهمة نرش البحوث يف
 -7الكتابة يف جمال املكتبات واملعلومات ،وتسهيل ّ

ّ
واملتخصصة.
الرصينة
ّ
املجلت ّ

التقيات واملكافآت التي تُعدُّ من الدّ وافع واملح ّفزات األساس ّية لتشجيع
ّ -8

العاملني عىل اإلبداع واإلقبال عىل مهنة املكتبات.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -3جمامي ُع املكتب ِة العا ّم ِة
املهمة التي تُبنى عليها املكتبة العا َّمة هي املجموعة املكتب ّية،
من األسس ّ

التي يتحدّ د حجمها ونوع ّيتها اعتامد ًا عىل طبيعة املجتمع ورغباته وحاجاته

األساس ّية ،كام تتأ ّثر هذه املجموعة بميزان ّية املكتبة ،ومدى قرهبا أو بعدها عن
املكتبات األُ َخر ،فض ً
مه ّية توفري هذه املجموعة بام يتناسب وأهداف
ال عن أ ّ

املكتبة العا َّمة وفلسفتها يف خدمة املجتمع الذي تتعامل معه.

وبام َّ
أن املكتبة العا ّمة ختدم رشائح اجتامع ّية خمتلفة وغري متجانسة؛ لذا ينبغي

َ
ْ
متنوعة ،وتُشبع رغبات اجلمهور ،وتُريض أذواقه
أن
تكون جماميعها املكتب ّية ّ
املختلفة ،و ُيمكن ْ
أن نُجمل هذه املجاميع بام يأيت:

ٍ
مكتبة عا ّم ٍة عنها؛ نظر ًا
ألي
غنى ِّ
أ -الكتب املرجع ّية :وهذه املجموعة ال ً

ٍ
وتقص
مستمر ،من حيث االستشارة
بشكل
إىل حاجة املستفيدين إليها
ّ
ٍّ
السيعة ،وتتم ّثل هذه املراجع األساس ّية باملعاجم ال ّلغو ّية،
احلقائق واملعلومات ّ

واملوسوعات املختلفة ،والببليوغرافيات ،واألد َّلة ،واألطالس ،والتقاويم،
وغريها من كتب املراجع.

والتوحي ّية :وتتم ّثل يف الكتب التي تُسهم يف
ب -جمموعة الكتب ال ّثقاف ّية ّ

قايف وتوسيع مداركه ،وتفتح ذهنه عىل جتارب املجتمعات
رفع مستوى الفرد ال ّث ّ
ومشكالهتا ،وترفده باملعلومات التي تساعده عىل بناء شخص ّيته ،وجتعله أكثر

وتطور ًا؛ لكي يكون مواطن ًا ُيسهم يف تطوير جمتمعه ،وقدْ ال تقترص هذه
نضج ًا
ّ
املجموعة عىل الكتب فحسب ،وإنّام تتعداها إىل مصادر املعلومات األُ َخر،
وبخاصة الدّ ور ّيات العلم ّية واألدب ّية واالجتامع ّية ،إضافة إىل ذلك املطبوعات
ّ
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والرسم واحلياكة والتّطريز وف ّن الطبخ،
كالرياضة ّ
ُنمي اهلوايات املختلفةّ ،
التي ت ِّ

وغريها.

ج -جمموعة كتب األطفال :وغرضها األساس توسيع مدارك ال ّطفل وتنمية

مواهبه ومساعدته يف إثراء معلوماته بام يدور حوله والعامل املحيط به.

وينبغي اختيار هذه املجموعة بد َّقة متناهية لغرض بناء األطفال بناء سلي ًام؛

ألنم جيل املستقبل وثروة البلد القوم ّية ،وينبغي ْ
تتضمن سياسة االختيار
أن
ّ
َّ
العنارص اآلتية:

 -1اختيار أحسن الكتب واملوا ّد ال ّثقاف ّية التي تناسب تط ّلعات األطفال

وتُشبع حاجات القراءة لدهيم.

 -2تنويع جمموعات كتب األطفال بمختلف املوضوعات العلم ّية واألدب ّية،

ينمي لدهيم اهلوايات الفاضلة.
بام ّ

 -3اختيار املطبوعات املكتوبة بأسلوب ج ّيد وواضح وسهل ،دون نقص

أو تشويه للحقائق العلم ّية.

العقيل واملواهب واخللف ّيات املختلفة
 -4البدّ من مراعاة العمر واإلدراك
ّ

التبو ّية.
لألطفال ،وأن تُراعى يف عمل ّية االختيار اجلوانب ّ

 -5تكرار الكتب واملوضوعات التي يكثر ال ّطلب عليها ،مع مراعاة عدم

معي عىل آخر ،أو جمموعة عىل حساب أخرى.
االنحياز ملوضوع ّ

 -6ينبغي ْ
أن تؤخذ بالنّظر اجلوانب ّ
الشكل ّية للكتاب ،من حيث حجمه

امللونة
وحروف الكتابة ونوع الورق وتضمينه الوسائل اإليضاح ّية،
كالصور ّ
ّ

َّ
اجلذابة ،التي تعطي جانب ًا توضيح ّي ًا له عالقة بام ّدة الكتاب أو حمتواه.
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

د -جمموعة الكتب املهن ّية واحلرف ّية :وينبغي عىل املكتبة توفريها وتنميتها

باستمرار؛ لغرض إطالع املستفيدين عىل أحدث املعلومات يف جمال تطوير
ِ
احلرف واملهن املختلفة؛ من أجل إكساهبم اخلربات واملهارات األساس ّية التي

وتطور قدرات األفراد ،لإلسهام يف عمل ّية البناء والتنمية،
ُنمي اإلنتاج وتزيده،
ّ
ت َّ
كل من موقعه ،ومن أمثلة هذه املجموعة :املطبوعات التي ختص ِ
ٌّ
الزراع ّية
احلرف ّ
ّ
والصناع ّية والتّجار ّية ،وغريها.
ّ

السمع ّية والبرص ّية  :ال خيفى َّ
السمع ّية والبرص ّية مت ّثل جانب ًا
أن املوا ّد ّ
هـ-املوا ّد ّ

جوهر ّي ًا يف عمل ّية التّعليم وخدمة املستفيدين؛ إ ْذ َّإنا تشكّل( )%88من اكتساب
املعرفة البرش ّية( ،)8وتساعد يف حفظ املعلومات يف ّ
الذاكرة لفرتة أطول ،فض ً
ال

عم تتم ّيز به من عنارص التّشويق وإثارة االنتباه وشدّ املستفيدين إىل املتابعة،
ّ
والصور وأجهزة العرض
والشائح
ويبدو هذا واضح ًا عرب عرض األفالم ّ
ّ

بوي
الصوت ّية واستخدام التّلفزيون ّ
الت ّ
الرأس ّية) ،وكذلك التّسجيالت ّ
(فوق ّ
املغلق ،يف إعداد الربامج العلم ّية والتّعليم ّية التي تُسهم يف تعزيز املعلومات

جلمهور املكتبة وتوضيحها.

وال بدّ من اإلشارة إىل َّ
أن توفري هذه املجاميع يتط ّلب حتقيق حالة التّوازن

يف املجموعة املكتب ّية ،ويراعى يف ذلك انتقاء أحسن ال ّطبعات للكتب واملراجع

خاصة
األساس ّية وأفضلها ،وتعتمد عمل ّية اختيار هذه املجاميع عىل تشكيل جلنة ّ
ِ
ثم اختيار ما يتناسب
تأخذ عىل عاتقها تقييم الكتب واملوا ّد املكتب ّية األُ َخر ،ومن ّ
مع أغراض املكتبة العا ّمة وأهدافها ،ويكون توزيع نِسب املجموعة املكتب ّية عىل
السكّان ،بتقدير الكثري من اخلرباء عىل الوجه اآليت(:)9
عدد ّ
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عدد الكتب لك ّل
�شخ�ص

املجموع الك ّلي للكتب

ت

عدد ال�سكان

1

10،000-6000

3

2

35،000-10،000

2،5

70،000

3
4

-35،000
100،000

2

175،000

-100،000
200،000

1،75

300،000

5

200،000
1،000،000أكثر من مليون

1،5

1،000،000

1

ـــــــــــــــ

6

25،000

 -4العالقات العا ّمة
مت ّثل العالقات العا َّمة حمور ًا أساسي ًا يف عمل ّية كسب اجلمهور والتّعريف

بسياسة املكتبة وبراجمها وأنشطتها املختلفة ،وااللتحام باملجتمع وتعريفه باملعنى

الصداقة
جو من ّ
االجتامعي للمكتبة من خالل االتّصاالت الف َّعالة ،وحماولة خلق ٍّ
ّ
والتّعاون بني املكتبة واملجتمع املحيط هبا ،بام حي ّقق رسالة املكتبة يف كسب مجهور

إضايف يضاف إىل رصيدها األساس ،ولكي تؤ ّدي العالقات العا َّمة دورها البارز
واملتم ّيز ،البدّ م ْن ْ
أن تبدأ باملكتبة وشخص ّية املكتب ّيني أنفسهم عرب مراعاهتم ما
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

يأيت(:)10

أ -التّعامل ال ّلطيف واملؤ ّدب مع املستفيدين ،سواء عن طريق االتصال

خيص املبارش أم االتصال باهلاتف؛ إ ْذ ّ
ّ
إن ذلك يؤ ّثر يف كسب اجلمهور وإقباله
الش
ّ
عىل املكتبة.

أن ال يطول انتظار املستفيدْ ،
ب -رضورة ْ
وأن تقدّ م له اخلدمة بأرسع وقت،
ٍ
ٍ
لطيف
بشكل
ويف حالة رضورة انتظاره فيجب دعوته للجلوس ،أو إشعاره

بذلك.

ج -جيب جتنّب العالقات املفرطة مع املستفيدين؛ لتفادي وقوع بعض

بأنم ّ
مه ّية.
أقل أ ّ
املشاكل ،أو َّإنا قد ُت ِّسس املستفيدين اآلخرين َّ

د -التّواصل وتقديم اخلدمات لعا َّمة النّاس عن طريق املراسالت أو اهلاتف،

ورضورة ْ
مه ّية نفسهام ،مثلام ُيعامل املستفيد بصورة
أن حتظى باالنتباه واأل ّ

شخص ّية ومبارشة داخل املكتبة.

مؤهلة تستطيع
وهذا اإليامن
املكتبي بحاجة إىل قوى برش ّية مث ّقفة وواعية ّ
ّ

كسب اجلمهور والتّعامل معهم بروح إجياب ّية ت ّ
الراحة ،وجتعل
َبث يف نفوسهم ّ

رواد ًا دائمني للمكتبة.
منهم ّ

توافرت لدينا املعرفة
وبرامج العالقات العا ّمة ل ْن تتح ّقق أو ل ْن تنجح ّإل إذا
ْ

الكاملة ملكتباتنا ّ
بكل تفاصيلها ،كاملجموعات وامليزان ّية واملو ّظفني ونواحي

النّقص ونواحي االمتياز واملبنى ،إضافة إىل الدّ راسة املسح ّية لطبيعة املجتمع

ٍ
من حيث تعدّ د فئاته وحرص ميوله ورغباتهَّ ،
نقص يف املكتبة أو املجتمع
أي
وإن ّ

()11
ٍ
مه ّية يف
سيؤ ّدي إىل
خلل يف برامج العالقات العا ّمة  ،وانطالق ًا من هذه األ ِّ
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تعزيز دور املكتبة باملجتمع ،البدَّ م ْن ْ
خاص ّ
مهمة
أن يكون هناك قسم
ّ
يتول ّ

مقومات نجاحه األساس ّية من حيث
تنفيذ برامج العالقات العا ّمة ،تتوافر فيه ّ
املو ّظفني والوسائل اإلعال ّمية والدّ عائ ّية الكفيلة بتشجيع اجلمهور الستخدام
املكتبة ،من خالل توزيع النّرشات والكت ّيبات ،وإلقاء املحارضات والنّدوات،
والتوجي ّية ،وإقامة املعارض ،واالستعانة بأصدقاء
وعرض األفالم التّثقيف ّية ّ

املكتبي بني
ربعات واهلدايا ،ونرش الوعي
ّ
املكتبة للتّعريف باملكتبة ،ومجع الت ّ

املواطنني.

ُ
اخلدمات املكتب ّي ُة
-5

َّ
تضمه من كتب وموا ّد مكتب ّية ُأ َخر ،وإنّام
مه ّية املكتبة ال تكمن يف مدى ما ّ
إن أ ّ

بمقدار ما تقدّ مه من خدمات متم ّيزة للمجتمع ،وقدْ أشار ملف (ديوي) Dewey
أن مفهوم اخلدمة املكتبية هو (أحسن ُقراء ،ألكرب ٍ
عددّ ،
إىل َّ
بأقل التّكاليف)(،)12
ّ
َّ
وختتلف طبيعة ونوع ّية هذه اخلدمات عىل َوفق نوع ّية املكتبة وأهدافها وسياستها

وطبيعة املجتمع الذي ختدمه ،ولكي تؤ ِّدي املكتبة العا ّمة دورها الناجح يف حتقيق
اخلدمة املثىل ملجتمعها ،البدَّ من توافر اخلدمات اآلتية:
أ -خدمات اإلعارة

يتم بموجبها تزويد املستفيد بام حيتاجه
وتُعدُّ م ْن اخلدمات األساس ّية التي ّ

من مطبوعات ،وتوفري املستلزمات األساسية كا ّفة ،التي تُسهم يف إتاحة الفرصة

له الختيار ما يناسبه ،وبام َّ
أن املكتبة العا ّمة مت ّثل مظهر ًا شعب ّي ًا عا ّم ًا ،فال بدَّ من
ْ
أن تكون خدماهتا متاحة للجميع وبدون مقابل من حيث منح املستفيد احلر ّية
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

يف اال ّطالع عىل حمتوياهتا واستخدام رفوفها عىل ْ
أن تُراعى يف ذلك القواعد
واألنظمة املتّبعة يف إعارة املوا ّد املكتب ّية واستخدامها.

وتتجسد فلسفة اخلدمة املكتب ّية يف هذا املجال يف حتقيق أقىص منفعة
ّ
للمستفيد؛ َّ
ألن غاية املكتبة األساس ّية هي خدمته ومنفعته ،أ ّما الكتاب ،فهو
جمرد توفريه يف خمازن املكتبة ،وإنَّام
مه ّيته ال تعني ّ
وسيلة لتحقيق هدف املكتبة ،وأ ّ
احلقيقي.
يف مدى استخدامه
ّ

وبناء عىل ذلك ،جيب ْ
أن تكون خدمات اإلعارة منسجمة مع هذه الغاية،

اخلاصة بإعارة املوا ّد املكتب ّيةْ ،
كأن
الروتين ّية
ّ
مع األخذ بالنّظر تقليص اإلجراءات ّ
ٍ
ٍ
واحد ،وإلغاء
كتاب
تكون ُمدَّ ة إعارة املطبوعات ألكثر ِمن أسبوع وألكثر م ْن
خاصة
التّأمينات التي تُستوىف من املستفيد مقابل إعارة الكتب ،واالكتفاء هبو ّية ّ

يتم تزويد املستفيد هبا ،عىل َوفق ضوابط مع ّينة وأصول ّية لضامن إدراج
باملكتبة ُّ
الصحيحة واملتكاملة عن املستفيد ،كعنوان سكنه ،وعنوان عمله،
املعلومات ّ
ورقم هو ّيته ّ
ُسهل عمل ّية
الشخص ّية ،ورقم اهلاتف ،وبعض املعلومات التي ت ِّ

االتّصال به عند احلاجة.

خدمات املراجع
ب-
ُ

وتُعدّ من اخلدمات اجلوهر ّية التي ينبغي عىل املكتبة العا ّمة االهتامم هبا؛
ٍ
ٍ
مبارش،
بشكل
لكوهنا مت ّثل مرآة تعكس االتصال والتّعامل مع مجهور املستفيدين

وري ْ
خاص
أن يكون هناك قسم
كام هو احلال يف خدمات اإلعارة ،ومن ّ
ّ
الض ّ

متخصص وله خربة
هبذه اخلدمة يف املكتبة العا ّمةُ ،يرشف عىل إدارته مو ّظف
ّ
ٍ
ٍ
ونجاح ،وتتم ّثل أعامل هذا القسم ووظائفه
بمهارة
جتعله قادر ًا عىل تنفيذ عمله
تراث الب�صرة
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ّ

بام يأيت(:)13

 -1اإلرشاف

ويتم ّثل بالتّنظيم املناسب لإلمكانات املرجع ّية ،واختيار كتب املراجع،

رواد املكتبة من أجل ْ
أن يكون قادر ًا عىل استدراجهم ملعرفة
إضافة إىل دراسة ّ

ثم تقديم املساعدة َّ
اللزمة هلم يف
ما يدور يف أذهاهنم من أسئلة واستفساراتّ ،

ضوء هتيئة املعلومات ،أو أ ّية حقائق علم ّية حمدّ دة.
 -2التّوجيه واإلرشاد

ألخصائي املراجع ْ
أن يؤ ّد َي دور ًا متم ّيز ًا يف توجيه املستفيدين
يمكن
َّ

مهمتهم يف البحث واستخدام املكتبة ،وذلك َعرب إعداد
وإرشادهم ،وتسهيل ّ

املوجهة ،وتعليم املستفيدين كيف ّية استخدام
قوائم املطالعات والقراءات
ّ
فهارس املكتبة أو استخدام كتب املراجع ،عىل َّ
أن هذه اخلدمة ال تقترص عىل
ذلك فحسب ،وإنَّام تعتمد عىل عنارص ُأ َخر ،منها :فهم حالة املستفيد ،ومستواه
رايس ،وتقدير مستوى الكتاب املقرتح له،
الت
ّ
ّعليمي ،وهواياته ،وطموحه الدّ ّ

وإدراك الدّ وافع االجتامع ّية والنّفس ّية التي تقوم عليها رغبة الكبار يف التّعليم(.)14
ٍ
مؤهل يتم ّيز
ولكي حيالف النّجاح مثل هذه اخلدمة ،البدّ م ْن وجود
شخص ّ

بصفات مع ّينة ،كال َّلباقة ،والقدرة عىل االتصال باآلخرين ،واإلملام بسيكولوج ّية

املستفيدين ،فض ً
ال عن معرفته التا ّمة بالكتب املرجع ّية ومصادر املعلومات األُ َخر.

 -3التّعليم

مهمة املكتبة العا ّمة يف هذا اجلانب هي تزويد املستفيدين باخلربات واملهارات
ّ

يتم ذلك
التي جتعلهم قادرين عىل اكتشاف مصادر املعلومات واستخدامها ،وقدْ ُّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

بصورة فرد ّية أو مجاع ّية اعتامد ًا عىل ما يتوافر يف املكتبة ِم ْن مو ّظفني وما لدهيا من
إمكانات ووسائل متاحة تتع ّلق بعمل ّية التّعليم.
 -4اإلعالم

ويتع ّلق باإلجابة عن أسئلة املستفيدين واستفساراهتم عرب دراستها وحتليلها؛

الصحيحة بصورة رسيعة ،بام ُيريض رغبة املستفيدين
لغرض تقديم اإلجابات ّ
وحاجاهتم.

 -5إعداد الببليوغرافيات (قوائم املؤ ّلفات)

ُيمكن إعداد مثل هذه القوائم بام يتناسب مع متط ّلبات املستفيدين من

املكتبة العا ّمة ،وقدْ تكون هذه الببليوغرافيات خمتارة ،أو عا ّمة ،أو موضوع ّية،
أو معرف ّية...،أو غري ذلك.

ج -حمو األم ّية وتعليم الكبار

تبلورت
تُعدّ خدمات حمو األم ّية وتعليم الكبار من اخلدمات اجلديدة التي
ْ

الركب
بعد احلرب العامل ّية ال ّثانية ،فقدْ
ْ
شعرت بعض املجتمعات بتخ ّلفها عن ّ

هنضت
وبخاصة يف بلدان العامل ال ّثالث؛ ولذا
وأحس ْت بخطر األم ّية،
احلضاري،
ْ
ّ
ّ
ّ

الرسالة احلضار ّية التي ترتكز فلسفتها عىل ميدان
املكتبات العا ّمة بأداء هذه ّ

تعليم الكبار عىل األسس اآلتية(:)15

َّ -1
إن الكبار الذين فاتتهم فرص الدّ راسة األكاديم ّية يف مرحلة مع ّينة يمكن

الشائعة َّ
تعليمهم وإكساهبم املهارات اجلديدة ،بعكس الفكرة ّ
أن تعليم الكبار
عمل ّية صعبة للغاية.

والتقني ،البدَّ للكبار ْ
أن
العلمي
والتطور
 -2يف عرص ثورة املعلومات
ّ
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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تعليمي ثابت ،بل جيب ْ
طوروا أنفسهم
معي أو مستوى
أن ُي ّ
ّ
اليقفوا عند حدٍّ ّ
تطورات العلم واملعرفة.
باستمرار من خالل التّعليم ومتابعة ّ

 -3نظر ًا إىل كون املكتبة العا َّمة مت ّثل مركز ًا إعالم ّي ًا وثقاف ّي ًا واجتامع ّي ًا ،فال

الشحية االجتامع ّية من خدماهتا يف التّعليم.
جيوز إمهال هذه ّ

أ ّما فيام يتع ّلق بخدمات حمو األم ّية التي تقدّ مها املكتبة العا ّمة ،فتبدأ مع
املتع ّلمني ا ّلذين اكتسبوا بعض املهارات يف القراءة والكتابة من مدارس حمو
األم ّية ومراكزها؛ ولكي تنجح املكتبة يف اإلسهام يف حمو األم ّية وتعليم الكبار،
البدَّ م ْن دراسة مسح ّية شاملة لطبيعة املجتمع ومعرفة مستوياته التّعليم ّية ونسبة

األم ّيني فيه ،م ْن أجل هتيئة اإلمكانات املا ّد ّية والبرش ّية التي حت ّقق نجاح هذه

العمل ّية ،أ ّما اخلطوات األساس ّية يف تعليم الكبار ،فتتم ّثل بام يأيت(:)16

وبخاصة
 -1اختيار جمموعة الكتب التي تناسب املستويات التّعليم ّية
ّ

واملصورة.
املبسطة
ّ
املطبوعات ّ

 -2تنظيم جمموعة الكتب من حيث ترتيبها وعرضها عىل رفوف مفتوحة

جلعلها يف متناول أيدي املستفيدين؛ لغرض اال ّطالع عليها واستعارهتا.

 -3تدريب املكتب ّيني إلكساهبم اخلربات َّ
اللزمة لتعليم الكبار ،من خالل

تتضمن
فتح دورات تدريب ّية للعاملني يف جمال تعليم الكبار ،وهذه الدّ ورات
ّ

االجتامعي ،ومبادئ تعليم الكبار،
موضوعات عديدة ،منها علم النّفس
ّ
السمع ّية والبرص ّية ،والعالقات العا َّمة ،فض ً
ال عن قيادة اجلامعات،
والوسائل ّ
متخصصون
واخلطابة ،وغريها ويقوم باإلرشاف عىل هذه الدّ ورات التّدريب ّية
ّ

من معاهد تعليم ّية وتربو ّية.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -4وضع الربامج التّعليم ّية وتنفيذها عرب املحارضات والنّدوات وحلقات

الصوت ّية ،فض ً
ال عن عرض األفالم وإقامة
البحث واملناقشة والتّسجيالت ّ

املعارض ،و ُيمكن للمكتبة عرب تنفيذ هذه الربامج ْ
أن حت ّقق تعاون ًا إجياب ّي ًا مع
واملؤسسات ال ّثقاف ّية واالجتامع ّية ذات العالقة بمحو األم ّية وتعليم
املجتمع
ّ

الكبار ،األمر الذي يزيد من فاعل ّية خدمات املكتبة العا ّمة ونجاح براجمها
التّعليم ّية.

د -خدمات األطفال

لكي حت ّقق املكتبة نجاح ًا يف كسب مجهور األطفال ،البدّ من توفري اخلدمات

خاص باألطفال،
األساس ّية هلذه الفئة من املجتمع؛ وذلك من خالل إنشاء قس ٍم
ٍّ
مع هتيئة املستلزمات البرش ّية واملاد ّية كا ّفة ،بام يتناسب وطبيعة عمل القسم.

مقومات نجاح خدمات األطفال يف املكتبة العا ّمة ،وجود املكت ّبيني
ومن ّ

املتخصصني الذين هلم خربة ودراية بعلم نفس ال ّطفل وأدب األطفال ،ومعرفة
ّ
امليول القرائ ّية هلم ،إضافة إىل هتيئة األثاث املناسب مع املجموعة املكتب ّية الفنّ ّية
من كُتب ّ
وجملت وموا ّد سمع ّية وبرص ّية.

وال تقترص خدمات هذا اجلانب عىل إعارة الكتب فحسب ،وإنّام تشمل

مشوقة ،بحيث تستقطب وجتذب العدد األكرب منهم
نشاطات وفعال ّيات ُأ َخر ّ
القصة ،واألناشيد
إىل املكتبة ،ومن هذه النّشاطات أو الربامج ساعات رواية ّ

الرسم واأللعاب املس ّلية ،ومناقشة
والتّسجيالت ،وعرض ّ
الصور ،وممارسة ّ
بعض الكتب ،وممارسة اهلوايات املختلفة.
 -#خدمات املكتبات املتن ّقلة
تراث الب�صرة
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رت
تطو ْ
تُعدّ خدمات املكتبات املتن ّقلة امتداد ًا خلدمات املكتبات العا ّمة ،وقدْ ّ

وبخاصة يف الدّ ول املتقدّ مة كالواليات
السنوات األخرية،
ّ
هذه اخلدمات يف ّ
املتّحدة وبريطانيا ،بعد ْ
أحس ْت مكتباهتا برضورة نرش وتوسيع خدماهتا
أن ّ

إىل املواطنني يف املناطق النّائية واألرياف ،والذين مل ْ تسمح هلم الفرصة بارتياد

املكتبات العا ّمة باستمرار.

كانت
وترجع بدايات استخدام املكتبات املتن ّقلة إىل بداية القرن العرشين ،إ ْذ ْ
جترها اخليول لنقل الكتب ووسائل املعرفة األُ َخر إىل املناطق
عبارة عن عربات ّ
رت بعدها هذه اخلدمات إىل ْ
ظهرت عىل صورهتا احلالية من
أن
ْ
تطو ْ
النّائيةّ ،
اخلاصة بنقل الكتب ،أم زيادة
تطور الس ّيارات
ّ
خيص ّ
حيث التنظيم ،سواء فيام ّ

التطور احلاصل يف طرق املواصالت
جماميع الكتب التي حتتوهيا ،و-أيض ًا-
ّ

ووسائل االتصال وحم ّطات وقوف س ّيارات الكتب ،وبالنّظر إىل حمدود ّية سعة
واستثنت
اقترصت جماميعها عىل الكتب ال ّثقاف ّية العا ّمة،
الس ّيارات ،فقدْ
ْ
ْ
هذه ّ

يتم
من ذلك قدر اإلمكان كتب املراجع وكتب األطفالّ ،إل يف احلاالت التي ّ
ٍ
()17
والسبب يف ذلك عىل ما يبدو ،هو َّ
أن كتب
طلبها م ْن عدد من املواطنني ؛ ّ
املراجع تتم ّيز بعدد أجزائها وكرب حجمها ،أ ّما كتب األطفال ،ف ُيمكن توفريها يف
املكتبات املدرس ّية يف تلك املناطق.

تطور طرق
شج ْ
عت املكتبات العا ّمة للقيام هبذه اخلدمات ّ
ومن األمور التي ّ

وتطور مواصفات بناء س ّيارات الكتب نحو األحسن ،فض ً
ال عن
املواصالت،
ّ

صت من
إقبال املواطنني لإلفادة من هذه اخلدمات ،والس ّيام يف الدّ ول التي خت ّل ْ

مشكلة األ ّم ّية؛ وهلذا َّ
مهمة املكتبات
فإن فقدان بعض هذه األمور سيجعل ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

وجدت م ْن أجله.
مهمة عسرية ،وال حت ّقق الغرض الذي
ْ
املتن ّقلة ّ
بالرغم ِم ْن ِصغر حجمها بإمكان ّيتها يف جمال سدِّ بعض
وتتم ّيز املكتبة املتن ّقلة ّ

متر هبا أو تقف عندها ،سواء من حيث تزويدهم بالكتب،
حاجات املناطق التي ُّ

أم إرشادهم وتوجيهم ،أم إجابتها عن بعض األسئلة.

الشوع بزيارته؛
فضل دراسة املجتمع الذي ختدمه املكتبة املتن ّقلة قبل ّ
و ُي ّ

ّعرف عىل مستوياته ال ّثقاف ّية وأحواله االجتامع ّية واالقتصاد ّية،
م ْن أجل الت ّ
ِ
ِ
السائدة
وعدد املدارس
السكّان واملهن واحلرف ّ
واملؤسسات املوجودة ،وعدد ّ
ّ

يسهل عمل ّية اختيار الكتب املناسبة وأعدادها ،واختيار املواقف
فيه ،وهذا ما ّ

الصحيحة لوقوف س ّيارة الكتب ،وال تقترص خدمة املكتبة املتن ّقلة عىل إعارة
ّ
الكتب فقط ،وإنَّام يصحبها يف بعض األحيان عرض األفالم ال ّثقاف ّية والعلم ّية،

وإقامة النّدوات واملحارضات ،وينبغي ْ
أن ُيعلن لسكّان املنطقة مكان وصول
املكتبة املتن ّقلة ووقته ،كام ينبغي ْ
أن تكون اإلجراءات ا ُملتَّبعة يف عمل ّية إعارة

الرتابة.
الكتب سهلة ورسيعة وبعيدة عن ّ
السمع ّية والبرص ّية
ز -املوا ّد ّ

من اخلدمات التي ينبغي ْ
السمع ّية
أن تقدّ مها املكتبة العا ّمة ،هي توفري املوا ّد ّ

السمع والبرص ،كاألفالم
والبرص ّية التي تعتمد يف تقديم املعلومات عىل حاستي ّ

مه ّية هذه املوا ّد
والصور واخلرائط
ّ
والشائح والتّسجيالت ّ
واملجسامت...وتأيت أ ّ
ّ

من كوهنا تتم ّيز بام يأيت(:)18

-1اإلسهام يف االحتفاظ باملعلومات لدى ّ
الذاكرة البرش ّية لفرتة أطول قياس ًا

بمصادر املعلومات األُ َخر.
تراث الب�صرة
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ّ

 -2هتيئة معلومات ال يمكن لغريها من مصادر املعلومات توفريها،

كاألصوات البرش ّية ،وأصوات احليوانات ،وبعض ال ّظواهر ال ّطبيع ّية ،كاملطر

والرياح ،وغريها.
ّ

السمع.
 -3مساعدة املكفوفني يف التّعليم العتامدهم عىل حاسة ّ

التفيه واستغالل أوقات الفراغ ،كخدمات عرض
 -4اإلسهام يف جمال ّ

األفالم ،وغريها.

 -5امتيازها بعنرص التّشويق وجعل عمل ّية التّعليم عمل ّية ممتعة ،وحت ّفز

املتع ّلمني عىل املتابعة.

 -6اإلسهام يف التغ ّلب عىل مشكلة الفروق الفرد ّية يف التّعليم من خالل

مرات.
إعادة سامع املا ّدة املراد تع ّلمها لعدّ ة ّ

ولكون املكتبات العا ّمة ختدم رشائح خمتلفة من البرش وذات مستويات
وري
متفاوتة ،وتفرد جانب ًا من خدماهتا إىل األمور الرتفيه ّية الفعل ّية ،فمن ّ
الض ّ

هتيئة هذه املوا ّد للمستفيدين منها م ْن أجل جذب املواطنني واستقطاهبم ،وجعل
املكتبة مركز ًا ثقاف ّي ًا وعلم ّي ًا مش ّع ًا ،وبدي ً
ال لكثري من األماكن التي هيدر أطفالنا

وشبابنا أوقات فراغهم فيها.

اخلاصة
ح -خدمات الفئات
ّ

لكي تكون خدمات املكتبة العا َّمة شاملة وتغ ّطي احتياجات رشائح املجتمع

كا ّفة ،البدَّ هلا م ْن ْ
والص ّم والبكم،
أن تُفرد جزء ًا من خدماهتا إىل فئات املكفوفني ُّ

واملعاقني جسد ّي ًا ،وكذا تقديم اخلدمات إىل املرىض ونزالء املستشفيات

واملسجونني.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ومن االجتاهات احلديثة يف خدمات املكتبات العا ّمة هي زيارة املقعدين
واألحياء الفقرية واملعزولة ،وعىل املكتبة ْ
أن تبني عالقات مثمرة مع هذه

الفئات ،وتعمل عىل هتيئة مستلزمات اخلدمة املكتب ّية هلا؛ عرب توفري املجموعات
وجمسامت،
السمع ّية والبرص ّية ،من أفالم وتسجيالت
ّ
املكتب ّية املناسبة ،واملوا ّد ّ
وكذا اآلالت واملعدّ ات التي تستخدم من قبل هذه الفئات.

حتلي ُل نتائج الدّرا�سة
املوزع عىل
تم
التوصل إليها عرب االستبيان ّ
ّ
فيام ييل عرض وحتليل للنتائج التي ّ

املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،والبالغ عددها ثامن مكتبات ،فقدْ غ ّطى االستبيان

ّ
كل ما يتع ّلق بواقع هذه املكتبات وعنارصها األساس ّية ،وكذا اخلدمات التي
تم تفريغ املعلومات الواردة يف االستبيان يف ()8
تقدّ مها للمستفيدين ،وقدْ ّ
لت مواقع املكتبات وجماميعها ،والقوى العاملة ،واخلدمات
ثامن جداول م ّث ْ
كانت املقابالت ّ
الشخص ّية،
املكتب ّية ،وما يتع ّلق باملستفيدين ومشاكلهم ،وقدْ
ْ
والزيارات امليدان ّية ،واملالحظات ،واملطبوعات ذات
واإلحصائ ّيات املكتب ّيةّ ،

مهمة يف مجع املعلومات فض ً
ال عن االستبيان
العالقة باملوضوع ،وسائل ُأ َخر ّ

املذكور.

 -1املوقع والبناية والأثاث
امليداين ملجموع املكتبات التي تناولتها الدّ راسة من حيث
عند القيام باملسح
ّ

تبي ما يأيت:
تم احلصول عليهاّ ،
املوقع والبناية واألثاث وحتليل املعلومات التي َّ

ُ
يسهل الوصول إليه من قبل
أ -متتاز مجيع املكتبات باملوقع املناسب الذي
تراث الب�صرة
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ّ

ّ
املحل الذي ختدمه املكتبة ،فض ً
ال عن وقوع أغلب هذه املكتبات
أفراد املجتمع

والضوضاء.
الصخب ّ
يف مناطق بعيدة عن ّ

خيص املساحة الك ّل ّية ٍّ
بأنا
ب -يف ما ُّ
لكل من هذه املكتبات يمكن القول َّ

مساحات مناسبة ّإل َّ
إن القسم املست َغل منها فع ً
ال يم ّثل ما يقرب من نصف هذه
املساحة أو ّ
أقل ،األمر الذي ُيق ِّلل م ْن توسيع دائرة خدماهتا وأنشطتها املعدَّ ة

خاصة باألطفال
خلدمة مجهور املستفيدين ،فعىل سبيل املثال
ْ
ليست هناك قاعات ّ

السمع ّية
أو قاعات للنّشاطات املكتب ّية ،كالنّدوات واملحارضات ،وعرض املوا ّد ّ
اخلاصة باملراجع والدّ ور ّيات.
والبرص ّية ،وانعدام القاعات
ّ

تضم ّ
كل مكتبة قاعتني للمطالعة ،إحدامها ّ
للذكور ،واألخرى لإلناث،
جّ -

ّإل َّ
والراحة النّفس ّية غري متوافرة،
إن مستلزماهتام من حيث ّ
الشوط ّ
الصح ّية ّ

والستائر ومفروشات
فعىل سبيل املثال انعدام التربيد والتّدفئة واإلنارة اجل ّيدة ّ
أرض ّية القاعات.

د -عدم كفاية خزانات الكتب (الرفوف) يف مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة

باستثناءاملكتبةالعا َّمةاملركز ّية–حيثترتاوحأعدادهذهاخلزاناتمابني()45–28

الرفوف بالكتب من ناحية ،وعدم كفايتها
خزانة ،األمر الذي أ َّدى إىل اكتظاظ ّ
ٍ
ناحية أخرى.
ّوسع املستقبيل وإضافة جماميع جديدة من
للت ّ
ال عن َّ
اخلاصة باملطالعة والكرايس ،فض ً
أن أغلبها غري
 -#عدم كفاية املناضد
ّ
مريح وبحاجة إىل جتديد.

و -عدم توافر أجهزة التّصوير واالستنساخ يف مجيع املكتبات.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

* ُينظر اجلدول رقم ()1

يبي املوقع واملساحة واألثاث
جدول رقم (ّ )1

ا�سم املكتبة

املوقع

امل�ساحة

املكتبة
املركز ّية العا ّمة
مكتبة قضاء
القرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

ّ
العشار

 1694م

عدد
هل
عدد
قاعات موقع الدواليب
املطالعة املكتبة
مالئم؟

2

 423،40م

مركز
القضاء
2
مركز  333،45م
القضاء
2

 449،70م

مركز
القضاء
2
مركز  420،73م
القضاء
2

مركز
القضاء
2
 805م
حي
ّ
الزهراء
2
املعقل 600م تقريب ًا

تراث الب�صرة

 354،05م

2
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2

نعم

235

2

نعم

42

2

نعم

32

2

نعم

38

2

نعم

36

2

نعم

28

2

نعم

45

2

نعم
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عدد هل عدد هل
هل عدد عدد هل عدد
املنا�ضد الكرا�سي الكرا�سي يتوافر
الدواليب
املنا�ضد
جهاز
كاف؟
كاف؟
كاف؟
ٍ
ٍ
ٍ
ت�صوير؟
نعم

34

ال

120

ال

ال

ال

15

ال

95

ال

ال

ال

10

ال

63

ال

ال

ال

24

ال

113

ال

ال

ال

13

ال

56

ال

ال

ال

8

ال

28

ال

ال

ال

29

ال

160

ال

ال

ال

18

ال

106

ال

ال
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

نستخلص ممَّا تقدّ مَّ :
أن أغلب املكتبات العا ّمة تعاين من النّقص يف األثاث

ًّ
كم ونوع ًا؛ ما يستدعي هتيئته بام يتّفق وحاجة هذه املكتباتُ ،يضاف إىل ذلك
رضورة االهتامم بتوسيع بعض بناياهتا ،كتوسيع خمازن الكتب وقاعات املطالعة،

خاصة باألطفال ،وأخرى إللقاء املحارضات والنّدوات؛
وبناء قاعات ُأ َخر
ّ
لكي تستطيع هذه املكتبات ممارسة دورها ّ
السليم.
بالشكل ّ

 -2املجموعة املكتب ّية
تم مجعها
بعد عمل ّية تصنيف البيانات وحتليلها إضافة إىل املعلومات التي َّ

من خالل املقابالت ّ
الشخص ّية واملشاهدات واملالحظات بخصوص جماميع

املكتبات العا ّمة يف البرصة ،يمكن مالحظة ما يأيت:

ٍ
ٍ
واضح ضعف حجم جمموعة الكتب العرب ّية جلميع
بشكل
تبي
أ -لقدْ ّ

املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،وهذا بحدّ ذاته ال يسدُّ حاجة املجتمع الذي
ختدمه هذه املكتبات؛ إ ْذ ترتاوح جماميع هذه املكتبات بني ( )3187إىل()9801
ملؤسسة املوانئ العراق ّية.
باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة ،ومكتبة املعقل التّابعة ّ

( ُينظر جدول رقم (.))2

ب -لوحظ ّ
أن هناك تقارب يف أعداد جماميع الكتب لبعض املكتبات ،مثل:

ّ
مكتبة ال ُقرنة،
وشط العرب ،وأيب اخلصيب؛ إ ْذ ُت ّثل جماميع هذه املكتبات احلدّ

األعىل ما بني ( )9801-9194يف حني تتقارب أعداد جمموعات مكتبات
ّ
وشط العرب واملدَ ْينَة ،ومت ّثل هذه املكتبات احلدّ األدنى ما بني
اجلمهور ّية

( ،)5238 -3187و ُيمكن ْ
أن تُعزى أسباب هذا التّفاوت إىل عدم حتقيق حالة
تراث الب�صرة
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التّوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات ،إضافة إىل ضعف التّعاون والتّنسيق

بني هذه املكتبات واملكتبة املركز ّية العا ّمة ،وضعف املتابعة م ْن قبل أمناء املكتبات
يف تنمية املجموعات املكتب ّية.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم( )2يم ّثل املجموعة املكتب ّية للمكتبات املشمولة بالدّ راسة

ا�سم املكتبة

عدد الدور ّيات
عدد الكتب
عدد
العرب ّية الأجنب ّية العرب ّية الأجنب ّية ال�صحف

املكتبة
املركز ّية 36744
العا ّمة
مكتبة قضاء
9801
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب 9777
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء
4791
ّ
شط العرب
9194

مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة
العا ّمة يف
5238
اجلمهور ّية
3187

املكتبة العا ّمة
يف املعقل

13147
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ّ

هل كتب املراجع هل توجد
عدد
هل كتب املراجع
عدد
مواد �سمع ّية
الأجنب ّية
كتب
العرب ّية كافية؟
الأطروحات
وب�صر ّية؟
كافية؟
الأطفال
___

791

نعم

ال

ال

___

400

ال

ال

ال

___

525

ال

ال

ال

3

379

نعم

ال

ال

___

163
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ال

___

317
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ال

ال
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ال
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(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

بالرغم م ْن ّأنا ّأول
ج -تعاين املكتبة املركز ّية العا ّمة من ضعف جماميعها ّ

ست يف املحافظة سنة (1936م) ،فض ً
ال عن كوهنا اجلهة املسؤولة
مكتبة عا َّمة ُأ ِّس ْ
املكتبي يف املحافظة ،األمر الذي يستدعي بذل أقىص اجلهود
عن التّشكيل
ّ

لغرض تنمية جمموعاهتا املكتب ّية ّ
بالشكل الذي يؤ ّدي إىل حتقيق أهدافها وسدّ
حاجة املستفيدين منها.

بالرغم م ْن ّ
تضم أكرب
ملؤسسة املوانئ العراق ّية
ّ
أن مكتبة املعقل التّابعة ّ
دّ -

جمموعة مكتب ّية بني مكتبات املحافظة األُ َخر باستثناء املكتبة املركز ّيةّ ،إل َّإنا ال
مستمرة إىل تنمية جماميعها عىل َوفق املعايري
تسدّ حاجة جمتمعها ،وهي بحاجة
ّ
اخلاصة باملكتبات العا ّمة ،التي سري ُد ذكرها الحق ًا.
ّ

 -#تعاين مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة من النّقص الواضح يف جماميع

تراوحت أعداد هذه الكتب ما بني (.)7107 – 201
الكتب األجنب ّية؛ إ ْذ
ْ
( ُينظر جدول رقم (.))2

و -ترتاوح أعداد الدّ ور ّيات العرب ّية يف هذه املكتبات ما بني ()20-10

تزود هبا هذه املكتبات من خالل االشرتاك واإلهداء والتّبادلَّ ،
وإن
عنوان ًاّ ،
أغلب هذه الدّ ور ّيات غري متكاملة يف أعدادها؛ ما يستدعي زيادة االهتامم هبا

ومتابعتها باستمرار؛ كوهنا مت ّثل رافد ًا أساس ّي ًا من روافد ال ّثقافة واإلعالم.
الصحف العراق ّية.
الصحف ،فمقترصة عىل ُّ
أ ّما ُّ

ز -تفتقر مجيع هذه املكتبات إىل مصدر أساس من مصادر املعلومات ،هو

الرسائل واألطروحات اجلامع ّية.
ّ

ح -افتقار هذه املكتبات إىل جماميع غن ّية ومتم ّيزة من كتب األطفال؛ إ ْذ
تراث الب�صرة
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�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

ترتاوح ما بني ( ،)7981–163الس ّيام َّ
مكررة بأكثر من
أن بعض هذه الكتب َّ
نسخة ،األمر الذي ال يتناسب مع حتقيق خدمة فعل ّية جلمهور األطفال.

ط -اتّضح َّ
أن الكتب (املراجع) غري كافية يف مجيع املكتبات باستثناء

الزبري؛ الحتوائهام عىل املراجع
املكتبة املركز ّية العا َّمة ،واملكتبة العا َّمة يف قضاء ّ

األساس ّية ،كاملوسوعات واملعاجم ال ّلغو ّية والببلوغرافيات واألطالس ،أ ّما
كتب املراجع األجنب ّية ،فهي قليلة جدّ ًا وغري كافية يف مجيع هذه املكتبات.

ي -ليس هناك ما ّدة سمع ّية وبرص ّية يف مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة،
ٍ
ٍ
بالرغم م ْن َّ
أن املكتبات العا ّمة هي املعن ّية بتهيئة مثل هذه
ّإل
بشكل حمدودُّ ،
الوسائل؛ لكوهنا تساعد يف عمل ّية التّع ّلم ،وتعزيز برامج املكتبة ،ونرش الوعي
والثقايف ،وكذا مت ّيزها بعنرصي اإلثارة والتشويق.
املكتبي
ّ

ٍ
وبشكل عا ّم ،ضعف جماميع املكتبات العا ّمة يف املحافظة،
ويتّضح ممّا تقدّ م

إضافة إىل عدم حتقيق التوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات مركز ّي ًا ،أ ّما
الضعف ،ف ُيمكن إمجاهلا بام يأيت:
األسباب التي أ َّد ْت إىل هذا ّ

الفكري بمختلف
املؤهلني القادرين عىل متابعة اإلنتاج
 -1إنعدام املو ّظفني ّ
ّ

فروعه ،من خالل اال ّطالع عىل الوسائل املساعدة يف عمل ّية االختيار.
التخصصات املال ّية املحدَّ دة للمكتبات العا َّمة.
 -2ضآلة
ّ

الصالح ّيات
 -3ضعف َد ْور أمناء املكتبات يف عمل ّية رشاء الكتب؛ النعدام ّ

السلفة الدّ ور ّية التي ُيمكن من خالهلا اقتناء
التي ّ
ختوهلم بذلك ،وكذا انعدام ُّ
املطبوعات احلديثة.

 -4ضعف عمل ّية التّبادل واإلهداء ،وخصوص ًا بالنّسبة إىل املكتبات العا ّمة
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

خاص بذلك.
الفرع ّية؛ النعدام نشاط فيها ،أو لعدم توافر قس ٍم
ٍّ

 -3القوى العاملة
تم احلصول عليها من التقارير
من خالل إحصائ ّيات عام (1987م) ،التي ّ

السنو ّية للمكتبات املشمولة بالدّ راسة ،ومن خالل حتليل املعلومات الواردة يف
ّ
االستبيان ،يمكن تدوين املالحظات التّاليةُ ( :ينظر :اجلدول رقم ())3

متخصصون يف علم املكتبات يف مجيع مكتبات املحافظة.
أ -ال يوجد
ّ

االبتدائي.
ب -النّسبة الكربى من العاملني يف املكتبات هم دون املستوى
ّ

ج -ق ّلة العاملني املشرتكني يف دورات مكتب ّية؛ إ ْذ ظهر َّ
أن ( )7سبعة فقط من

العاملني يف مجيع هذه املكتبات قدْ شاركُوا يف مثل هذه الدّ ورات.

ويبدو يف النّتيجة النّهائية َّ
أن جمموع العاملني يف هذه املكتبات ال يسدُّ احلاجة

املؤهالت التّعليم ّية
الفعل ّية؛ لكون أكثرهم دون املستوى املطلوب من حيث ّ
واملهن ّية يف جمال املكتبات واملعلومات ،ما أ َّدى إىل انعكاس ذلك عىل مستوى
اخلدمة املكتب ّية.

العامة يف املحافظة
 -4خدمات املكتبات ّ
ُيمكن تقسيم اخلدمات التي تقدّ مها املكتبات العا ّمة عىل قسمني ،مها:
خدمات ال ُق َّراء ،واخلدمات الفنّية ،وتتم ّثل خدمات ال ُق َّراء بإعارة املوا ّد املكتب ّية،
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّما اخلدمات الفنّية،
وخدمات املراجع واألطفال ،واملوا ّد ّ
روا ّد املكتبة
فتشمل اإلجراءات واألعامل الفنّ ّية كا ّفة داخل املكتبة ،بعيد ًا عن ّ
ومستخدميها ،وفيام ييل حتليل كامل لواقع هذه اخلدمات.
تراث الب�صرة
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�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

ومؤهالهتا واملشاركة يف الدّ ورات
جدول رقم (ُ )3ي ّبي إعداد القوى العاملة
ّ

املكتب ّية

ا�سم املكتبة
املكتبة
العا ّمة يف
قضاء ّ
شط
العرب

امل�شاركون يف
دورات مكتبة
من املجموع
الكلي
دون االبتدائ ّية
ابتدائ ّية
متو�سطة
ّ
�إعداد ّية
معهد املع ّلمني
�أو ما يعادلها
دبلوم مكتبات
ال�شهادة
اجلامع ّية
العدد الكلي
للعاملني

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة
قضاء
ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة
العا ّمة يف
قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة
قضاء
الزبري
ّ
العا ّمة

16

1

-

2

6 2 1 4

4

14

1

-

3

4 3 3 -

-

7

-

-

1

1 5 - -

-

15

1

-

-

7 3 2 2

1

10

-

-

1

5 4 - -

1
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

مكتبة
قضاء
املدَ ْينَة
العا ّمة

املكتبة
العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة
العا ّمة يف
املعقل

10

-

-

1

5 4 - -

-

9

-

-

-

6 3 1 -

-

3

-

-

-

- - - 3

1

القراء
أ-
ُ
خدمات َّ

املوزعة عىل هذه املكتبات ،وكذا
اتّضح م ْن خالل حتليل االستبيانات
ّ

املقابالت ّ
الشخص ّية واملالحظات التي تتع ّلق بخدمات ال ُق َّراء ما يأيت:

( ُينظر :جدول رقم ())5 ،4

َّ -1
الرفوف املغلقة.
إن املكتبات مجيع ًا تستخدم نظام ّ

 -2تقدّ م املكتبات مجيع ًا خدمات اإلعارة الدّ اخل ّية واخلارج ّية باستثناء مكتبة

املعقل التي تقترص خدماهتا عىل اإلعارة الدّ اخل ّية فقط.

السجل وأخرى االستامرات يف إعارهتا
 -3تستخدم بعض املكتبات نظام ّ

اخلارج ّية ،بينام تستخدم مجيع املكتبات يف إعارهتا الدّ اخل ّية نظام االستامرات

اخلاصة بذلكُ ( .ينظر :نامذج استامرات اإلعارة اخلارج ّية والدّ اخل ّية رقم .)2،1
ّ
 -4تعتمد مجيع املكتبات يف إعارهتا اخلارج ّية عىل هوية املستفيد مع تأمينات

اعتمدت
(الزبري)؛ إ ْذ
ْ
نقد ّية باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة واملكتبة العا ّمة يف قضاء ّ
تراث الب�صرة
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ّ

واحلرة) ،فتُعري موا ّدها املكتب ّية عىل وفق هو ّية املستفيد
األوىل عىل الطريقة (املق ّيدة
ّ

مع التّأمينات النّقد ّية يف حالة عدم معرفة املستفيد (املق ّيدة) ،وتقترص عىل هو ّيته
اعتمدت يف إعارهتا اخلارج ّية
(حرة) ،أ ّما املكتبة ال ّثانية ،فقدْ
ْ
فقط يف حالة معرفته ّ

عىل هوية املستفيد أو أ ّية وثيقة رسم ّية أخرى ،كهو ّية األحوال املدن ّية أو شهادة
اجلنس ّية العراق ّية.

ٍ
واحد يف مجيع املكتبات ،أ ّما فيام يتع ّلق
اقترصت مدّ ة اإلعارة عىل أسبو ٍع
-5
ْ

بإجراءات فقدان الكتاب ،فتتم ّثل بدفع ضعف سعر الكتاب ،أو تزويد املكتبة

بنسخه طبق األصل أو أحدث ،ويف حالة تأخري الكتب ،تقوم املكتبة باالتصال

باملستعريين عىل وفق عناوينهم ال ّثابتة ،أو مراكز أعامهلم ،عل ًام َّ
أن الغالب ّية العظمى
من املستعريين هم من طلبة املدارس املوجودة يف املنطقة.

اقترصت خدمة املراجع يف مجيع هذه املكتبات عىل توفري بعض الكتب
-6
ْ

املرجع ّية األساسية ،كاملعاجم ،واملوسوعات ،والببليوغرافيات ،وليس هناك

ما ُيشري أو ُّ
يدل عىل وجود نشاط أو خدمة مرجع ّية تتع ّلق باإلجابة عىل أسئلة
املستفيدين واستفساراهتم ،أو تعليمهم كيف ّية استخدام كتب املراجع ،و ُيضاف

إىل ذلك عدم كفاية جمموعات الكتب املراجع يف أغلب هذه املكتبات ،مع انعدام

خاصة باملراجع.
أقسام ّ

(الس ّيارة)،
 -7ليس هناك ّ
أي نشاط يتع ّلق بخدمات املكتبات املتن ّقلة ّ

اخلاصة ،من املعاقني
أوخدمات حمو األ ّم ّية وتعليم الكبار ،أو خدمات الفئات
ّ
واملكفوفني واملرىض ونزالء املستشفياتُ ،يضاف إىل ذلك فقدان اخلدمات
اخلاصة
السمع ّية والبرص ّية ،سواء من حيث توفري املوا ّد واألجهزة
ّ
ّ
اخلاصة باملوا ّد ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

املؤسسات واملراكز التّعليم ّية التي تتوافر لدهيا هذه املوا ّد.
بذلك ،أم بالتّعاون مع ّ
 -8أ ّما فيام يتع ّلق بخدمات األطفال ،فقدْ اتّضح ّ
أن مجيع هذه املكتبات

املهمة ،التي مت ّثل جيل املستقبل،
تفتقر إىل وجود قسم
خاص هبذه ّ
ّ
الشحية ّ
املشوقة التي ِمن شأهنا كسب
وكذا إىل اهتامم إدارات املكتبات بإعداد الربامج
ِّ

مجهور األطفال وح ّثهم عىل ارتياد املكتبة ،مثل األلعاب املس ّلية ،وساعات رواية
القصة ،وعرض األفالم ،وإقامة املهرجانات واالحتفاالت والنّشاطات األُ َخر
ّ
اقترصت نشاطات بعض املكتبات يف هذا املجال عىل
املح ّببة لألطفال ،وقدْ
ْ

إقامة معارض الكتب.

انفردت املكتبة املركز ّية العا َّمة بإقامة بعض النّشاطات ،مثل :إقامة
وقدْ
ْ

اخيل يف املحافظة،
ندوة مع عرض بعض األفالم بالتّعاون مع مدير ّية اإلعالم الدّ ّ

ُيضاف إىل ذلك َّ
أن بعض املكتبات العا َّمة تقوم بإجراءات بسيطة حول تعليم
األطفال كيف ّية استخدام املكتبة ،كالفهارس واالطالع عىل ترتيب الكتب
الزيارات اجلامع ّية التي تن ّظمها
والتّعليامت املكتب ّية ،وذلك من خالل بعض ّ
بعض املدارس إىل املكتبة.
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ّ
يبي ُن ُظم اإلعارة اخلارج ّية والدّ اخل ّية وإجراءات فقدان الكتب
جدول رقم (ّ )4

ا�سم املكتبة

هل تعتمد هو ّية مع الت�أمينات
املكتبة يف
الإعارة الت�أمينات النقد ّية
اخلارج ّية
هو ّية امل�ستفيد
على
ال�سجل �أو
هل ت ّتبع املكتبة نظام ّ
البطاقة �أو اال�ستمارة يف الإعارة
اخلارج ّية؟
هل ت�ستخدم املكتبة نظام ال ّرفوف
املفتوحة �أو املغلقة؟

مدّة الإعارة اخلارج ّية

�إجراءات
فقدان
ال�سعر
الكتاب غرامة �ضعف ِّ

ن�سخة طبق الأ�صل
�سعر الكتاب فقط

�إجراءات الت�أخري

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

املغلقة

السجل
ّ

نعم

-

نعم أسبوع نعم  -نعم االتصال
باملستفيد

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

نعم

-

-

أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

نعم  -نعم

«

املغلقة

ال توجد إعارة خارج ّية

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 315

-

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم (ُ )5ي ِّبي أنواع اخلدمات املكتب ّية

خدمات املراجع

تراث الب�صرة

هل ّ
مت تعليم امل�ستفيدين
كيف ّية ا�ستخدام كتب
املراجع؟
هل كتب املراجع الأجنب ّية
كافية؟
هل كتب املراجع العرب ّية
كافية؟
خا�ص
هل يوجد ق�سم ّ
باملراجع؟

املكتبة املركز ّية العا ّمة
مكتبة قضاء ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف قضاء
أيب اخلصيب
الزبري العا ّمة
مكتبة قضاء ّ
املكتبة العا ّمة يف قضاء
ّ
شط العرب
مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة يف املعقل

هل يوجد ّ
موظف
متخ�ص�ص باملراجع؟
ّ

ا�سم املكتبة

ال
ال

نعم
ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
ال

نعم
ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم
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هل تقدم املكتبة خدمات؟
حمو الأم ّية وتعليم
الكبار
املكتبات املتن ّقلة

ال�سمع ّية والب�صر ّية
املواد ّ

اخلا�صة
الفئات
ّ

الأطفال

�أخرى

ال
=

تقدّ م
=

املكتبة مثل هذه اخلدمات
=
=
=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ب -اخلدمات الف ّن ّية
تتم ّثل اخلدمات الفنّية يف عمل ّية طلب املوا ّد املكتب ّية وتسليمها وإعدادها

ٍ
ووضعها يف خدمة القارئَّ ،
خلل أو تأخري يف إنجاز أعامل اخلدمات
أي
وإن ّ
الفنّية ِمن تزويد وفهرسة وتصنيف وتنظيم وإدامة الفهارس ،سيؤ ّثر عىل
خدمات ال ُق َّراء ،ما يستوجب هتيئة املستلزمات األساس ّية كا ّفة ،من قوى برش ّية

مؤهلة إلدارة هذه األعامل وتنظيمها واإلرشاف عليها ،وكذا توفري األدوات
ّ
اخلاصة بإنجاز مثل هذه اخلدمات.
ّ

وممّا ُيالحظ عىل اخلدمات الفنّية يف املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصةَّ ،أنا

تفتقر إىل املستلزمات األساس ّية إلنجاز اخلدمات الفنّية من خالل النّقاط اآلتية:
( ُينظر جدول رقم ())6

 -1ضعف دور أمني املكتبة يف عمل ّية االختيار ،واقتصار ذلك عىل التزويد

والضعف يف املجموعة املكتب ّية ،فض ً
ال
القوة ّ
املركزي دون األخذ بالنّظر بنقاط ّ
ّ
ع ْن عدم مراعاة حاجات املستفيدين ورغباهتم ،وتلبية مقرتحاهتم.

 -2باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة التي تقوم بنشاط َض ِّيق يف جمال التّبادل

واإلهداءَّ ،
فإن مجيع املكتبات املتب ّقية تفتقر إىل هذا النّشاط الف َّعال الذي ُيسهم يف

بناء املجموعة املكتب ّية وتنميتها.

خاص بتجليد الكتب وصيانتها يف مجيع املكتبات املشمولة
-3انعدام قسم
ّ

بالدّ راسة ،ما يستوجب إرسال الكتب التي حتتاج إىل جتليد وترميم خارج نطاق
املكتبة ،ما يؤ ّدي إىل حرمان ال ُق َّراء من بعض هذه الكتب؛ نظر ًا إىل تأخري إعادهتا
إىل املكتبة ،فض ً
ال عن ارتفاع تكاليف التّجليد ،ما ُيرهق ميزان ّية املكتبة.
تراث الب�صرة
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ّ

َ -4تتَّبع مجيع املكتبات يف املحافظة نظام تصنيف (ديوي) العرشي املعدّ ل

الصغريةّ ،إل إنَّه ال يتناسب
(البسط واملقام) ،وهذا النّظام قدْ يناسب املكتبات ّ
مع حاجات املجموعة املكتب ّية الكبرية؛ لكونه يباعد بني الكتب ذات املوضوعات

املتشاهبة ،فض ً
ال عن كونه نظام ًا تقليد ّي ًا من املمكن تطويره أو جتاوزه باستخدام
أنظمة التّصنيف احلديثة.

 -5إنعدام األدوات والكتب املساعدة يف عمل ّيتي الفهرسة والتّصنيف،

العرشي بأجزائه ال ّثالثة ،وقوائم رؤوس املوضوعات،
كتصنيف (ديوي)
ّ

وقوائم املؤ ّلفني العرب ،وجداول (كرت )cutterللمؤ ّلفني األجانب ،والكتب

اخلاصة بقواعد الفهرسة ،كقواعد الفهرسة اإلنجلوأمريك ّية (Anglo American
ّ

الببليوغرايف (.)ISBD
 ،)Catalog Rulesوالتقنني الدّ و ّيل للوصف
ّ

International Standard for Bibliographical Description.
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جدول رقم (ُ )6ي ّبي اخلدمات الفنّية هلذه املكتبات

ا�سم املكتبة

ج ّيدة

متو�سطة
ّ

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

نعم

-

-

نعم

ال

دور �أمني
املكتبة
يف عمل ّية
االختبار
ال عالقة له

هل يت ّم تزويد املطبوعات
مركز ّياً؟

تراث الب�صرة

هل ُي�سهم امل�ستفيد يف
عمل ّية االختيار؟

املكتبة املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
قضاء أيب اخلصيب
الزبري
مكتبة قضاء ّ
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
قضاء شط ّالعرب
مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة يف
املعقل

نعم

-

-

نعم

نعم

320

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

نعم

نعم

ال

نعم

ال
ال

هل يوجد ن�شاط للتبادل
والإهداء؟

نعم

نعم

ال

خا�ص
هل يوجد ق�سم ّ
بالتجليد؟

نعم

نعم

ال

نظام الت�صنيف املتبع

م�ؤلفون

�أنواع
الفهار�س
عناوين

موا�ضيع

هل توجد �أدوات مرجع ّية
خا�صة بالفهر�سة
ّ
والت�صنيف؟

نعم

نعم

ال

اليوجد

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نظام
ديوي
العرشي
ّ
املعدّ ل
(البسط
واملقام)

ال

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -6أ ّما بالنّسبة إىل الفهارسَّ ،
فإن مجيع املكتبات متتلك نوعني من الفهارس

خاص باملؤ ّلفني ،وآخر بالعناوين ،وتفتقر إىل األنواع
البطاق ّية ،مها :فهرس
ّ
األُخر من الفهارس ،كفهرس املوضوعات ،أو فهرس الرفوف ،وقدْ ُل ِ
وحظ َّ
أن
ّ

الصحيحة؛ من حيث األبعاد
هذه الفهارس مل ْ ُتتّبع يف إعدادها وتنظيمها األُسس ّ
الببليوغرايف ،مع اختالط مداخل املؤ ّلفني
املستخدمة يف البطاقات والوصف
ّ

والعناوين يف بعض األحيان ،فض ً
ال عن كتابتها باليد ،ما أ َّدى إىل اتّساخها

وتشويه املعلومات الواردة فيها ،كام تفتقر هذه الفهارس إىل العناية واالهتامم
املستمرين وعدم املتابعة.
َّ

ومن خالل ما تقدّ م ،يمكن إرجاع أسباب ضعف هذه اخلدمات إىل انعدام

ٍ
املؤهلني ،واألدوات
خاص
قس ٍم
يضم املو ّظفني ّ
ٍّ
ومتكامل للفهرسة والتّصنيف ُّ
والكتب التي تساعد يف إمتام هذه اخلدمات وإنجازها ّ
بالشكل الذي حي ِّقق النفع

والسعة يف احلصول عىل املعلومات ،وكذا
التا ّم للمستفيدين ،من حيث الدِّ ّقة ّ

افتقار املكتبات إىل أقسام التّبادل واإلهداء والتّجليد واألقسام الفنّية األُخر،
وال ننسى -أيض ًا -عدم إعطاء أمني املكتبة الدّ ور الذي ُيمكن م ْن خالله اإلسهام

يف تنمية جماميع املكتبة؛ لكونه املسؤول املبارش عن إدارة وتنظيم املكتبة وإغناء

جمموعاهتا.

 -5نوع ّية امل�ستفيدين وم�شاكلهم
ُيمكن تدوين املالحظات التّالية عن املستفيدين من خدمات املكتبة العا ّمة يف

مبي يف اجلدولني (:)8 ،7
املحافظة ،كام هو ّ

أ-أجابت املكتبات مجيع ًا َّ
بأن أعىل نسبة من املستفيدين منها هم من الطلبة يف
ْ
تراث الب�صرة
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واملدرسني ،يف حني ليس هناك ما ُيشري إىل
الدّ رجة األوىل ،تليها نسبة املع ّلمني
ّ

نسبة املستفيدين من رشائح املجتمع األُ َخر ،وهذا ُّ
يدل عىل ضعف دور املكتبة
واتّصاهلا باملجتمع ،وافتقارها إىل الوسائل اإلعالم ّية واخلدم ّية ،التي يمكن من

خالهلا كسب اجلمهور وتشجيعه عىل زيارهتا واإلفادة من خدماهتا وبراجمها
املتنوعة.
ّ

أسهمت
خيص تعليم املستفيدين استخدام فهارس املكتبة ،فقدْ
ْ
ب -فيام ّ

اجلواالت املكتب ّية وإلقاء
مجيع هذه املكتبات بتقديم هذه اخلدمة من خالل ّ

املحارضات ،أو بصورة شخص ّية ،ولكنّها تفتقر إىل ما يدعم هذه املحارضات
السمع ّية والبرص ّية ،فض ً
ال عن َّأنا غري مربجمة من قبل إدارات
ّ
ويعززها بالوسائل ّ

املكتباتّ ،إل أنَّه يمكن اإلشارة إىل بعض اإلسهامات القليلة كاستضافة املكتبة
املركز ّية ألمني املكتبة املركز ّية جلامعة البرصة إللقاء حمارضة حول استخدام

املكتبة.

ج-لقدْ ظهر َّ
أن مبادرة إدارة املدارس برتتيب زيارات مجاع ّية للمكتبات

العا ّمة يف املحافظة ،هي أكثر من مبادرات أمناء املكتبات بزيارة املدارس
والتعرف عىل احتياجات ال ّطلبة وطبيعة املكتبات املدرس ّية واحتياجاهتا؛ إ ْذ ُيتِّم
ّ

ذلك ْ
بذل اجلهود من قبل املكتبات العا ّمة لتوسيع اتصاالهتا ضمن إطار التّنسيق
والتّعاون بينها وبني املكتبات املدرس ّية.

تبي َّ
أن ق َّلة املصادر تشكّل النّسبة
د -أ ّما املشاكل التي ُيعاين منها املستفيد ،فقدْ ّ

األعىل من إجابات املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،فض ً
تبي
ال عن ضيق املكان ،وقدْ ّ
الشخص ّية ّ
من املعلومات الواردة يف االستبيان وبعض املقابالت ّ
أن املستفيدين
ٍ
َ
مشكالت ُأ َخر ،منها :انعدام التّدفئة والتربيد وأغطية األرض ّيات.
عانون من
ُي
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم ( )7املستفيدون من خدمات املكتبات العا ّمة

ا�سم املكتبة

�أعلى ن�سبة من امل�ستفيدين

هل ّ
مت تعليم امل�ستفيدين
كيف ّية ا�ستخدام الفهار�س؟

نوع التعليم

هل قام �أمني املكتبة بزيارة
بع�ض املدار�س؟

هل قامتْ بع�ض املدار�س
بزيارات جماع ّية للمكتبة؟

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم
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مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

استضافة
أمني
املكتبة
املركز ّية
للجامعة
إللقاء
حمارضة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

جدول رقم ( )8املشكالت التي يعاين منها املستفيدون

/

/

/

/

ا�سم املكتبة

ق ّلة امل�صادر

�ضيق املكان

ق�صور يف اخلدمة

/

/

/

/

عدم مالئمة
قواعد ونظم
الإعارة

/

/

/

ُب ْع ُد املكتبة

املكتبة العا ّمة نعم
يف قضاء
ّ
شط العرب
مكتبة قضاء نعم
املدَ ْينَة العا ّمة
نعم
املكتبة
العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة نعم
يف املعقل

/

/

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء نعم /
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة نعم /
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء نعم نعم
الزبري العا ّمة
ّ

م�شاكل �أُ َخر

نعم

/

/

/

/

انعدام التربيد – التّدفئة

/

/

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة

/

/

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة

/

/

/

/

/

إشغال بعض ًا من البناية
من قبل قائمقام ّية قضاء
أيب اخلصيب
عدم وجود التربيد -
التّدفئة

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة
انعدام التّربيد – التّدفئة
– فراش ألرض ّية
القاعات
انعدام املاء  -التربيد –
التّدفئة – فرش ألرض ّية
قاعات املطالعة
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ُ
ُ
واملقرتحات
ّو�صيات
الت
وم ْن خالل ما سبق من البحثُ ،يمكن تقديم ما ييل من نقاط ،بوصفها
ٍ
ٍ
وتوصيات:
مقرتحات

 -1البناية والأثاث
أْ -
وخمصصة ألغراض
أن تكون بناية املكتبة العا ّمة مستق ّلة يف حدِّ ذاهتا،
َّ

مؤسسة أخرى ،األمر الذي ُيربك
اخلدمة املكتب ّية ،وال جيوز إشغاهلا من قبل ّ
أي ّ
اخلدمة املكتب ّية ويق ِّلل ِمن فاعل ّيتها (وهذا ما لوحظ يف املكتبة العا ّمة يف قضاء

الزبري).
ّ

ُ
حيث املواصفات التي
ب -حتتاج املكتبات العا ّمة إىل توفري األثاث من

الصح ّية ،كالتّهوية،
روادها ،وكذا هتيئة ّ
الشوط ّ
تتناسب مع حجم املكتبة وعدد ّ
والتّدفئة والتّربيد ،واإلنارة اجل ّيدة ،وفرش أرض ّية القاعات.

ج -رضورة ختصيص قاعات لألطفال والنّشاطات الفنّية واالجتامع ّية،

السمع ّية
كالنّدوات واملحارضات واملعارض ،وكذا وجود قاعات ُأ َخر للموا ّد ّ
والبرص ّية بعد توفري مستلزمات ورشوط هذه اخلدمات من حيث القوى البرش ّية
واألجهزة واملعدّ ات.

تراث الب�صرة
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�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

 -2املجموع ُة املكتب ّي ُة
أ -العمل عىل حتقيق حالة التّوازن يف عمل ّية تزويد املكتبات باملطبوعات

ال ّثقاف ّية من قبل ال ّلجنة املح ّل ّية للمكتبات العا ّمة ،ورضورة متابعة ذلك،
واالهتامم به من لدن املكتبة املركز ّية العا ّمة.

الصالح ّيات ألمناء املكتبات وإرشاكهم يف عمل ّية االختيار،
ب -منح ّ

واالهتامم بمشاركة اجلمهور يف هذه العمل ّية؛ ملا له م ْن أمه َّية يف بناء املجموعة
ويتم ذلك بتشكيل جملس يم ّثل رشائح املجتمع ،ويكون أعضاؤه من
املكتب ّيةّ ،

يفضل ْ
زود أمناء املكتبات العا ّمة بسلفة
ذوي االختصاصات املختلفة ،كام َّ
أن ُي َّ

الشاء املبارش للمطبوعات
نقد ّية دور ّية؛ لغرض تنمية جماميع املكتبة من خالل ّ
احلديثة.

اخلاص بإهداء املطبوعات ال ّثقاف ّية وتبادهلا مع
ج -ينبغي االهتامم بالنّشاط
ّ

واملؤسسات ال ّثقاف ّية واإلعالم ّية داخل العراق وخارجهْ ،
وأن حتظى
املكتبات
ّ
ٍ
ٍ
وبصورة
مناسبة من إصدارات وزارة ال ّثقافة واإلعالم،
بحص ٍة
املكتبات العا ّمة ّ
مستمر ٍة؛ بغية تغذية هذه املكتبات ورفدها بمصادر املعلومات املختلفة.
ّ
د -رضورة تزويد املكتبات العا ّمة باملوا ّد املكتب ّية من غري الكتب ،كالدّ ور ّيات

السمع ّية والبرص ّية ،من أفالم وصور وخرائط ورشائح وكرات
ُّ
والصحف واملوا ّد ّ

وجمسامت وتسجيالت ،مع هتيئة مستلزماهتا من أجهزة ومعدّ ات.
أرض ّية ّ

 -#رفع نسبة التّخصيصات املال ّية هلذه املكتبات؛ لغرض قيامها بإنجاز

ٍ
ٍ
متكامل.
بشكل
مها ّمها وبناء جمموعاهتا
و -البدّ ِم ْن هتيئة جمموعة متكاملة من كتب املراجع العرب ّية واألجنب ّية
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ٍ
(اإلنجليز ّية) األساس ّية يف ّ
مكتبة عا ّم ٍة ،كاملعاجم ال ّلغو ّية ،واملوسوعات،
كل
التاجم ،وموجزات احلقائق ،والكتب اإلرشاد ّية ،واألد ّلة.
واألطالس ،وكتب ّ

واملهني،
الوظيفي
اخلاصة برفع املستوى
ز -رضورة االهتامم بتنمية الكتب
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
التطورات العلم ّية
والصناعات التي تواكب
ّ
ختص احلرف واملهن ّ
كالكتب التي ُّ
والتّكنولوج ّية يف الوقت احلارض؛ لدعم مسرية البناء والتّنمية وتعزيزمها.

تعزز املناهج
ح -تنمية جماميع الكتب،
وبخاصة الكتب األجنب ّية العلم ّية التي ّ
ّ

الدّ راس ّية ملختلف املستويات التّعليم ّية وتدعمها.

الفكري من خالل االستعانة باألدوات الببليوغراف ّية
ط -متابعة اإلنتاج
ّ

املساعدة يف عمل ّية االختيار ،كالببليوغرافيات بأشكاهلا املختلفة ،وقوائم

النّارشين ،وكذا معارض الكتب؛ ُبغية رفد املكتبة ِّ
بكل جديد ومفيد يف خمتلف

املوضوعات.

وجمل ٍ
ٍ
ّ
ت وأفال ٍم
كتب
خاصة باألطفال من
ي -تنمية جمموعة مكتب ّية
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاص هبم ّ
يتول
وألعاب مس ّل ٍية ،وإنشاء قسم
وصور
وتسجيالت صوت ّي ٍة
ّ
مؤهلون ،وهلم معرفة بعلم نفس
مسؤول ّية إدارته واألرشاف عليه مكتب ّيون ّ

ال ّطفل وطرائق الرتبية ومناهجها.

يب.
تضم كتب ّ
التاث العر ّ
ك -االهتامم ببناء جمموعة مكتب ّية متم ّيزة ُّ

 -3القوى العاملة
خرجيي أقسام علم املكتبات من محلة شهادات الدّ بلوم
أ -العمل عىل تعيني ّ

خرجيي اجلامعة املستنرص ّية وجامعة
أو البكالوريوس أو الدبلوم العايل من ّ
تراث الب�صرة
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ّ

املؤهلة والقادرة عىل إدارة
البرصة؛ لغرض رفد املكتبات العا ّمة بالقوى البرش ّية َّ
املكتبي وتطويره.
العمل
ّ

ب -رضورة االهتامم بتطوير القوى العاملة يف املكتبات العا ّمة من خالل

املشاركة يف الدّ ورات املكتب ّية التي تقام داخل املحافظة أو خارجها.

ج -رضورة املحافظة عىل استقرار املو ّظفني العاملني يف املكتبات العا ّمة،

وعدم تشجيع ّ
مؤسسات
كل ما ُّ
خيص نقل العاملني أو تنسيبهم يف املكتبات إىل ّ
التخصص يف املهنة املكتب ّية.
أخرى بعيدة عن ميدان
ّ

ُ
اخلدمات املكتب ّي ُة
-4
قدت داخل
أ -التّأكيد عىل توصيات املؤمترات املكتب ّية ومقرتحاهتا التي ُع ْ

واخلاصة بإيصال اخلدمات املكتب ّية إىل املناطق النّائية واألرياف من خالل
العراق،
ّ
والسجون.
املكتبات املتن ّقلة ،وكذلك تقديم اخلدمة املكتب ّية إىل املستشفيات ّ

اخلاصة من
ب -رضورة االهتامم بتحقيق اتّصاالت مثمرة وف َّعالة مع الفئات
ّ

اخلاصة هبم ،من حيث
والص ّم والبكم ،وتقديم اخلدمات
املعاقني واملكفوفني
ّ
ُّ
السمع ّية والبرص ّيةّ ،
وكل ما يتع ّلق بمتط ّلبات هذه
توفري املطبوعات واملوا ّد ّ

اخلدمات.

املشوقة التي تُسهم
ج -االهتامم بخدمات األطفال من خالل إعداد الربامج ِّ

يف كسب مجهور األطفال ،مع توفري مستلزمات هذه اخلدمات.

ٍ
السمع ّية والبرص ّية يف ِّ
مكتبة
كل
د -تكثيف اجلهود لتوفري خدمات املوا ّد ّ
وتتضمن عروض األفالم والتّسجيالت واستخدام التّلفزيون والفيديو
عا ّم ٍة،
ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

واملوا ّد األُ َخر املتع ّلقة هبا.

 -#البدَّ ملكتباتنا العا ّمة م ْن ْ
أن تأخذ عىل عاتقها تقديم اخلدمة املرجع ّية لل ُق َّراء

التوجه لتدريب املكتب ّيني عىل كيف ّية استخدام كتب املراجع،
والباحثني من خالل
ّ

بغية الر ِّد عىل أسئلة ال ُق ّراء واستفساراهتم التي تَرد إىل املكتبة عن طريق اهلاتف
أو الربيد أو االتّصال املبارش.

و -رضورة اعتامد املكتبات العا ّمة عىل نظام تصنيف حديث كنظام (ديوي)

العرشي مثالً؛ لكونه أكثر أنظمة التّصنيف مالءمة للمكتبة العرب ّية؛ نظر ًا إىل
ّ

جريت عليه ،وكذا ترمجتُه إىل العرب ّية ،وإمكان استيعابه ألكرب
التّعديالت التي ُأ
ْ
ٍ
عدد من الكتب واملوا ّد املكتب ّية األُ َخر ،ما يؤ ّدي إىل تنظيم املكتبة عىل ُأسس
حديثة ،واالبتعاد عن النّظم التّقليد ّية املتّبعة يف مكتباتنا العا ّمة ،والتي ال تتناسب

ّطورات احلديثة يف هذا املجال.
مع الت ّ

ز -توحيد نظم الفهرسة والتّصنيف ،واعتامد قوائم رؤوس موضوعات

موحدة يف مجيع املكتبات العا ّمة ،فض ً
ال عن االهتامم يف تنظيم وترتيب الفهارس
ّ
والعناية هبا ومتابعتها وإكامل نواقصها.
ٍ
ٍ
خاص ٍة بتجليد املطبوعات داخل املكتبة؛
صغرية
لورشة
ح -تكوين نواة
ّ
توفري ًا للوقت واجلهد واملال.
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

الدرا�سة
مالحق ّ
ملحق رقم ()1

خاص باملكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة
استبيان
ّ
اسم املكتبة

املوقع

ست املكتبة؟
 -1متى ُأ ّس ْ

 -2ماهي مساحة املكتبة الك ّل ّية؟
 -3هل بناية املكتبة
تسدّ احلاجة

ال تصلح بناي ًة للمكتبة؟

توسع
بحاجة إىل ّ

 -3كم عدد قاعات املطالعة؟

الرفوف (الدّ واليب) يف املكتبة؟
 -4ما عدد ّ
 -5هل تعتقد َّ
أن أعدادها كافية؟

 نعم. -ال.

اخلاصة باملطالعة؟
 -6ما عدد املناضد
ّ
 -7هل تعتقد َّ
أن أعدادها كافية؟
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 نعم. -ال.

اخلاصة بقاعات املطالعة؟
 -8ما عدد الكرايس
ّ
 -9هل تعتقد أن أعدادها كافية؟

 نعم. -ال.

 -10هل تتوفر يف املكتبة أجهزة للتّصوير؟

 نعم. -ال.

 -11ماهي أعداد جماميع املكتبة من:

 -الكتب العرب ّية.

 -الكتب األجنب ّية.

 الدّ ور ّيات عنوان.الصحف عنوان.
 ُّ -األطروحات.

 -كتب األطفال.

السمع ّية والبرص ّية؟
 -املوا ّد ّ

 -12هل كتب املراجع العرب ّية كافية؟

 نعم. -ال.

تراث الب�صرة
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ّ

 -13هل كتب املراجع األجنب ّية كافية؟

 نعم. -ال.

مؤهالهتم؟
 -14ما عدد العاملني يف املكتبة؟ وماهي ّ

 -شهادة جامع ّية.

 -دبلوم مكتبات.

 معهد مع ّلمني أو ما يعادهلا. -ثانوية.

متوسطة.
ّ
 -ابتدائ ّية.

 -دون االبتدائ ّية.

 -15ما عدد العاملني املشاركني يف دورات مكتب ّية؟

 -16ماهي أعىل نسبة من املستفيدين من خدمات املكتبة؟

 -طلبة.

ومدرسون.
 مع ّلمونّ
 -مو ّظفون.

 -ر ّبات بيت.

حرة.
 أصحاب مهن ّ مزارعون. -كبار س ّن.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -فئات ُأ َخر – ُأذكرها رجا ًء.

تم تعليم املستفيدين كيف ّية استخدام الفهارس؟
 -17هل ّ

 نعم. -ال.

 -18نوع التّعليم

 حمارضات. جولة. -أفالم.

شخيص.
ّ

للتعرف عىل احتياجات
 -19هل قام أمني املكتبة بزيارة بعض املدارس
ّ

الطلبة؟

 نعم. -ال.

قامت بعض املدارس برتتيب زيارات للمكتبة؟
 -20هل
ْ

 نعم. -ال.

 -21ماهي املشاكل التي ُيعاين منها املستفيدون عند استخدامهم املكتبة؟

 -ق ّلة املصادر.

 -ضيق املكان.

 قصور يف اخلدمة.تراث الب�صرة
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ّ

 عدم مالءمة قواعد ونُظم اإلعارة.ُ -بعد املكتبة.

-مشاكل ُأ َخر ( ُأذكرها رجا ًء).

 -22هل تستخدم املكتبة نظام الرفوف املفتوحة أو املغلقة؟

السجل أو البطاقة أو االستامرة يف اإلعارة
 -23هل تتّبع املكتبة نظام ّ

اخلارج ّية؟

 -24هل تعتمد املكتبة يف اإلعارة اخلارج ّية عىل:

 -هو ّية املستفيد.

 -التأمينات النّقد ّية.

 -اهلو ّية مع التّأمينات؟

 -25ما مدّ ة استعارة الكتب؟

 ّأقل م ْن أسبوع.
 -أسبوع.

 -أكثر م ْن أسبوع.

 -26ماهي إجراءات فقدان الكتاب؟

 -غرامة ضعف سعره.

 -غرامة لسعر الكتاب فقط.

 تزويد املكتبة بنسخة طبق األصل أو أحدث. -27ماهي إجراءات تأخري الكتب؟

خاص باملراجع؟
 -28هل يوجد قسم
ّ
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ِ
حمافظة ْ

 نعم. -ال.

تم تعليم املستفيدين كيف ّية استخدام كتب املراجع؟
 -29هل ّ

 نعم. -ال.

متخصص بقسم املراجع؟
 -30هل يوجد مو ّظف
ّ

 نعم. -ال.

 -31هل تقدّ م املكتبة خدمات:

 -املكتبة املتن ّقلة

نعم

 -حمو األم ّية وتعليم الكبار

ال

نعم

السمع ّية والبرص ّية
 -املوا ّد ّ

ال

نعم

ال

نعم

ال

اخلاصة كاملعاقني واملكفوفني نعم
 الفئاتّ
والسجون؟
 -املستشفيات ّ

ال

 -32ما هو دور أمني املكتبة يف عمل ّية االختيار؟

 -ج ّيد.

متوسط.
ّ

 -ال عالقة له.

يتم تزويد املكتبة باملطبوعات مركز ّي ًا؟
 -33هل ّ

 -نعم.
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ّ

 -ال.

 -34هل ُيسهم املستفيد يف عمل ّية االختيار؟

 نعم. -ال.

خاص بالتّبادل واإلهداء؟
 -35هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

خاص بالتّجليد؟
 -36هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

أي نظام تصنيف تستخدم املكتبة؟
ّ -37

العرشي.
 تصنيف ديويّ

العرشي املعدّ ل (البسط واملقام).
 تصنيف ديويّ
أي تصنيف آخر ( ُأذكره رجا ًء).
ّ -

 -38هل يتوافر يف املكتبة فهرس بطاقي؟

 نعم. -ال.

البطاقي املوجود يف املكتبة؟
 -39ما نوع الفهرس
ّ

 فهرس املؤ ّلفني. -فهرس عناوين.
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ِ
حمافظة ْ

 فهرس موضوعات. -فهرس قامويس.

خاصة بالفهرسة والتّصنيف؟
 -40هل توجد أدوات وكتب مرجع ّية ّ

 نعم. -ال.

خاص باألطفال؟
 -41هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

قامت املكتبة بمسابقة لألطفال لغرض تشجيعهم عىل ارتياد
 -42هل
ْ

املكتبة؟

 نعم. -ال.

 – 43ما نوع اخلدمات التي تقدّ م لألطفال؟

 أفالم علم ّية أو ترفيه ّية. ألعاب مس ّل ّية.القصة.
 -رواية ّ

 -معارض الكتب.

 -تقديم الكتب التي تناسب أعامرهم.

كالرسم واملوسيقى ،مثالً.
 -األعامل الفنّية ّ

 -44ما مدى تعاون املكتبة مع املن ّظامت اجلامهري ّية؟
تراث الب�صرة
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ّ

متوسطة  -ضعيفة.
 -ج ّيدة ّ -

 -45هل هناك قسم أو نشاط للعالقات العا ّمة يف املكتبة؟

 نعم. -ال.

 -46ماهي املالحظات واملقرتحات التي تراها مناسبة ورضور ّية لتطوير

املكتبات العا ّمة يف املحافظة؟ ُأذكرها رجا ًء.
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ِ
حمافظة ْ

ملحق رقم ()2

التنظيمي للمكتبات العا ّمة
الهيك ُل
ّ
مدير ّية املكتبات
تُرشف مدير ّية املكتبات التّابعة لإلدارة املح ّلية عىل ثامين مكتبات عا َّمة تقع

يف مركز حمافظة البرصة واألقضية التّابعة إدار ّي ًا هلا ،وتقوم هذه املدير ّية بتزويد
ّ
املتنوعة،
واملجلت والدّ ور ّيات
مكتباهتا بالكتب
والصحف ،واملوا ّد املكتب ّية ّ
ُّ

كالس ّ
جلت ،وبطاقات الفهارس ،واستامرات املطالعة ،واستامرات التقارير
ّ

ّ
الضور ّية،
الشهر ّية
والسنو ّية ،والقرطاس ّية ،واألثاث ،وغريها من ال ّلوازم ّ
ّ
وت ُِعدُّ -أيض ًا -خالصة التّقارير ّ
والسنو ّية عن نشاطات املكتبات يف
الشهر ّية
ّ
املحافظة ،وتويل اإلدارة املح ّل ّية عن طريق هذه املدير ّية احتياجات املكتبات
أصبحت من املراكز ال ّثقاف ّية املتقدّ مة خلدمة مجاهري
الفرع ّية اهتامم ًا كبري ًا ،حتَّى
ْ

للروح العلم ّية املرشقة
هذه املدينة التّارخي ّية العريقة من املطالعني والباحثني؛ دع ًام ّ
نتوخى ْ
التي ّ
َّ
يتحل هبا طالب العلم خللق اجليل الواعي ملسايرة املجتمعات
أن

عم ْت خدماهتا أرجاء املحافظة كا ّفة.
املتقدِّ مة ،فقدْ َّ

سعت اإلدارة املح ّل ّية يف إنشاء مخس مكتبات عىل النّحو اآليت:
وقدْ
ْ

الزبري العا ّمة /سنة التّأسيس (1969م).
 -1مكتبة قضاء ّ

 -2املكتبة العا ّمة يف اجلمهور ّية /سنة التّأسيس (1974م).

 -3املكتبة العا ّمة يف ّ
شط العرب /سنة التّأسيس (1976م).
 -4مكتبة قضاء املدَ ْينَة العا ّمة /سنة التّأسيس (1980م).
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ّ

 -5مكتبة عا ّمة يف مركز ّ
العشار /سنة التّأسيس (1983م).

�أق�سام املدير ّية
 -1اإلدارة ّ
والذات ّية

الرسم ّية ،وتنظيم
مهمته األعامل اإلدار ّية واالعتياد ّية ،من حترير املخاطبات ّ
ّ

الس ّ
كالصادرة والواردة ،واألثاث ،وسجل األساس ،وحفظ املل ّفات.
جلتّ ،
ّ
 -2التّزويد واالستالم

يعمل عىل تنفيذ طلبات رشاء الكتب؛ إ ْذ يقوم بعد االستالم بتصفيتها

العرشي ،وإعداد قوائم التّزويد للمكتبات الفرع ّية
مركز ّي ًا طبق ًا لنظام (ديوي)
ّ

ّ
باملجلت والدّ ور ّيات
بموجب نموذج من ّظم هلذا الغرض ،وكذلك إعداد قوائم
الشاء واإلهداء.
تزود للمكتبات عن طريق ّ
والصحف التي ّ
ُّ
 -3ال ّطابعة

الرسم ّية ،ونامذج االستامرات املكتب ّية ،وبطاقات
يقوم بطبع املخاطبات ّ

الفهارس.

مالك املدير ّية

لقدْ ُأ ِ
ويتحمل
نشئ يف اإلدارة املح ّل ّية ملحافظة البرصة (قسم املكتبات)،
ّ

املسؤول ّية اإلدار ّية وال ّثقاف ّية والفنّية ،ويعمل يف مبنى املكتبة املركز ّية العا ّمة،

موضح أدناه:
ويتكون مالكه ممّا ّ
ّ
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املهنة
 -3كاتبة التّزويد

أنثى

 -4كاتبة ال ّطابعة

أنثى

ابتدائ ّية

اجلن�س

ال�شهادة
متو�سطة
ّ

ثانو ّية

امل�ؤهّ ل
املكتبي
دورة
مكتب ّية

 -2مالحظ ّ
الذات ّية

ذكر

1
1
1

دورة مكتب ّية سنة
1972م
دورة مكتب ّية سنة
1984م

املجموع

 -1مدير مكتبات

ذكر

1

دورة مكتب ّية سنة
1964م

1
1
1
1

ُخ َّطة عمل مدير ّية املكتبات
قايف لتجعل من
ْ
قامت مدير ّية املكتبات بدور فاعل بحسب ّ
ختصصها ال ّث ّ
تطور ثقايف يف
املكتبات العا ّمة ملتقى املث ّقفني والباحثني ،وقفزة مضيئة نحو ّ
مدينة البرصة العريقة ،وتكمن ُخ َّطة عمل املدير ّية باآليت:

املكتبي يف املكتبات العا ّمة كا ّفة ،من
 -1اإلرشاف املبارش عىل متابعة العمل
ّ

الزيارات امليدان ّية ،والتّوجيه بتنظيم خمازن الكتب ،وقاعات املطالعة،
خالل ّ

ّ
واملجلت ،وتنظيم الفهارس البطاق ّية احلديثة؛
الصحف والدّ ور ّيات
وأرشيف ُّ
بغية تقديم أفضل اخلدمات ال ّثقاف ّية جلامهري املطالعني والباحثني.
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مه ّية املكتبات
 -2اإلرشاف عىل ُخ َّطة نرش الوعي
املكتبي وتعريف مجاهريه بأ ّ
ّ

ّ
والصحف من خالل
واملجلت
العا َّمة وحمتوياهتا من الكتب والدّ ور ّيات
ُّ
الوسائل اآلتية:

أ -التنسيق مع مدير ّية املكتبات املدرس ّية الستضافة طلبة املدارس وإطالعهم

عىل أقسام املكتبة والتّعريف بمحتوياهتا وطريقة العمل فيها ،هادفني إىل خلق

الصلة الوثيقة بني الطالب واملكتبة.
حالة من ّ

ب -االهتامم بتنشيط دور املكتبات يف املجتمع عن طريق التنسيق مع

املنظامت اجلامهري ّية.

والتبو ّية والتّوجيه ّية،
اهتم ْت مكتباتنا العا ّمة من النّاحية اإلعالم ّية ّ
جّ -

السنو ّية ،وعرض النّرشات اجلدار ّية ،والبوسرتات.
بإقامة املعارض ّ
خاصة.
د -االهتامم بعرض الكتب احلديثة يف معارض ّ

قامت املدير ّية كذلك بالنّشاطات املكتب ّية اآلتية:
 -3وقدْ
ْ

نمي قابل ّياته ّ
الذهن ّية وتطويرها خللق اجليل
أ -االهتامم بمكتبة ال ّطفل بام ُي ِّ

الواعي.

يب يف
ب -االهتامم بتنظيم الفهارس
املتخصصة للتّعريف بكتب ّ
التاث العر ّ
ّ

خمتلف املجاالت.

ج -االهتامم بتنظيم فهارس الدّ ور ّيات يف املكتبات العا ّمة الفرع ّية ،وتبيني

وكم ُ
أعدادها نوع ًا ّ ً
منذ تأسيس املكتبات.
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ِ
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ُ
الهوام�ش
السعود ّية وسبل تطويرها
 -1هشام عبد اهلل ع ّباس ،املكتبات العا ّمة يف اململكة العرب ّية ّ
جم ّلة مكتبة اإلدارة ،مج ،13ع 1985 ،1م :ص 146
 -2حسن رشاد ،املكتبات العا ّمة :ص .8
 -3دليل املكتبات العا ّمة 1986م  ،وزارة احلكم ّ
املحل ،حمافظة البرصة ،مدير ّية مكتبات
اإلدارة املح ّل ّية ،البرصة1986 ،م :ص .8
 -4هشام عبد اهلل ع ّباس ،مصدر سابق :ص.150
 -5املصدر نفسه :ص .155
 -6أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التّخطيط والتّنفيذ :ص.238
 -7عامر إبراهيم القنديلجي ،الكتب واملكتبات ،املدخل إىل علم املكتبات واملعلومات:
ص .115 - 144
مه ّيتها ومتط ّلباهتا ،رسالة املكتبة ،مج،20
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّ
الرز ،املوا ّد ّ
 -8حسن أبو ّ
ع1985، 2،1م :ص.5
 -9عامر إبراهيم القنديلجي ،وآخرون :ص.10-4
10-Jolliffe, Harold.Public Library Extension Activities.2nd ed.

London, Library Association, 1968. PP.185-186.

االجتامعي للمكتبة :ص .91
 -11أمحد أنور عمر ،املعنى
ّ
 -12عامر إبراهيم القنديلجي ،وآخرون ،مصدر سابق :ص .231
حممد عيل قاسم ،املراجع العرب ّية العا ّمة :ص .14
 -13نزار ّ
االجتامعي للمكتبة ،مصدر سابق :ص .80
 -14أمحد أنور عمر  ،املعنى
ّ
اخلاصة يف املكتبات العا ّمة ،رسالة املكتبة ،مج
حممد ،خدمات الفئات
ّ
 -15زكريا احلاج ّ
 ،17ع 1982 ،4م :ص.9
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ
 -16أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التخطيط والتنفيذ :ص.33

Andre

London,

Libraries.

Branch

D.Arthur.

17-Mortimore.

)Deutsh.1966, P141 (1

الرز :ص .6 -4
حممد حسن أبو ّ
ّ -18
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -املصادر العرب ّية

مه ّيتها ومتط ّلباهتا
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّ
حممد حسن ،املوا ّد ّ
الرزّ ،
 -1أبو ّ

رسالة املكتبة ،مج  ،20ع1985 ،2،1م.

االجتامعي للمكتبة ،ط ،5القاهرة ،مكتبة النّهضة
 -2أمحد أنور عمر  ،املعنى
ّ

املرص ّية1983 ،م.

 -3أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التّخطيط والتّنفيذ ،ط 3من ّقحة،

القاهرة ،دار النّهضة العرب ّية1987 ،م.

املؤسسة املرص ّية العا ّمة،
 -4حسن رشاد ،املكتبات العا ّمة ،القاهرة،
ّ

1961م.

اخلاصة يف املكتبات العا ّمة ،رسالة
 -5زكريا احلاج محد ،خدمات الفئات
ّ

املكتبة ،مج  ،17ع1982 ،4م.

 -6القنديلجي ،عامر إبراهيم وآخرون ،الكتب واملكتبات ،املدخل إىل علم

احلرية للطباعة1979 ،م.
املكتبات واملعلومات ،بغداد ،دار ّ

حممد عيل قاسم  ،املراجع العرب ّية العا ّمة ،بغداد ،اجلامعة املستنرص ّية،
 -7نزار ّ

1978م.

السعود ّية وسبل
 -8هشام عبد اهلل ع ّباس ،املكتبات العا ّمة يف اململكة العرب ّية ّ
تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

تطويرها ،مكتبة اإلدارة ،مج  ،13ع.1

ّ
املحل ،حمافظة البرصة ،مدير ّية مكتبات اإلدارة املح ّل ّية،
 -9وزارة احلكم

دليل املكتبات العا ّمة1986 ،م ،البرصة1986 ،م.
 -املصادر األجنب ّية

1- Jolliffe – Harold. Public Library Extension Aactivities.
2nd ed. London، Library Association، 1968. 343 p.
2- Mortimore، D. Arther – Branch Libraries. London،
Andre Deutesch. 1966. 165 P.
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