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 .قيرو ز  و أمال: نورة والحاج، خديجة وعبد القادر، وأزواجيم أخواتي
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 .أميرة ، عبد اهلل، عبد النور، وداد، غفران، شمس الدين،أيمناحمد، ىاجر، 
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اهلل وان محمدا  إالال الو  أنمن ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو واشيد 
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 عمى كل ما قدمتو لنا. أستاذةنصائح في باب البحث العممي ، شكرا جزيال 
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فميا  إنصافقوميري  األستاذة من قدمت لنا يد المساعدة النجاز ىذا العمل المتواضع ، إلى

 مني جزيل الشكر والتقدير واالحترام لمجيد الذي بذلتو من اجمنا.

 .4102-4102الذين رافقونا طيمة المشوار الدراسي والى كل طمبة دفعة  األساتذةوالى كل 
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 أ

من  إمكانيتياثقافية يتوقف عمى العممية، الفكرية، الرسالتيا  أداءمكتبة في  أينجاح  إن

ما يميز المكتبة عن  أىممختمفة ولعل ال بأوعيتياحيث محتوياتيا من مصادر معمومات 

 ىو نوعية الرصيد الوثائقي الذي تقتنيو لتمبية حاجيات الجميور المستفيد منيا. أخرى

معظم المكتبات تتشابو في مختمف الخدمات التي تقدميا بينما تختمف مع  أنحيث 

حاولت كثير من المكتبات في تدوين سياسة  مبدأال، ومن ىذا  أىدافيامثيمتيا في تحقيق 

يخطط ليا  أنال بد  األخيرةلمكتبية .وحتى تتجسد ىذه خاصة ببناء وتنمية المجموعات ا

مسبقا وفق المعطيات المستمدة من الواقع الحالي الموجود بيا من خالل القيام ببعض 

الباحث  المعمومات لتزويد المكتبة بمجموعات تثري  أوعيةالعمميات كاالختيار في اقتناء 

بية كافة احتياجات لروادىا ولتعرف ما في انجاز دراساتو العممية ولكي تكون قادرة عمى تم

ىو موجود بالمكتبة البد من القيام بعممية التقييم ليذا الرصيد الذي تقتنيو حتى تحاول 

الباحث في  أصبح األخيرة اآلونةكشف نقاط القوة والضعف داخل المكتبة خصوصا في 

لتكييف مع  الطرق أنجعنبحث عن  أنالمعمومة ، ليذا عمينا  إيجادتزايد مستمر عن 

التطورات التكنولوجية والمعموماتية الذي تعرفو المقتنيات في كافة التخصصات ، وىنا 

سبل جديدة تمكنيا من التحكم اليائل من المعمومات الن ميما  إيجاد إلىبرزت الحاجة 

الفكري في شكميا الورقي،  اإلنتاجبكل ما ينشر من  إحاطةكان نوع المكتبة ال تستطيع 

ليذا فيي مجبرة عمى مسايرة مستجدات العصر الن المقتنيات ال تنحصر فقط عمى 

بتكارات التكنولوجية من اجل تطوير مستواىا ا أفرزتياتستخدم ما  أصبحتالتقميدي ، بل 



 :المقدمة

 

 
 ب

كسب  ىإلالمعموماتي وتدعيم الوسط الجامعي باعتباره المجتمع الذي تسعى  الخدماتي و

جانبين احدىما نظري الذي يضم  إلىفقد قمنا بتقسيم البحث  األساساه ، وعمى ىذا رض

جانب ميداني ويضم فصل  إلى إضافةمباحث  أربعة إلىفصمين وكل فصل ينقسم 

 والفصل ينقسم الى ثالثة مباحث.

 دور العمميات الفنية في بناء المجموعات المكتبيةيندرج تحت عنوان  الفصل األولأما 

مباحث، األول يتمحور حول ماىية سياسة تنمية المجموعات  أربعة إلىم بدوره وينقس

المكتبية ، والثاني يتعمق بأساليب اختيار المواد المكتبية أما الثالث يضم التزويد ودوره في 

 تنمية المجموعات والرابع يخص التقييم.

 في تفعيل خدمات بتنمية المجموعات المكتبية ودورهاسوم مو الفصل الثانيوتطرقنا في 

يتمحور حول أربعة مباحث ، األول جاء بعنوان أنواع خدمات  المكتبات الجامعية

المكتبات الجامعية ، الثاني حول ميام المكتبة الجامعية في خدمة مستفيدىا أما الثالث 

معنون باألطر التنظيمية والقانونية في تنمية المجموعات المكتبية بينما الرابع يخص دور 

 نولوجيا في تطوير تنمية المقتنيات.التك

الدراسة  إجراءاتالذي خصصناه لمدراسة الميدانية حيث يتضمن  الفصل الثالثتناولنا في 

التعريف بمكان الدراسة  إلى باإلضافةالميدانية ، التعريف بجامعة عبد الحميد بن باديس 

ومستعممييا ، مجاالت ، مياميا، مصالح المكتبة وخدماتيا، رصيد الوثائقي الموجود بيا 



 :المقدمة

 

 
 ج

جمع البيانات وعرض النتائج العامة  أدواتالدراسة والمنيج المستخدم في الدراسة، 

لمدراسة، ونتائج عمى ضوء الفرضيات ونياية تعرض مجموعة من اقتراحات والتوصيات، 

في الفصول المقدمة بعد  إليياوكانت خاتمة دراستنا ىذه حوصمة عامة لنتائج المتوصل 

 يا بفرضيات الدراسة وذكرنا ما تحقق منيا وما لم يتحقق عمى ضوء تمك النتائج.ما قارن
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 الدراسة:إشكالية -1

 أنالمكتبات جزء ال يتجزأ من كينونة المجتمع الحديث خاصة بعد  إنال يختمف اثنان عمى 

كانت مجرد مكان يحتفظ بالكتب لتزود  إنتطور مفيوميا تطورا ممموسا عبر العصور، فبعد 

تشكل العمود الفقري لبنية المجتمع التحتية ،حيث  اآلن أصبحتروادىا بخدماتيا المعموماتية.

 أفاقاالمجتمع باحتياجاتيم من الكتب فحسب ،بل تغزو  أفراد إثراءدورىا ال يقتصر عمى  إن

سمط الضوء بشكل كبير عمى مما جعل ىذا التطور ي بأسرهجديدة مع نظيرتيا في العالم 

الشريان الرئيسي لمؤسسات التعميم العالي والبحث  األخيرةتعتبر ىذه  إذالمكتبات الجامعية 

، ولنجاح ىذه المكتبة في بموغ  األخرى تقف في قمة اليرم بالنسبة لممكتبات إذالعممي ،

ومتنوعة المستويات من  شكالألاتتوفر عمى مقتنيات متعددة  أنرسالتيا وتأدية دورىا البد 

مصادر المعمومات المختمفة لري ظمأ المتعطشين لممعرفة و، وىذا من خالل السياسة 

المعتمدة في تنمية مجموعاتيا المكتبية ، حيث تعتبر الركيزة الحيوية داخل النظام المعموماتي 

كتبات وىذا ما يساعدىا عمى تقديم خدماتيا بمستوى عالي وأداء جيد حيث أن معظم الم

الن لكل مكتبة طابع خاص  مقتنياتياتتشابو في نظم الفيرسة والتصنيف وتختمف في نوعية 

جديدة ومتعددة  مقتنياتياالمستفيدين ، الن كمما كانت  رضايميزىا عن غيرىا وىدفيا تحقيق 

كمما كان عدد المترددين عمييا بشكل كبير وىذا ما يزيدىا قوة في تطوير خدماتيا وتحسين 

 هل تساهمالتالي:  اإلشكالشكاليتنا عمى ىذا إومن ىذا المنطمق بالشكل العام تتمحور  ياأدائ

 سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تطوير خدمات المكتبات الجامعية؟



 الفصل التمهيدي  إجراءات الدراسة

 

 

20 

 التساؤالت الفرعية:-2

  كيف تساىم سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تطوير خدمات المكتبات

 الجامعية؟

 ات الجامعية عمى سياسة عممية ودقيقة لتنمية المجموعات المكتبية؟ىل تعتمد المكتب 

 ماىي الطرق واإلجراءات المستخدمة في بناء سياسة تنمية المجموعات المكتبية؟ 

 الفرضيات:- 3

ليكون مجال الدراسة دقيقا ومضبوطا وعدم االنحراف حول الموضوع بعد التعمق فيو البد من 

 وضع فرضيات.

ىي عبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك بو تعريف الفرضية: 

بشكل مؤقت فيو أشبو برأي الباحث  المبدئي في حل المشكمة وعمى ىذا األساس  فان 

 الفرضية تعني واحد أو أكثر من الجوانب لبحثنا فيي عمى الشكل اآلتي:

 المستفيدين. رضاسب تساىم سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تحسين األداء وك .1

 تعتمد المكتبات الجامعية عمى سياسة عممية دقيقة لتنمية مجموعاتيا. .2

 1تعتمد المكتبات الجامعية في تنمية مقتنياتيا عمى طرق تقميدية فقط. .3

 
                                                           

يمجي، عامر.البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية، قند 1 
 .67.ص.2008أدواتو.عمان:دار الميسرة لمنشر والتوزيع،‘أسسو،أساليبو،مفاىيمو
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 أهداف الدراسة: -4

 إبراز إمكانية تطبيق سياسة تنمية المجموعات المكتبية بالمكتبة المركزية بشكل عام. .1

 الوضع الحالي لممكتبة المركزية في تنويع مقتنياتيا لتطوير  خدماتيا.التعرف عمى  .2

 .اإلطارالوقوف عمى الواقع الميداني لممكتبة المركزية في ىذا  .3

 أهمية الدراسة:-5

تعتبر سياسة تنمية المجموعات المكتبية حمقة فعالة وركيزة أساسية لممكتبات الجامعية من 

تبية المباشرة وغير المباشرة وتكمن ىذه األىمية في خالل السير عمى تقديم الخدمات المك

  مايمي:

 معرفة فعالية سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تسيير المحاكم لممكتبة المركزية. .1

تسميط الضوء عمى المكتبات الجامعية في استخدام التقنيات الحديثة في تنمية  .2

 مجموعاتيا.

 أسباب اختيار الموضوع:-6

يعود اختيارنا لدراسة موضوع سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تطوير المكتبات 

 :اآلتية لألسبابالجامعية 

صي إلى مثل ىذه المواضيع التي تعتبر أىم الركائز التي تقوم عمييا خالميول الش .1

 المكتبة.
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 إبراز دور أخصائي المعمومات في تطوير وتسيير المكتبة. .2

تشاف واالطالع أكثر في الموضوع  ألنو ينبع في مجال الحاجة الماسة إلى اك .3

 تخصصنا العممي والميني.

 توضيح أىم المراحل والعمميات التسييرية التي تمر بيا إدارة المكتبة . .4

 معرفة الميزانية المخصصة من طرف الجامعة لتنمية المجموعات المكتبية. .5

المكتبات في تجسيد  التعرف عمى معظم القوانين التنظيمية التي تعتمد عمييا .6

 سياستيا.

 منهج الدراسة:-7

فإن المنيج يساعدنا عمى التقصي و البحث بما يتناسب و طبيعة الدراسة المراد البحث فييا 

.وبما أن دراستنا تتمحور حول سياسة تنمية المجموعات المكتبية ودورىا في تطوير الخدمات 

الوصفي التحميمي الذي يتالءم مع طبيعة المكتبية فإن من أجل دراستيا جيدا فاتبعنا المنيج 

الموضوع ،فالمنيج الوصفي ييدف إلى وصف الجانب النظري أما المنيج التحميمي فتم 

 االعتماد عميو في تنظيم و تحميل المقابمة التي أجريناىا .
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يعرف المنيج الوصفي عمى رصد و متابعة دقيقة لظاىرة بطريقة كمية أو نوعية في فترة 1ف

عينة من أجل التعريف عمى الظاىرة من حيث المحتوى و المضمون و الوصول إلى زمنية م

 نتائج و تعميمات في فيم الواقع و تطوير.

  ةصعوبات الدراس -8

لقد واجيتنا بعض الصعوبات والعراقيل في انجاز ىذه الدراسة فالبعض منيا عمى الشكل 

 اآلتي:

  .ضيق الوقت المخصص لإلعداد المذكرة في الفترة المحددة 

 .صعوبة جمع المصادر 

 .صعوبة في ضبط المنيجية الخاصة بالبحث 

  المكتبة  مسئولصعوبة في إجراء المقابمة مع. 

   الدراسات السابقة-9

يجب عمى أي باحث في دراستو لمبحث االجتماعي أن يطمع عمى دراسات سبقتو الن ىذا 

االطالع يجنبو التكرار ويمكنو من تفادي أخطاء اآلخرين، لذلك حاولنا قدر المستطاع 

                                                           
1
البحث العلمي النظرية والتطبيق .عمان ساليب .أ عليان ،ربحي مصطفى ؛غيثم،عثمان محمد  دار الصفاء للنشر و

 .23.ص. 3102التوزيع ،
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الحصول عمى دراسات سابقة "وىي البحوث والدراسات العممية السابقة التي أجراىا باحثين 

 1و الموضوعات المشابية لو".آخرين في ىذا الموضوع أ

 الدراسة األولى:

-عفيف تحت عنوان:أنظمة تسيير وحدات التزويد واالقتناء بالمكتبات الجامعية،وىران وارغ

معسكر نموذجا:ىي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عمم -مستغانم

تيدف ىذه الدراسة  2007المكتبات والعموم الوثائقية عمى مستوى جامعة وىران،نوقشت سنة 

إلى إيجاد  اإلطار العام لتنظيم وتسيير أنظمة التزويد واالقتناء واىم ما توصل إليو ىو 

التقارب بين الجياز اإلداري لممكتبة والخدمات التي تقدميا لتمبية حاجيات المستعممين 

تنمية المقتنيات ذلك البد من توفير موارد مادية ،بشرية وقانونية،لبناء سياسة  إلىولموصول 

المكتبات  إنوفق أسس ومعايير صحيحة وموحدة ومن خالل دراستو الميدانية اكتشف 

الجامعية الجزائرية تختمف في أنظمة التسيير ألوعية المعمومات ولكن تتوحد في البنية 

 2واليياكل التنظيمية.

 

 

                                                           
 .86..ص 1999لمنشر والتوزيع، األردنعمان: .البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات إبراىيم .قند يمجي،عامر   1
معسكر نموذجا.مذكرة لنيل -مستغانم-واالقتناء في المكتبات الجامعية.وىران التزويدالتسيير وحدات  . أنظمةعفيف، غوار  2

 .2008جامعة وىران، .وىران :ماجستيرشيادة 
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 الثانيةالدراسة 

شريط نور الدين تحت عنوان: تنمية المجموعات في المكتبة الوطنية الجزائرية: دراسة 

( وىي عبارة عن رسالة لنيل 2001-1998لرصيد المطالعة العامة واستخدامو ) تقييميو

شيادة الماجستير في عمم المكتبات والتوثيق عمى مستوى جامعة الجزائر نوقشت سنة 

الدراسة الوقوف عمى واقع تنمية المقتنيات بالمكتبة  ، واليدف األساسي من ىذه2004

الوطنية وكذا وضعية مجموعات الكتب المخصصة لممطالعة ومدى تمبيتيا لممستفيدين ، 

 عبر دراستو انو ال توجد سياسة تنمية مجموعات مكتبية وىذا يؤثر سمبا إليوواىم ما توصل 
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 ضبط المصطمحات والمفاهيم: - 11

 :المجموعات المكتبية تنمية .1

عدد من األنشطة ذات العالقة بعممية تنمية المجموعات المكتبية تضم تقرير وتنسيق سياسة 

االختيار، تخمين حاجات المستخدمين والمستخدمين المحتممين،دراسات استخدام المجموعات 

تبية،التخطيط المكتبية ،تقييم المجموعات ، معرفة احتياجات المجموعات ، اختيار المواد المك

 1.لممشاركة في المصادر ،تحديث المجموعات التنقية

ىي بيان مكتوب يستخدم كأداة لمتخطيط ووسيمة  سياسة تنمية المجموعات المكتبية: .2

اتصال لتنمية المجموعات وفق أىداف محددة ،ورسم سبل التعاون والتنسيق داخل 

لمكثير من اإلجراءات لبناء المكتبة وبين المكتبات األخرى وتقديم الخطوط العريضة 

 .2المجموعات

الخدمات المكتبية: مصطمح عام يشير إلى جميع األنشطة المزاولة والبرامج التي  .3

تقدميا المكتبات لمقابمة الحاجة إلى المعمومات، وىي بمفردىا تشمل عمى مدى واسع 

 3وسمسمة عريضة من الخدمات التي تقوم بيا المكتبة.

                                                           
عربي.القاهرة:الدار -دياب ، مفتاح محمد .معجم املصطلحات العلمية في علم املكتبات والتوثيق واملعلومات ) معجم مشروح( انجليزي   1

 . 57-59.ص.ص:1999للنشر والتوزيع، الدولية
مجموعات المصادر بالمكتبة المدرسية البناء والتقييم والتنمية.القاىرة:الدار المغربية المبنانية، . عبد الشافي، حسن   2

 .106..ص1999
؛ حسب اهلل،السيد.المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات انجميزي عربي.الرياض:دار الشامي، احمد محمد 3

 .693.ص.1988لمنشر،المريخ 
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المكتبة الجامعية: ىي مؤسسة تعميمية تحتوي عمى عدد من الكميات في مختمف  .4

مجاالت العمم والمعرفة لطالب المرحمة الجامعية واألساتذة وىي أيضا مركز لمبحث 

والباحثين بما تقدمو من مشروعات بحثية نظرية وعممية في أطروحات الماجستير 

 1.هوالدكتورا

بمعيد عالي لمتعميم وظيفتو األساسية البحث وتقديم المعرفة  الممحقة المكتبةىي تعريف آخر:

 .2 في عدد كبير من الموضوعات

كتبة سوعة العربية لممصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات المعرفتيا المو 

الجامعية بأنيا  :"مكتبة أو نظام تنشئو وتدعمو جامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمطمبة 

 التدريس." وىيئة

عرف سعيد احمد حسن بأنيا"ذلك النوع من المكتبات الذي يخدم مجتمعا معينا وىو مجتمع 

 3األساتذة والطمبة واإلدارات المختمفة في الجامعة بحيث توفر ليم الكتب الدراسية وغيرىا

            

            

        
                                                           

لمنشر  واإليمان: العمم  فر الشيخلكمحمد،ىاني .المكتبة والمجتمع أنواع المكتبات وأثرىا في قيام الحضارات.   1
 .97.ص.2009والتوزيع،

إبراىيم، السعيد مبروك. تدريب وتنمية الموارد البشرية بالمكتبات ومرافق المعمومات.اإلسكندرية :دار الوفاء   2
 .16.ص.2012الدنيا،

 .62-61.ص.ص:2010اإلدارة اإلستراتيجية لممكتبات الجامعية.القاىرة: دار العموم، .قطر، محمود  3
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 تمييد:

ما يميز مكتبة عن أخرى ليس حجم المكتبة أو ضخامتيا  وحجم مجموعاتيا إنما 

المجموعات التي تقتنييا وقدرتيا عمى تمبية اىتمامات  المستفيدين ، فقد تتشابو المكتبات في 

نواحي عديدة منيا الفيرسة والتنظيم والخدمات التي تقدميا لكن تظل المجموعات المكتبية 

ميز أي مكتبة عن مثيميا في المكتبات، ومن ىذا المنطمق اىتمت كثير محورا رئيسيا في ت

معمومات  مختمفة  وشرعت في تدوين سياسة  أوعيةمن المكتبات بنوعية ما تقتنيو من 

خاصة ببناء وتنمية المجموعات  المكتبية وحرصت عل مراجعتيا في فترات حرصا منيا 

المعمومات  وأوعيةفي مجال المكتبات  عمى تطويرىا بما يقتضيو التطور الحاصل وظروف

التزويد المختمفة ، حيث يتم التخطيط لسياسة تنمية المجموعات ورسميا بناءا عمى  وأساليب

حقائق ومعمومات مستمدة من واقع الحال أو من خالل تحميل احتياجات المستفيدين عن 

نقاط  ييم وذلك لكشفعممية التق إلىطريق سجل االقتراحات الموجودة بالمكتبة أو المجوء 

 تالقوة والضعف في المجموعا
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 ماىية سياسة تنمية المجموعات المكتبية: (1

تعد المجموعات المكتبية المحور الرئيسي الذي تدور حولو الخدمات المكتبية كافة،وتعني 

ىي كل ما تقتنيو وتجمعو وتنظمو وتسترجعو المكتبات ومراكز المعمومات من مواد بمختمف 

"المطبوعة،المسموعة ،المرئية" لتقديمو لمقراء والمتعممين والباحثين في مختمف  إشكاليا

كل المكتبات تتشابو في  إنمعيار لمحكم عمى كفاءة المكتبة حيث  أىمالمكتبات ،كما تعتبر 

ما يميزىا عن غيرىا ىو سياسة التي  إن إالالخدمات المقدمة  وأنواعنظم الفيرسة والتصنيف 

مية مجموعاتيا، فكل ما كانت مقتنياتيا متعددة أشكال ومتنوعة المستويات ، تستخدميا في تن

 وىذا ما يجعميا قادرة عمى تقديم خدماتيا بشكل كامل.

 تعريف سياسة تنمية المقتنيات: 1-1

ىي عبارة عن وثيقة تشمل عمى خطة العمل والمعمومات التي يسترشد بيا العاممون في 

يم والتنقية واالستبعاد عن مجتمع المستفيدين من الخدمات عممية االختيار واالقتناء والتقي

وضع  إلى بإضافةبين المكتبات  اإلعارةوالموارد المحمية في ىذا المجتمع وكيفية تبادل 

لممصادر المطبوعة وااللكترونية وتعرف مواطن القوة والضعف في  اإلستراتيجيةالخطط 

 1، ومعايير االختيار العامة.األمبة المكت وأىدافالمجموعات وعالقة فمسفة االختيار 

 

                                                           
 .234.ص.3122عوض، سمير سعد.المكتبات المتنقمة ما ليا وما عمييا .القاىرة ;العربي لمنشر والتوزيع،  1
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 سياسة تنمية المجموعات في المكتبات: أىمية 1-2

يتضح مما سبق أن سياسة تنمية المجموعات ليا أىمية كبيرة ولألسف نجد أن عدد ليس 

مساراتيا المقننة  بقميل من مكتباتنا العربية تفتقر إلى وجود سياسات مكتوبة تؤطر

فستضل صريعة األىواء الفردية والتوجيات الشخصية الن وجود سياسة لتنمية المقتنيات 

 يؤدي إلى;

 .االلتزام بمقتضيات التخطيط السميم 

  عند االختيار. المسئولينالحد من احتماالت التحيز من جانب األفراد 

 .تحقيق التوازن في تنمية المجموعات 

 العاممين يستخدمونيا في تقييم أدائيم بشكل دوري. تعد أداة في متناول 

 .االرتفاع بمستوى كفاءة إدارة المكتبة 

  أداة ىامة لمتقييم من قبل المستفيدين إذا ما حدث خمل في تنمية المجموعات في

 المكتبة.

  توفر ضمانات االستمرارية إذ ما تغير العاممون في المكتبة وفق حطة ثابتة حيث

 1عقد بين المكتبة وأخصائي تنمية المقتنيات.أنيا تعد بمثابة 

                                                           
1
إسماعيل.إدارة بناء وتنمية مقتنيات المكتبات في عصر المعرفة الرقمية.اإلسكندرية ;دار المعرفة الجامعية نييال،فؤاد   

 .25-24;.ص.ص 3123لمنشر والتوزيع،
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إن اختيار مقتنيات المكتبة من مصادر المعمومات أمرا في غاية األىمية  والبد من وجود 

خطة واضحة لو، فالمسالة ليست مجرد إمداد مجتمع المستفيدين بمواد لمقراءة ، فال بد 

ر المعمومات التي من وجود سياسة لتنمية المجموعات يتم بمقتضاىا توفير مصاد

 تتناسب مع اىتمامات المستفيدين من المكتبة.

 أىداف سياسة تنمية المجموعات المكتبية: 1-3

 .تحديد سمات المجموعات 

  عن االختيار. المسئولينتدريب 

 .االلتزام بمقتضيات التخطيط السميم 

 ترشيد توزيع الميزانية 

 .تفسير االحتياجات والظروف واإلجراءات 

تدوينيا ييدف  أنىذا ويجب أن تكون سياسة تنمية المجموعات سياسة مدونة ومرنة حيث 

إلى  مساعدة أمناء المكتبات عمى إتباع خطة محددة االختيار ، ويساعد عمى استمرار تنمية 

المجموعات بالمكتبة وفق خطة ثابتة ال تتغير بتغير األمناء ويجب مراعاة السياسة بصفة 

 1تعديالت الالزمة كمما دعت الحاجة.دورية إلدخال ال

 

                                                           
1
اإلسكندرية ات المكتبات التقميدية والرقمية .األسس واالتجاىات الحديثة في بناء وتنمية ومجموع .موسى ،غادة عبد المنعم  

 .67.ص.3118عيين لمطباعة والتجميد، ;دار الجام
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 طرق وأساليب تنمية المقتنيات: 1-4

; ىو عبارة عن القانون الذي يمزم المؤلف أو الناشر مفيوم اإليداع القانوني 1-4-1

بإيداع نسخة أو أكثر من المطبوع في المكتبة الوطنية مجانا وضمن شروط معينة ليأخذ 

 يتم نشره.المطبوع بعدىا رقما لإليداع قبل أن 

ومن ىنا يتم إيداع  عدد من النسخ في المركز البيبميوغرافي في بمد معين أو لدى المكتبة 

الوطنية وعادة يتم قان اإليداع في المكتبات الوطنية ، وىناك بعض المكتبات الجامعية 

في بعض الدول تقوم بيذه الميمة في حالة عدم توافر مكتبة وطنية ومن ىنا نجد ان 

تستطيع الحصول عمى المطبوعات التي يصعب الحصول عمييا عن طريق  المكتبات

 1الشراء أو اإلىداء أو التبادل.

 أىداف اإليداع القانوني:  1-4-2 -

 وييدف إيداع القانوني بشكل عام إلى;     

 حفظ اإلنتاج الفكري الوطني. -

 بمد من بمدان العالم  أيإنشاء بيبميوغرافيا الوطنية في  -

 إحصائيات النشر الوطني. معرفة -

 وتطوير المجموعات المكتبية ومراكز المعمومات . أغناء -
                                                           

تنمية المجموعات المكتبية في المكتبات ومراكز المعمومات.عمان ;دار الفكر ناشرون  .النوايسية،غالب عوض  1
 .741-257.;.ص.ص3121وموزعون،
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 الشراء: 1-4-3

يعتبر الشراء من أىم المصادر الرئيسية لتزويد المكتبات بالمطبوعات فمن ىنا البد من 

ضرورة تحديد سياسة خاصة بشراء الكتب والمطبوعات الن عدم تحديدىا وترك الشراء 

ىداء لتتم اعتباطا ينتج عنو نمو غير موجو لممجموعات ، وتكديس ال يخدم والتبادل واإل

بالضبط األغراض المخصصة في كل مكتبة أو مطالب قرائيا في نواح بالذات ، فان أىم 

إجراء في عمميات الحصول عمى الكتب والمطبوعات ىو االختيار المنظم ليا سواء كانت 

مجموعة المكتبة إلغراض الدراسة والبحث، فييئات  حديثة أو قديمة مستيدفين في ذلك تقوية

التدريس تمعب دورا في عمميات االختيار في مجاالتيا المتخصصة فان أي برنامج صالح 

 من برامج الشراء يجب ان يشتمل عمى العناصر التالية التي يقوم بيا قسم التزويد; 

صياغة نص البرنامج; توضح صياغة كاممة لبرنامج االختيار والشراء بالتعاون بين  .2

المكتبة وىيئات التدريس ومن ىنا يوضع برنامج تفصيمي لمموضوعات التي يجب الشراء 

 فييا  وألنواع المواد المراد الحصول عمييا.

الل مقارنة التحميل المنظم الدائب لألجزاء الضعيفة من مجموعة الكتب بالمكتبة خ .3

البيبميوغرافيا  وخاصة الحديثة أو الجارية بمحتويات المكتبة ووضع قوائم بالمطبوعات 

 التي لم تمتمكيا المكتبة بعد ليتم االختيار فييا 

 االختيار الدائم والمباشر لكتموجات الناشرين ومزادات الكتب وقوائم التبادل . .4

 ية الشراء.وضع ميزانية خاصة لممكتبة ليتم من خالليا عمم .5
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 :مصادر الشراء 

 ىناك مصادر متنوعة لشراء الكتب والمطبوعات منيا;

 الناشرون. .2

 مخازن الكتب. .3

 الوكالء. .4

 باعة الجممة. .5

 الكتب والمطبوعات أنفسيم. مؤلفو .6

 1شبكة االنترنت. .7

 اإلىداء والتبادل: 1-4-4

 :ىو أن يقدم شخص ما أو مؤسسة ما لممكتبة أو لمركز المعمومات  تعريف اإلىداء

مادة مكتبية أو أكثر مجانا وبدون مقابل ، إما االستيداء فيو أن تطمب المكتبة أو مركز 

 المعمومات من شخص ما أو ىيئة ما تزويدىا بمادة مكتبية عمى سبيل اإلىداء وبدون مقابل.

 

 

 
                                                           

1
 .258النوايسية ، غالب عوض.مرجع سابق.ص.  
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 :مصادر اإلىداء 

 والمترجمون والمحققون والمحررون. المؤلفون 

  المؤسسات والييئات التي ليا إصدارات كالجامعات ومراكز البحوث والجمعيات

 والمنظمات وغيرىا.

 .الوزارات والدوائر الحكومية المختمفة التي تصدر مطبوعات حكومية غالبا 

 . المطابع ودور النشر وغيرىا ،وىذا نادرا ما يحدث 

  تقديم اليدايا لممكتبات من الكتب التي لدييم ويرغبون في األشخاص الذين يحبون

 التخمص منيا ولسبب أو أخر وىناك أشخاص يوصون بإىداء مكتباتيم بعد وفاتيم.

المكتبات ومراكز المعمومات غالبا ما تقوم بتقديم اليدايا لبعضيا البعض وليس شرطا أن 

تقبل المكتبات ومراكز المعمومات كل ما يعرض أو يقدم ليا من ىدايا ،الن ذلك قد يسبب 

 ليا بعض المشكالت وخاصة في الحاالت التالية;

 .إذا كانت المواد الميداة أو بحاجة ماسة إلى صيانة 

 كانت مكررة ومتوفرة لدييا. إذا 

  إذا كانت وضعت الجيات الميدية شروطا صعبة التنفيذ كان توضع المواد الميداة في

 مكان مخصص باسميا أو غير ذلك.

  إذا كانت موضوعات المواد الميداة ال تناسب تخصص أو اىتمامات المكتبة أو مركز

 المعمومات .
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 1قديمة وكذلك طبعاتيا. إذا كانت محتويات المواد الميداة معمومات 

 :إجراءات قبول المواد الميداة 

  تسميم المجموعة الميداة وتسجيل اسم الميدي عمييا وتاريخ اإلىداء وتسجيميا في

 السجالت الخاصة باإلىداء.

  مقارنة اليدايا التي وصمت مع الرسالة المرفقة من الجية الميدية أو مع قائمة المواد

 التي طمبت سبيل اإلىداء.

 رسال رسالة شكر مناسبة إلى الجية الميديةإ 

  تحويل المادة الميداة إلى األقسام األخرى لمتابعة اإلجراءات الفنية المطموبة كالتجميد

 والفيرسة والتصنيف.

  إعداد إحصائيات كاممة عن سير حركة اإلىداء تبين إعداد المواد الميداة وأشكاليا

 2نشاطات اإلىداء.ومصادرىا وموضوعاتيا وذلك من اجل تقييم 

 التبادل:1-4-5

يذكر اليمشري بان التبادل عبارة عن اتفاق أو تعاقد بين مكتبتين أو أكثر مفيوم التبادل:

ومن خاللو يتم تقايض أو تبادل المواد المكتبية بين المكتبات بحيث تقدم كل مكتبة لألخرى 

وذلك بدون تعامل مالي  مطبوعات أو مواد مكتبية ىي في غنى عنيا واألخرى بحاجة إلييا،
                                                           

دار .مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات.عمان أمينالنجداوى،؛ عميان، ربحي مصطفي  1
 .:27-279.ص.ص ;:311صفاء،

2
 .281ص.حع نفسو عميان، ربحي مصطفى.المر   
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فيما بينيا ، وبيذه الطريقة تستطيع المكتبات الحصول عمى المواد المكتبية التي ال تستطيع 

الحصول عمييا بطرق أخرى مما سبق نرى أن التبادل مصدرا جيد من مصادر التزويد إال 

المستوى العربي انو ال يمكن االعتماد عميو كميا ويتم التبادل عمى المستوى المحمي ، الوطني،

 المستوى اإلقميمي، المستوى الدولي.

 1وتبادل المطبوعات منتشر لدى المكتبات الجامعية أكثر من المكتبات األخرى.

 :اإلجراءات الفنية لمتبادل 

عن الرغبة في التبادل واالتصال مع الجيات ذات االىتمام عن طريق خطاب  اإلعالن

مناسب يعد ليذا الغرض باستالم الردود يتم إقامة عالقات التبادل مع المكتبات األخرى 

 الراغبة والمكافئة ما أمكن.

اة إعداد قوائم التبادل وتوزيعيا عمى الجيات التي تم االتفاق معيا عمى التبادل ويجب مراع

 أن تكون ىذه القوائم حديثة ومناسبة ومنظمة بشكل جيد مما يجعميا سيمة االستخدام.

 تحديد أسس التبادل وىناك أسس يمكن لممكتبة أن تختار منيا;

 .كل اإلنتاج مقابل كل اإلنتاج 

 .مادة مكتبية مقابل مادة مكتبية 

                                                           
الدباس،ريا احمد.خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية وااللكترونية.عمان;دار البداية ناشرون وموزعون   1

 .87-88،ص.ص 3123
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 .عدد صفحات مقابل عدد صفحات 

 لة.حسب القيمة المالية لممادة المتباد 

 .التبادل الحر بدون شروط أو أسس 

  استقبال طمبات التبادل من الجيات المختمفة والرد عمييا وكذلك إعداد قوائم

الطمب لممواد التي ترغب المكتبة في الحصول عمييا عن طريق التبادل بين 

 المكتبات األخرى.

   1حفظ اإلحصائيات والسجالت من نشاطات التبادل مع الجيات المختمفة. 

 أساليب اختيار المواد المكتبية:-2

ن عممية االختيار عمم وفن معا، تتطمب بعض األحيان قرارات معقدة فان أطراف أا بم

أساسية يجب أن تشارك فييا وىي إدارة المكتبة أو مراكز المعمومات والعاممون في المكتبة 

المكتبة أو بشكل عام وفي قسم التزويد بشكل خاص والمتخصصون الموضوعيون في 

المؤسسة األم ومجتمع المستفيدين ومن اجل إتمام ىذه العممية عمى أكمل وجو البد من أن 

تتوفر شروط أساسية في األشخاص الذين سيقومون بعممية االختيار مثل الثقافة العامة 

والمعرفة الجيدة بمصادر المعمومات في مجال التخصص وبالناشرين وباعة الكتب وطرق 

يجاد أكثر من المغة واحدة والموضوعية التعامل مع يم وبمجتمع المستفيدين وحاجتيم وا 

 .2والحياد
                                                           

 .89 .احمد، المرجع السابق.صالدباس، ريا   1
 .47; )د.م(،)د.س(.ص.اإلسكندريةعبد المعطي، ياسر يوسف.تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعمومات .  2
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 مفيوم االختيار: 2-1

ىو عممية اتخاذ القرار بشان مصادر المعمومات المناسبة لممكتبة الختيار األفضل من  

 خالل أدوات االختيار.

 أىمية االختيار ودوافعو: 2-2

 حد أدنى من التوازن في تغطية مجاالت االىتمام المستفيدين. مينأت 

  تطبيق سياسة تنمية المجموعات من حيث التغطية الموضوعية والمغوية وشكل المواد

 واألمور المالية.

 .السعي وراء مواكبة ما يصدر حديثا من مواد 

 .مواكبة تطور حاجات ومتطمبات المستفيدين وتمبيتيا 

  ي العالمي.تدفع بالعاممين في المكتبات إلى اختيار ما يناسبيم من غزارة اإلنتاج الفكر

ىذا اإلنتاج، وميما بمغت إمكانية أية مكتبة إال أنيا ال تستطيع توفير كل ما يصدر 

 في العالم، ومن ىنا ال بد من االختيار.

  اإلنتاج الفكري العالمي،يصدر في أشكال مكتبية تدفع بالعاممين إلى اختيار ما

 يم من ىذه األشكال .يناسب

  صدور اإلنتاج الفكري ىذا بمغات متعددة يدفع بالعاممين في المكتبات أيضا إلى

 اختيار مواد مكتبية بمغة أو لغات مجتمع المكتبة.
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  صدور ىذا اإلنتاج أيضا في مواضيع متعددة والتنوع في المواضيع يدفع بالعاممين

 إلى اختيار ما يحقق ىدف أو غرض المكتبة.

رغم من أن ىناك إنتاج فكري عالمي عزيز بالموضوعات المتعددة إال انو أيضا ىناك بال

إنتاج فكري غزير في تفريعات الموضوع الواحد المتعددة وىذا سبب أخر يدفع بالعاممين في 

 1المكتبات إلى اختيار ما يناسبيم من التفريعات.

 أدوات االختيار: 2-3

ية بحاجة ألدوات تساعدىم عمى االختيار منيا ما ىو القائمون عمى اختيار المواد المكتب

 مطبوع وما ىو غير مطبوع ومنيا مايمي;

 أوال: األدوات غير المطبوعة

 .الفحص أو االختيار الفعمي لممادة المكتبية . أ

وىذا يتم إما فحص الكتب في متاجرىا أي دور النشر،عند بيعيا واختيار المناسب منيا 

الكتب الجديدة إلى المكتبة لالطالع عمييا ويختار مناسب  أو قد يرسل الناشر نسخا من

 ومن ثم إعادة النسخ الباقية لمناشر أو الموزع.

                                                           
التنمية الحديثة لممجموعات المكتبية في المكتبات الجامعية .عمان; مكتبة المجتمع  .دحة ،احمد نافعداالم  1

 .: 79-7.ص.ص3124العربي،
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وقد يأتي المؤلف ويعرض نسخا من مؤلفاتو عمى المكتبة، إما ىدية أو لمبيع وتقوم لجنة 

لشراء أو اختيار الكتب في التزويد بدراسة العرض وتقديم التوصيات بشأنو لإلدارة فإما يتم ا

 االعتذار لو.

; وىذه المعارض منيا ما يكون خاصا بمؤلف معين أو دار نشر معينة أو معارض الكتب . ب

موضوع محدد بمناسبة معينة،وقد تكون معارض محمية عامة أو معارض دولية لمكتاب 

يشترك فييا عدد كبير من الناشرين من مختمف الدول وتتضمن المواد المكتبية في 

صة لممكتبين لالطالع عمى ما موضوعات شتى وبمغات مختمفة وىذه المعارض تييئ فر 

ىو معروض حديثا ويتم بفحص المواد المكتبية مباشرة من جميع الوجوه "الشكل 

،المغة،المضمون"كما يتم االستفادة من الحسم الذي يتم تقديمو خالل فترة المعرض لتشجيع 

المعرض  ثناءأالمستفيدين عمى الشراء واقتناء المواد المكتبية والمناقشات والندوات التي تقام 

 1والتي تعرف ببعض المواد المكتبية الحديثة وكذلك باألدباء والمؤلفين المبدعين.

وزيادة المعارض تعتبر من الوسائل الناجحة جدا لالختيار والحصول عمى المطبوعات 

بسرعة وسيولة وخصومات معقولة لصالح المكتبة، وىذا يؤدي التخاذ القرارات الصائبة في 

 االختيار.

 

                                                           
 .337.ص.3119المعمومات .عمان;دار حامد لمنشر والتوزيع، بدير،جمال. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز  1
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إذا جاءت  وىذه يجب تشجيعيا ألنيا وسيمة من وسائل االختيار خاصةترحات القراء:مق

وىي بذلك تقوي أواصر ، من مستفيدين عمى درجة من الوعي بطبيعتيا المكتبية وأىدافيا

الصالت مع مجتمع المستفيدين وربما تشد فجوة في بناء مجموعات المكتبة وتساعد عمى 

وعات التي قد يغفل عنيا موظفو التزويد الموكل ليم نمو المكتبة في اختيار الموض

ذا تعذر تأمينيا فعمى المكتبة أن تعتذر من القراء بحكمة.  عممية االختيار وا 

 ;ثانيا :األدوات المطبوعة وتشمل ما يمي

شبو كاممة عن  الناشرين وقوائميم وىي تغطي معمومات بيبميوغرافيا أدلةأو  كتالوجات .أ 

المادة المكتبية وتساىم في اتخاذ خطوة ميمة في االختيار، لكن الصعوبة تكمن في 

 عدم صدورىما بانتظام أو صعوبة الحصول عمييا.

وبفضل التقدم التكنولوجي فأصبح بأكثر سيولة حيث يتم الحصول عمى  اآلن أما

ل النيل أو الفرات أو القوائم عبر البريد االلكتروني أو عبر مواقع الناشرين مث

وتصدر المطبوع  تصدر شيريا عن مؤسسة األمازون، ومن ىذه القوائم التجارية وىي

تضم الكتب المتوفرة في سوق النشر البريطانية وفي الواليات المتحدة وىي  السنوي 

 .1األمريكية 

 

 
                                                           

 .338ندير،جمال .مرجع سابق.ص.  1
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 قائمة مؤلفات تجارية:

 الكتب ستصدر قريبا 

  أسبوعيةمجمة 

 تجميعي سنوي  مطبوع

إعالنات الناشرين; منيا ما ىو في الصحف أو الدوريات وىذه دعائية ال يمكن االعتماد  .ب 

عن االختيار  المسئولعمييا بشكل نيائي ولكنيا تعممنا بصدور مطبوع معين ثم عمى 

 متابعة المعمومات البيبميوغرافية الكاممة والنقد والتحميل.

العامة وقوائم المطبوعات; وىذه إما بيبميوغرافية وطنية وتشمل المطبوعات  البيبميوغرافية .ج 

التي صدرت في بمد معين أو تجارية وتشمل عمى تجارة الكتب في البمد الواحد، أو 

بيبميوغرافية موضوعية لموضوع معين ، ومن ىذه البيبميوغرافية المشروحة وتعطي 

وافية عن محتوى الكتاب، وتركز عمى تعريف بالمادة مثل ممخص ، وتعطي معمومات 

 عن االختيار. المسئولينالقيمة العممية وتحميمية نقدية ىدفيا إرشاد 
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 معايير االختيار:4-2

ىناك معايير متبعة من اجل اختيار ما يناسب من مقتنيات ألي مكتبة ، خاصة إذا تعمق 

ختيار مقتنياتيا من المعمومات األمر بالمكتبات الجامعية التي تولي اىتماما كبيرا بمسالة ا

ومصادرىا خدمة لمستفيدييا ، ولعل أىم تمك المعايير ما جاء في مقال 

« GARDNERG.E » ندرجيا فيما يمي; :2:8سنة 

 .)الثقة )سمعة المؤلف أو الناشر 

 .الدقة وعدم التحيز 

 .حداثة البيانات 

 .نطاق كاف وعمق التغطية 

 ، مناسبة"مستوى وشكل مناسب لممستفيد". االرتباط والصمة 

 .االىتمام ،التنظيم ،األسموب 

 .)الصفات الجمالية) الجوانب الفنية كالرسومات وأساليب اإليضاح 

 .المميزات الطبيعية كنوعية التجميد 

 .)المزايا الخاصة) البيبميوغرافيات، المذكرات، المالحق 

 شراؤىا أو إيجارىا؟ أو الحصول  التكاليف) ىل ىي تكاليف دائمة أو مؤقتة؟ ىل يجب

 .عمييا عن طريق توصيل الوثائق؟(
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وفي الحوصمة اكتشفنا أن االختيار من أىم العمميات في سياسة تنمية المجموعات، الن عن 

أن تحصر ىذا الكم اليائل من اإلنتاج الفكري خاصة بعد  طريق ىذه العممية تستطيع المكتبة

 المعمومة تتجدد يوميا.ظيور التكنولوجيا الحديثة أصبحت 

 ;التزويد ودوره في تنمية المجموعات-3

تعتبر عممية التزويد واحدة من أىم العمميات بشكل عام وىي تندرج ضمن العمميات الفنية ، 

ويعد التزويد المبرر أساس لوجود المكتبة لكونو يوفر ما يحتاج المستفيدين من مصادر 

ة، كالشراء واإلىداء والتبادل واإليداع بعد اختيار المعمومات ويتم التزويد عبر طرق مختمف

بدقة ، بناء عمى سياسة اختيار معينة ضمن ميزانية محددة بغرض تنمية المجموعات 

 المكتبية وتقديم خدمات أفضل لممستفيدين.

عممية توفير المواد المكتبية المختمفة والمناسبة  :Acquisitionمفيوم التزويد  3-1

المعمومات من خالل الطرق المختمفة والتي تنحصر عادة عمى الشراء لممكتبة أو مركز 

،اإلىداء، التبادل، اإليداع وذلك بعد عممية اختيار دقيق ليا وفق سياسة اختيار معين، 

وضمن ميزانية محددة وذلك من اجل بناء وتطوير مقتنياتيا ومجموعاتيا بيدف تقديم خدمات 

 .1ستفيدينمكتبية ومعموماتية أفضل لمجتمع الم

 
                                                           

عمان ;دار الكنوز المعرفة العممية انجميزي.–الصرايره، خالد عبده.الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات،عربي   1
 .73.ص.3121،لمنشر والتوزيع 
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 إجراءات التزويد: 3-2

 استالم الطمبات
 

 التدقيق البيبميوغرافي
 القدرة عمى تامين المطموب

وفق شروط.                                                           حسب التخصص.

                                                                       المنظمة الجغرافية.

 

نسبة الخصم                                                  المغة المنشورة بيا المواد

                                                                                                                                                                                                                                           نوعية المواد      

 نسخة الوكيل

 ممف مشتريات 

 المتابعة ممف

 الفيارس العامة

 الجية المعنية بالشراء

          المتابعة الشؤون المالية                         

                                                            حسب المواصفات والشروط

دفع الثمن                                                                                                               1التسجيل واإلحاطة الفيرسة

                                                           
 .239.ص.9::2، محمد عبد الكريم. أساسيات البحث العممي والثقافة المكتبية.عمان;دار الفكر لمنشر والتوزيع، ابو سل 1

 
 

 اختيار الوكيل

 إعداد أوامر الشراء 
 ملء النماذج الخاصة

 

 االستالم
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 وظائف قسم التزويد: 3-3 

 أدوات االختيار كفيارس من الناشرين والبيبميوغرافيات بأنواعيا.توفير  -
سجالت خاصة بأنشطة القسم المختمفة كسجالت الشراء واإلىداء والتبادل  إعداد -

 واإليداع والتزويد التعاوني، وسجالت المراسالت والسجالت المالية وغيرىا.
 توزيع ميزانية التزويد وفقا ألشكال مصادر المعمومات . -
نات اختيار مصادر المعمومات بالتعاون مع لجنة االختيار المسؤولة وتقديم بيا -

بيبميوغرافية كاممة عن ىذه المصادر، ويتم ذلك إما من خالل أدوات االختيار 
المطبوعة أو من خالل شبكة المعمومات وقواعد البيانات ومواقع الناشرين 

 االلكترونية.
تسميم طمبات اختيار مصادر المعمومات أو التوصيات من الجيات المختمفة وتدقيقيا  -

لمواد المطموبة والمواد الوصمة والسجالت المختمفة عمى فيارس المكتبة وفيارس ا
 لمقسم،وذلك لضمان عدم تكرار طمبيا مرة أخرى.

رسال أوامر التوريد الخاصة بيا ومتابعتيا ويتم ذلك  - طمب مصادر المعمومات وا 
البيبميوغرافية كاممة وشروط  تالكترونيا في الوقت الحاضر، ويشمل أمر التوريد البيانا

 .ISBNالنسخ المطموبة ، وقد يكتفي بالرقم الدولي المعياري لمكتاب  التوريد، وعدد
تسمم مصادر المعمومات الواردة مع مراسالتيا وفواتيرىا، والتأكد من سالمتيا  -

 ومطابقتيا لممضمون.
الفواتير والتأكد من مطابقة األسعار ونسب الخصم ومصاريف الشحن مع ما  مراجعة -

ىو متفق عميو وتحويميا إلى اإلدارة المالية لتسديدىا مع االحتفاظ بنسخ منيا 
 1وبسجالت السداد.

                                                           
-.285;.ص.ص3119عمم المكتبات والمعمومات.عمان;دار صفاء لمنشر والتوزيع، إلىدخل د . مىمشري،عمر احم  1

711. 
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 ;مشكالت التزويد 3-4

داخل قسم التزويد إلى عدة مشاكل تتسبب في تعطيل عممية االقتناء يتعرض سير العمل 
 المواد، وتتمخص ىذه المشكالت في;

 ;تأخر وصول المواد لألسباب التالية 
  طول إجراءات البريد أو المطار أو الرقابة أو الجمارك وىو أمر يخرج من

 النطاق التعامل القائم بين المكتبة والوكيل.
  نفاذ المواد مؤقتا 
  .عدم نشر العناوين المدرجة في قائمة الناشر أو الموزع بعد 
  رساليا إلى عدم توفير مادة لدى الوكيل، وقد طمب من ناشرىا األصمي وا 

 المكتبة مباشرة .
 .ىناك طبعة جديدة عن المادة بصدد اإلعداد 

 ;عدم تامين الطمب 
  عدم توافر المادة لدى الوكيل وفي ىذه الحالة يمكن الحصول عمييا من

 وكيل آخر.
 نيا لدى مسوقي نفاذ المادة من السوق وفي ىذه الحالة يجب البحث ع

الكتب القديمة أو االنتظار لحين صدور الطبعة الجديدة منيا أو إلغاء 
 الطمب.

 .عدم دخول المادة ضمن اختصاصات الناشر أو الموزع 
 .وجود قيود عمى التوزيع تمنع الوكيل من إرسال المادة 

 ;تكرار النسخ وينتج عن 
 اني دون أن طمب المواد عند تأخر وصوليا من الناشر أو الموزع الث

 يطغى الطمب األول في الوقت المناسب.
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  اضطرار المكتبة في بعض األحيان إلى االقتناء كل المجمدات الستكمال نواقص
سمسمة أو عنوان متعدد المجمدات الن السمسمة أو العنوان ال يباع إال مكتمل 

 المجمدات.
 نفس العناوين المطموبة لكن في طبعة قديمة متوفرة من قبل في المكتبة وفي  تصل

 ىذه الحالة تعاد إلى الموزع أو الناشر أو الوكيل.
  قد يصل نسخ المكررة من مادة واحدة تغير عنوانيا مرة أو مرتين بعد اإلعالن عن

يا المعمن عنو نثرىا دون أن يشعر وكيل المكتبة بيذه التغيرات فتطمب المادة بعنوان
 والعنوان الذي صدرت بو.

 المشكالت المالية:

  )قد تختمف أسعار المواد أو قيمة شحنيا عما ىو مذكور في كتالوجات الوكيل )الناشر
ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الورق أو أجور عاممي المطابع أو تكمفة الشحن إبان طمب 

 المادة من الناشر.
 حمل مبمغا مخمفا لسعر المواد الحقيقي مما يتطمب كتابة قد تفقد فواتير المواد أو قد ت

 استفسار إلى الوكيل.
  قد ال يرسل إال جزء من المواد مع الفاتورة أو قد تصل الفاتورة قبل المواد أو العكس وفي

 ىذه الحالة يجب االنتظار لحين اكتمال المواد أو لحين وصول الفاتورة.

يد من أىم األقسام في المكتبات وخاصة المكتبات وفي األخير يمكن القول أن قسم التزو 
الجامعية والعامة منيا، حيث انو ىو المسئول عن تطوير وبناء المجموعات المكتبية بكافة 

 1أشكاليا.

                                                           
.عمان;مؤسسة الوراق لمنشر 3الفنية في المكتبات ومراكز المعمومات.ط اإلجراءات.أمينالورغي، ؛،حسن صالحإسماعيل  1

 . 1:-:9.ص.ص;3125والتوزيع.
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 التقييم:-4

تعد عممية تقييم مقتنيات المكتبات ومراكز المعمومات ومصادرىا المختمفة حمقة من حمقات 
سمسمة بناء وتطوير خدماتيا، كما تعتبر إحدى العمميات اإلدارية األساسية التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالتخطيط واختيار المجموعات وتنقيتيا، واليدف النيائي من عممية تقييم 

أكد من مدى تحقيق المكتبة ألىدافيا ومدى رضا المستفيدين عن خدماتيا المجموعات الت
المختمفة ليذا معظم المكتبات تقوم بعممية التقييم لمجموعاتيا بصفة دورية لمعرفة إلى أي 
مدى نجحت المكتبة في خدمة المستفيدين منيا وما نقاط الضعف والقوة في مجموعاتيا 

 بعيا من اجل معالجة نقاط الضعف فييا.وماىي األساليب المقترحة التي تت
 تعريف التقييم: 4-1
ورد في المعجم الوجيز لمجتمع المغة العربية "قيم" الشيء تقييما قدر قيمتو وفي المغة  

االنجميزية فان ىناك أكثر من مصطمح يستخدم لمداللة عمى الميني نفسو حين تعنى الحكم 
 عمى القيمة أو المغزى أو األىمية. 

في معنى بسيط بأنو تقدير قيمة نشاط évaluationالتقييم   Lancastreاالنكستر  ويعرف
 1ما أو شيء ما.

 
 ;تقييم المجموعات المكتبية وطرقيا 4-1-1

تقييم  المجموعات ىو احد جوانب تنمية المجموعات ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط وانتقاء 
رضاء المقتنيات وتنقيتيا، كما يرمي في النياية إلى  التأكد من مدى تحقيق المكتبة ألىدافيا وا 

 المستفيدين من خدماتيا.

                                                           
مصادر المعمومات المرجعية الورقية والرقمية.كفر الشيخ;دار العمم وااليمان لمنشر  النجار،رضا محمد.  1

 .298.ص.3125والتوزيع،
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إلى أن االىتمام بتقييم مجموعات المكتبة  howesوىاوز  gormanوقد أشار جورمان  
 ينطوي عمى مجموعة من األىداف وىي;

 تكوين صورة دقيقة لمدى شمول المجموعات ومدى عمقيا ومدى اإلفادة منيا. .2
 وضع مؤشرا أو أساس يمكن بناء عميو عممية تنمية المجموعات. .3
 المساعدة في وضع سياسة تنمية المجموعات. .4
 قياس مدى فعالية سياسة تنمية المجموعات .5
 التعرف عمى مدى صالحية المجموعات. .6
 التعرف عمى نقاط الضعف في المجموعات واقتراح سبل عالجيا. .7
لقطاعات التي تحتاج أكثر من غيرىا إلى توجيو المواد البشرية والمالية إلى ا .8

 ىذه الموارد.
 دعم مبررات زيادة ميزانية االقتناء. .9
إقناع السمطات اإلدارية العميا بوجود جيد عمل مقابل المطالبة بمزيد من  .:

 المخصصات المالية.
 تأكيد وجود مظاىر قوة أو ضعف معينة في المقتنيات . .21
قطاعات األولوية الخاصة بيذه التأكد من الحاجة إلى التقنية وتحديد  .22

 1الحاجة.

 

 

 

 
                                                           

1
 .232..ص3111،المكتبية في المكتبات ومراكز المعمومات.عمان;دار الفكرالنوايسية،غالب عوض.تنمية المجموعات   
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 طرق تقييم المجموعات : 2—4

ىناك أكثر من تصنيف واحد لمطرق التي يمكن إتباعيا في تقييم المجموعات فيناك من 
 يشير إلى وجود خمس طرق لمتعامل مع قضية التقييم وىي;

 تجميع اإلحصاءات حول المجموعات . .2
 مراجعة القوائم المعيارية والفيارس والبيبميوغرافيات. .3
 استطالع أراء المستفيدين. .4
 اختيار المجموعات بشكل مباشر. .5
 تطبيق المواصفات القياسية. .6

 وىناك من يرى بان ىناك عدة طرق لتقييم المجموعات وىي;

 وتشمل عمى; طرق الكمية .2
 الحجم الكمي لممجموعات. -
 تو بعدد المستفيدين.الحجم الكمي لممجموعات وعالق -
 معدل النمو الجاري. -
حجم المجموعات وتوزيعاتيا عمى أقسام التصنيف لقياس الوزن النوعي بين  -

 الموضوعات.
 اإلنفاق عمى المجموعات. -

 وتشتمل عمى; الطرق النوعية .2
 التقييم الموضوعي المباشر لممجموعات )الطرق االنطباعية(. -
استخدام قوائم الفحص أو القوائم المعيارية أو قوائم المكتبات األخرى والمقارنة  بينيا  -

 وبين مجموعة المكتبة.
 حداثة المجموعات. -
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 صالحية المواد لمتداول. -
 شمول وتكامل المجموعات. -
 فعالية استخدام المجموعات. -

 تقسم تقييم المجموعات إلى ثالث فئات أساسية وىي; وىناك فئة ثالثة

 وتشمل عمى;الطرق التي ترتكز عمى المستفيدين  (1
 اختبارات اإلمداد بالوثائق. ∙
 اختبارات توافر الوثائق عمى األرفف. ∙
 تحميل إحصائيات المطالعة الداخمية. ∙

 وتشتمل عمى;الطرق التي ترتكز عمى المجموعات  (2
 استخدام المواصفات القياسية. ∙
 .قوائم المراجعة ∙
 المرجعية.إلستشيادات تحميل ا ∙
اإلحصاءات بحجم المقتنيات ومجاالتيا التخصصية ومقدار ما ينفق عمييا، ميل تح ∙

 ومعدالت نموىا ، وعالقة حجم المجموعات بحجم مجتمع المستفيدين .
حيث تعيد بعض المكتبات بميمة تقييم : الطرق غير الكمية )الطرق االنطباعية( (3

االستشارية، وتعتمد  مجموعاتيا إلى خبير أو مجموعة من الخبراء أو إحدى المجان
ىذه الطريقة عمى االختيار المباشر لمحتويات األرفف ومالحظة المستفيدين 

 ومضاىاة المجموعات مقابل بعض قوائم المراجعة.
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 تقييم المجموعات عمى ضوء واحد أو أكثر من المؤشرات والمتغيرات التالية;ومن الممكن 

 عدد المجمدات. -
 عدد العناوين. -
 عدد المجمدات أو عدد العناوين لكل فرد في مجتمع المستفيدين. -
 عدد العناوين أو المجمدات لكل من لو حق االستعارة. -
 العالقة بين عدد الطمبة وعدد الكتب. -
 العالقة بين رصيد المجموعات واإلضافات واإلعارات. -
 متوسط عدد العناوين أو المجمدات المضافة سنويا خالل خمس سنوات. -
 ة المئوية لمزيادة في حجم المجموعات خالل عشر سنوات.النسب -
 عدد المجموعات الخاصة لكل مستوى دراسي أو لكل فئة من فئات المستفيدين. -
عدد المجموعات في كل تخصص من التخصصات عمى ضوء ىذه التخصصات  -

 في اإلنتاج الفكري بوجو عام .
 مقدار ما ينفق سنويا عمى تنمية المجموعات. -
 موعات من إجمالي ميزانية المكتبة.نصيب المج -
 مدى الزيادة السنوية في ميزانية االقتناء. -
مدى التكرار في المجموعات وعالقة ذلك بمدى اإلفادة أو اإلقبال من جانب  -

 المستفيدين.
 مدى حداثة نشر المجموعات وعالقة ذلك بمعدل التعطيل. -
 البيبميوغرافيات المعيارية .استطالع المقتنيات بما يتم التعريف بو في  -
انعكاس المجموعات عمى االستشيادات المرجعية الواردة فيما ينتجو المستفيدون  -

 من وثائق.
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 1مالحظة مدى إقبال المستفيدين أو إعراضيم. -

  أىداف التقييم: 4-3

 ويمكن تمخيص أىداف ودوافع تقييم المجموعات فيما يمي;

 لمصادر والمجموعات المتوافرة.قياس مدى رضا مجتمع المستفيدين من ا -
التعرف عمى مواطن القوة والضعف في المجموعات واقتراح الحمول العالجية  -

 المناسبة.
 تبرير المطالبة بزيادة ميزانية تنمية المجموعات. -
إقناع لجان االعتماد وجيات التقييم الخارجي بان المكتبة لدييا المصادر الالزمة  -

 ين.لخدمة حاجات وأنشطة المستفيد
الرغبة في توجيو الموارد المالية والبشرية نحو تنمية قطاعات معينة عن المجموعات  -

 تحتاج أكثر من غيرىا إلى التنمية والتطوير.
 قياس مدى فاعمية سياسة االختيار والتزويد والعمل عمى تطويرىا . -
واقع مقتنيات المكتبة مع غيرىا من المكتبات بغرض التطوير وتقديم المصادر  مقارنة -

 والخدمات األفضل.
 تأكيد الحاجة إلى ضرورة تنقية وتشعيب المجموعات. -
 تعديل سياسة بناء المجموعات عند الضرورة. -

 أسباب تقييم المجموعات في الفئات الثالثة التالية;ويمخص جورمان 

 لمتأكد من أن مجموعات المكتبة تؤدي وظائفيا .أسباب مينية; وذلك  . أ
 أسباب اقتصادية ; وذلك لتبرير تكمفة مجموعات المكتبة . . ب
 أسباب إدارية; وذلك لتقييم الجوانب المتنوعة لألداء الوظيفي اإلداري . . ت

                                                           
 .233النوايسية، غالب عوض.مرجع سابق.ص.  1
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االعتبارات التي يجب وضعيا في الحسبان عند القيام بعممية التقييم، ناك مجموعة من وى
 العممية العاممون في المكتبة أو الباحثون وىي;سواء أقام ب

أن يفيد التقييم في الحكم عمى مدى فاعمية المقتنيات ومدى كفايتيا في تمبية ضرورة  .أ 
 االحتياجات الحالية والمتوقعة لممستفيدين.

 ضرورة أن يعتمد التقييم عمى السياسة الحالية لتنمية مجموعاتيا. .ب 
طموبة التقييم مما يساعد في تحديد أساليب التقييم ضرورة تسجيل األىداف والبيانات م .ج 

 التي تستخدم ، وبناءا عميو يتم إعداد االستمارات المطموبة لجميع البيانات.
االختيار الدقيق لطرق التقييم الخاصة بالمجموعات والخاصة بالمستفيدين، بحيث  .د 

 1تقمل من النظرة الذاتية لمقائمين عمى التقييم عند إصدار األحكام.

 ;معايير العامة لمتقييم المجموعات المكتبية 4-4

 :معايير التقييم لمكتب 

قبل اختيار المادة المكتبية أو طمبيا أو شرائيا ، بغض النظر عن شكميا ومضمونيا، البد 
من القيام بعممية التقييم شاممة لمتأكد من أنيا مناسبة من كافة النواحي، وتمبي الحاجة لدى 
المستفيدين ، وتسد فراغا في المكتبة ، ويمكن تقييم اي مادة مكتبية من خالل االطالع عمى 

وعة من المعطيات المباشرة مثل الصفحة، العنوان والمقدمة، قائمة المحتويات ، وقائمة مجم
المصادر، والكشاف، كما يمكن تقييميا من خالل الرجوع إلى األدوات المساعدة لالختيار 
كالبيبميوغرافيات بإشكاليا المختمفة وخاصة المشروحة منيا ومراجعات الكتب وغيرىا ، 

ن التطرق إلى األمور الرئيسية التالية عند محاولة تقييم أي مادة مكتبية وبشكل عام ال بد م
 بغرض توفيرىا لممستفيدين.

                                                           
تنمية مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية.عمان;دار الرضوان لمنشر  عميان،ربحي مصطفى.  1

 .388-387.ص.ص;3124والتوزيع،
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 أوال: التأليف والسمطة المشرفة

 ;مؤلف المطبوع . أ
 ىل ىو معروف متخصص في المجال؟ .2
 ماىي خبراتو ومؤىالتو العممية والمغوية؟ .3
 ما مدى مسؤوليتو عن العمل؟ .4
 ما ىو أسموبو في الكتابة؟ .5
 ما مدى تحيزه؟ .6
 ىل اعتمد عمى نفسو فقط؟ .7
 ىل اعتمد عمى مصادر جيدة لممعمومات؟ .8
 ما مدى حداثة وموضوعية المصادر التي رجع إلييا ؟ وىل أوضح االقتباسات؟ .9
 .المحرر، المترجم، المحقق والمراجع...الخ وما شابييم . ب
 ما ىي مؤىالتيم العممية في ىذا المجال؟ .2
 العممية؟ ما مدى خبرتيم وتجاربيم .3
 ما مدى مسؤوليتيم الحقيقية عن العمل؟ .4
 ىل أسموبيم في التحرير، والترجمة...الخ موفق؟ .5
الييئة أو الجية المسئولة عن إنتاج المادة المكتبية ) الجمعية والمنظمة، ودار  . ت

 النشر...الخ(.
 ما مدى شيرتيا في مجال النشر بشكل عام؟ .2
 ما مدى تخصصيا في النشر في الموضوع؟ .3
 دييا سمعة طيبة في مجال النشر؟ىل ل .4
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 ى والترتيبانيا:المعالجة الموضوعية والمحتو ث

 المعالجة الموضوعية .أ 
 ما ىو الموضوع الرئيسي لممادة؟ .2
 ما ىي الفكرة الرئيسية من وراء المادة؟ .3
 ما مدى عالقة الموضوع باىتمامات المستفيدين؟ .4
مختصر، ما ىو أسموب المعالجة لمموضوع ;عام، خاص، متعمق،  .5

 مبسط...الخ؟
 ما ىو البعد التاريخي والجغرافي لممعالجة الموضوعية؟ .6

 المحتوى: .ب 
 .ما نوع المادة)كتاب، مرجع، فيمم...الخ( .2
 ىل المحتوى مناسب لعامة المستفيدين أم المتخصصين منيم؟ .3
 ماىي مميزات المادة عن غيرىا من المواد المتوفرة؟ .4
 ىناك مصادر بديمة يمكن أن تغني في محتوياتيا عن المادة؟ ىل .5
ما ىي طريقة وأسموب العرض لممستوى) األسموب بشكل عام ، المغة ،  .6

 الدقة،الشمولية،التوثيق...الخ(؟
 ما مدى توافر الكشافات الجيدة ومدى تغطيتيا لممحتويات؟ .7
 ما مدى توافر البيبميوغرافيات وقوائم المصادر لممادة؟ .8

 تيب:التر  .ج 
ما ىي طريقة الترتيب والتبويب والتنظيم لممعمومات )ىجائيا، موضوعيا،  .2

 تاريخيا، جغرافيا...الخ(.؟
 ما مدى سيولة الوصول لممعمومة المطموبة المتوفرة في المادة ؟ .3
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 ثالثا: الشكل المادي والسعر

 ىل شكل المادة مناسب لفكرتيا؟ .2
 .ما مواصفات الورق أو المادة المستخدمة؟ .3
 الطباعة جيدة وواضحة؟ىل  .4
 ىل حجم المادة مناسب؟ .5
 ىل المادة مجمدة وىل التجميد جيد؟ .6
 ما مدى وضوح المادة وسيولة االطالع عمييا واستخداميا؟ .7
 ىل سعر المادة وتكمفتيا مناسب؟ .8

ويمخص بعضيم ىذه األبعاد أو المعايير أو العوامل المؤثرة في اختيار المادة المكتبية في ; 
حتوى ، وأسموب البحث أو المعالجة، والمستوى، والقابمية لمقراءة، وتوافر المؤلف ، والم

الكشاف وتوافر قائمة المصادر ، والشكل المادي والسعر، ويرى محمود أيتم أن أىم عوامل 
 االختيار لممادة ىي;

 النص. .2
 تاريخ النشر. .3
 المؤلف. .4
 المحتوى وأسموب البحث. .5
 العرض المادي لمكتاب. .6
 .القابمية لمقراءة .7
 الكشاف وقائمة المراجع. .8
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ومما استنتجاه أن عممية تقييم المجموعات المكتبية ومصادرىا المختمفة عنصرا أساسيا من 
عناصر بناء وتطوير مجموعاتيا، ولمتأكد من مدى تحقيق المكتبة ألىدافيا ومدى رضا 

 1المستفيدين من خدماتيا.

 

 

 

 

  

                                                           
1
عجمية،يسرى.تنمية وتقييم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات.عمان:دار صفاء  عليان،ربحي مصطفى؛ ابو  

 .51-51.ص.ص5001للنشر والتوزيع ،
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 خالصة الفصل األول : 

وفي خالصة القول نستنتج أن تنمية المجموعات المكتبية ليا عدة عمميات فنية تزتكز عمييا 
لتجسيد سياسة واضحة و دقيقة وفق طرق و اجراءات تستخدميا بالقيام بيده االخيرة اد 

تعتبر المبدا الزئيسي الدى تقوم عميو اي مكتبة فى بناء مجموعاتيا و كدلك باتباع معايير 
 لمنظمة الموحدة و ا
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 تمهيد

من المعايير التي يمكن من  أصبحتالمكتبة من أىم المؤسسات الجامعية حيث  تعتبر

يشيده العالم من تطورات تكنولوجية و معموماتية  خالليا تقييم الجامعة ,وخاصة في ظل ما

الذي تعرفو المقتنيات والمعمومات في العالم كمو ,وىذا الزالت الحاجة ممحة لتجديد وتطوير 

الخدمات المكتبية مع تزايد الطمب عمى المعمومات وبكل أشكاليا وبمغات متعددة وحتى تكون 

مة البد من توفير ميزانية مخصصة ليا .من عمى مواكبة التغيرات الحاص األخيرةقادرة ىذه 

 دىا وكذلك معالجة ىذه المصادر وفقا مااخالل قدرتيا عمى توفير مقتنيات الحديثة لرو 

في  الستخداميايتطمبو التوجو المعمومات الحديث,وتوفير أجيزة الحاسوب و البرامج الفعالة 

قامة معارض وندوات لتعريف بمحتويات المك تبة وكيفية الحصول عمى عمميا المكتبي وا 

طالعو عمى كل المعمومات الجديدة بالنسبة لممكتبات  رضامقتنياتيا وىذا لكسب  المستفيد وا 

األخرى وتدعيم البحوث وتدعيم البحوث و تعزيز البرامج العممية و العممية لمجامعات و 

 المجتمع ككل.

 

 

 

 



 الجامعية المكتبات خدمات تفعيل في ودورها المكتبية المجموعات تنمية  :الثاني الفصل

 

 
65 

 أنواع الخدمات المكتبية -1

المكتبات ومراكز  أنواعتعتبر أنواع الخدمات المكتبية من خدمات أساسية في جميع 

المعمومات,ولكنيا تكتسب أىمية خاصة في المكتبات الجامعية حيث أنيا تقدم خدمات ذات 

مستوى رفيع لتحقيق أىداف الجامعية في التدريس و البحث العممي وخدمة الوسط الجامعي 

احثين و ىيئة التدريس ,ومن ىذه الخدمات اإلعارة وغيرىا نم بكل فئاتو من طالب و الب

تعتبر ىذه األخيرة عمى أنيا العمميات و الوظائف و التسييالت التي  الخدمات المكتبية إذ

جاتيم ,بطريقة منظمة وسريعة احتيإلتقوم بيا المكتبات لتوفير المعمومات لممستفيدين وفقا 

 العالم من معمومات وبين المستفيد النيائي منيا .ينشر في  ومن ثم فيي الوسيط بين ما

 خدمة البيبموجرافية  1-1

تتضمن الخدمات البيبميوجرافية إعداد القوئم البيبموجرافية الشاممة والموضوعية والكشافات 

والمستخمصات ووجود ىذه األدوات في المكتبات يزيد من فعالية الخدنات ويمكن تعريف 

بأنيا قوائم تعطي بيانات عن مواد منشورة أو غير منشورة يتم تجميعيا القوائم البيبميوجرافية 

تربط بين ىذه المواد كأن تكون مجموعة حول شخص أو موضوع   وفقا لصمة من النوع ما

أو مكانية أو  زمنيةتكون ىذه الصمة إما موضوعية أو  زمان أو مكان بشكل عام أو محدد

 .1نوعية 

                                                           
 .98.ص.2008: دار الثقافة العممية,اإلسكندريةمكتبات المراكز الثقافية . السيد, جييان محمود. 1
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  االستفساراتئمة و خدمة اإلجابة عمى األس 1-1-2

تعد ىذه طريقة من الخدمات الجوىرية التي تيتم بيا مؤسسات المعمومات لكونيا تعكس حالة 

و التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر وفي العادة يوجد قسم خاص بيذه الخدمة  االتصال

وأداء  تنفيذفي مؤسسة المعمومات يشرف عميو موظف متخصص ولو خبرة تجعمو قادر عمى 

بميارة ونجاح وقد تستخدم تعابير عديدة في مجال مؤسسات المعمومات لداللة عمى  أعمالو

منيا األعمال المرجعية و الخدمات المعمومات والمراجع ,وميما اختمفت ىذه  العمميةىذه 

التوجيو و  بتقديمالتعابير فإنيا تصب في مجرى واحد وتسعى لتحقيق ىدف واحد يتمثل 

تكون المعمومة تخص  اعدة المستفيدين في الوصول إلى المعمومات غالبا مااإلرشاد ومس

معنى كممة ما أو معمومات موجزة عن موضوع معين أو موقع مدينة معينة  إلى  تفسير

فإنيا تعمد إلى توفير مجموعة  االستفساراتعن طريق اإلجابة عمى األسئمة و  يدينفالمست

ا مجموعة المراجع والتي تشمل الموسوعات أو دوائر من مصادر المعمومات التي يطمق عميي

 المعارف العامة و المتخصصة 

 القواميس أو المعاجم المغوية .-1

 والسير و الطبقات . مالتراجالمعاجم -2

 الكتب السنوية و الحوليات أدلة الييئات و المؤسسات المختمفة .-3

 المصادر الجغرافية .-4
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 الكشافات و المستخمصات. -6

 المستفيدين بأسموبين االستفساراتوتقوم مؤسسات المعومات باإلجابة عمى 

 تزويد المستفيد بالمعمومة التي تخص سؤالو أو استفساره مباشرة. -1

المستفيد إلى المراجع الذي يمكن أن يمكن أن يجد فيو الجواب وفي بعض الحاالت  إرشاد-2

 تعميم المستفيد كيفية استخدام المراجع إذ كان يجيل ذاك.

المعمومات  في ليذا يستطيع المستفيد الحصول عمى اإلجابة إما بالذىاب شخص إلى مؤسسة

  . 1)الحواسيب(ة أو من خالل الإلتصال الياتفي أو األجيزة اإللكتروني

 خدمات البحث في شبكات المعمومات 1-2

ىناك تعريفات متعددة لشبكة المعمومات منيا أنيا عبارة عن وجود مؤسستين أو أكثر تشارك 

في نموذج موحد لتبادل المعمومات عن طريق روابط االتصاالت عن بعد وذلك من أجل 

ة عن تركيب مجموعة من تحقيق بعض األىداف المشتركة وتعرف أيضا بأنيا عبار 

عد البيانات وطرفيات بغرض استخداميا من قبل المستفيدين ومن خالل ىذا االحواسيب وقو 

 الجوانب التالية . عمىالتعريف يتبين أن شبكات المعمومات بكافة أنواعيا وأشكاليا ترتكز 

مكانات استيعابيا من البيانات.-1  مجموعة من الحواسيب بمختمف أنوعيا وا 

                                                           
والمجتمع.عمان : مؤسسة الوراق لمنشر  الوردي,زكي حسن؛ المالكي,جميل الزم.معمومات  1

 .116-117.ص.ص2006والتوزيع,
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قواعد البيانات وتمثل ىذه القواعد المواد األولية الضرورية لعمل وأداء أية شبكات -2

 المعمومات واسترجاع المطموب منيا.

 طرفيات أو نيائيات وىي منافذ لدخل عمى المعمومات واسترجاع المطموب منيا.-3

مومات التي لمشبكة وىم العمود الفقري لشبكات المع النيائيينالمستفيدون والمستخدمون -4

 1ن أنيا بنيت و أنشئت من أجميمم

  لممعمومات االنتقائيخدمة البث  1-2-2

 االنتقائيكانت خدمة اإلحاطة الجارية موجية إلى المستفيدين بصفة عامة فإن خدمة  إذا

مصممة وفق  أنياإحاطة الجارية ولكنيا موجية إلى الفرد مباشرة أي  لممعمومات تعتبر خدمة

كل باحث لوحده وتيدف ىذه الخدمة إلى تزويد المستفيد بصفة دورية بالمعمومات  احتياجات

مامو وذلك عن طريق تجديد سمات المستفيد وىي مجموعة من تالتي تدخل نطاق إى

 .2المصطمحات الموجودة في المكنز المستخدم في تكشيف وتحميل الوثائق

 

 

 
                                                           

 .405.ص.2014.عمان:دار صفاء لمنشر والتوزيع,3عميان,ربحي مصطفى.خدمات المعمومات .ط  1
شارع  46:إسكندريةالمصادر المرجعية المتخصصة في المكتبات ومراكز المعمومات..ميران,,ميساء محروس احمد  2

 .159مشرفة.ص. الدكتور مصطفى
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  :المباشر باالتصالالبحث  خدمة 1-3

عبارة عن نظام السترجاع المعمومات بشكل فوري ومباشر عن طريق الحاسوب وتعرف بأنيا 

و المحطات الطرفية التي تزود الباحثين بالمعمومات المخزنة في نظم وبنوك قواعد 

ىذه الخدمة مع بداية الستينات وكان عدد قواعد البيانات  تظير  وقد ,امقروء المعمومات

ضوعات في كافة العموم وتتطمب كل ممحوظ ليغطي المو عدد ازداد بشفال اآلنمائة قاعدة أما 

 خمسة عناصر رئيسية ىي : الخدمة

 آليا . قواعد أو بنوك لممعمومات مخزنة بالحاسوب وتقرأ-1

 موزع أو مورد لمخدمة يضمن الوصول لمقواعد من قبل المشتركين.-2

 دماتيا.من خ وتبحث فييا كجزء معمومات تشترك في ىذه القواعد ومراكز مكتبات-3

 باحث يستطيع التعامل مع الخدمة.-4

 المستفيد النيائي من الخدمة.-5

 ولقد لحظت فوائد خدمة البحث باالتصال المباشر فيما يمي 

 وصول مباشر إلى مجال واسع من مصادر المعمومات.-1

 المخزنة. الواسعة والمتعددة لموصول لممعمومات اإلمكانياتبحث أكثر فعالية بسبب -2
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 .1عمل كتابي أقل ضجرا والقدرة عمى الحصول عمى نسخة مطبوعة من النتائج-3

 خدمة اإلعارة: -1-3-1

تستطيع أن نطمق عمييا خدمات تداول مصادر المعمومات ,ىي  خدمات اإلعارة أو كما

الفرصة أمام  إلتاحةمجموعة من الخدمات واإلجراءات التي تقوم بيا مؤسسات المعمومات 

المستفيدين لمحصول عمى مصادر المعمومات و استخداميا داخل مؤسسة المعمومات أو 

عادتيا في الوقت المحدد  خارجيا وفقا لضوابط معينة تكفل المحافظة عمى تمك المصادر وا 

إلى  بتقديميامؤسسات المعمومات  الخدمات األم في كونيا أول الخدمات التي تبدأ و تعد

من أن اليدف النيائي من وجود  انطالقاظيور ىذه المؤسسات إلى الوجود  ن منذالمستفيدي

مصادر المعمومات بأنواعيا وأشكاليا ولغات وموضوعاتيا ىو تحقيق أقصى درجات اإلفادة 

تاحتيا أماميم لغرض  داخل المؤسسة أو  استخداميامنيا من قبل مجتمع المستفيدين وا 

 . 2عن طريق اإلعارة خارجيا

نخمص إليو ىنا أن الخدمات المكتبية بمختمف أنواعيا تعد المرآة الحقيقية التي تعكس  وما

و أىداف وقدرة المكتبات ومراكز المعمومات عمى إفادة المستفيدين وىي مقياس  نشاط

ءة الكادر البشري المؤىل وعمى مجموعة اعمى كف الحقيقي لمدى نجاحيا أو فشميا ,وتعتمد
                                                           

جدار لمكتاب  عمم المكتبات والمعمومات والبحث األكاديمي.عمان: أساسيات,حسن احمد.منؤ الم؛ عميان ,ربحي مصطفى  1
 .208-207.ص.ص:2009العالمي,

عمان  المالكي,مجبل الزم.مصادر المعمومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعموماتية. ؛الوردي, زكي حسين  2
 .221.ص.2014الوراق لمنشر والتوزيع,:مؤسسة 
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 أشكاليا المتوفرة.  مصادر المعمومات بكافة

 هايديالمكتبات الجامعية في خدمة مستف مهام-2

تعبر المكتبات الجامعية من أىم الوسائل التي تعتمد عمييا الجامعات في تحقيق أىدافيا فيي 

المكتبية إلى جميع فئات المجتمع األكاديمي الذي تتواجد  تقوم بتوجيو مجموعاتيا من المواد

متنوعة و المتزايدة  ماحتياجاتيفضل الخدمات لممستفيدين وتمبية فيو وذلك من أجل تقديم أ

 معمومة في مجاالت موضوعية مختمفلمبحث عن ال

 مستعممي المكتبات الجامعية 2-1

 وتخصصاتيم العممية. ةاألكاديميالطمبة بمختمف مستوياتيم -1

 ىيئة التدريس في الجامعة . أعضاء-2

 موظفين وعاممين في مختمف الدوائر اإلدارية.في الجامعة من  الييئة اإلدارية-3

 الباحثون في مختمف المجاالت و الموضوعات.-4

أفراد المجتمع المحمي ,ويعتمد عمى سياسة الجامعة و المكتبة وطبيعة عالقتيما بالمجتمع -5

 .1المحمي

 

                                                           

 .168.ص.2006لمنشر والتوزيع , أسامةمرجع في عمم المكتبات .عمان: دار . عبد الحميد,فادي  1 
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 أخصائي المكتبات والمعمومات و الدور المنوط به 2-2

مكتبات إن دور المكتبي بالمفيوم القديم كما جاء بو عمم المكتبات و المعمومات ىو حراسة ال

,أي الحفاظ عمى ما تحتويو من مجموعات مختمفة من ميادين حتى أطمق عميو اسم الحارس

 المعرفة.

حيث أن  هوما بعدوظمت ىذه الفكرة مرتبطة بدور المكتبي حتى حمول القرن العشرين 

التقنية وما صاحبيا من تطورات تكنولوجية لم تقدم حل لممشكالت التي زاد تعقدىا التحديثات 

دارتيا,ألن وىنا تصبح ميمة  إنسانيةىذه المشكالت ذات طبيعة  فيما يتعمق بتنظيم المعرفة وا 

 بشكل طبيعي في تنظيم و إدارة المعرفة. االندماجو  االنخراطالمكتبات و المعمومات 

دور أخصائي المعمومات دور حضاري ,ألن الكتاب ىو الذي "أن ويؤكد أحمد بدر عمى

وتتمثل فيو معظم الحضارات والثقافات ذات الجذور األصمية وعمى الرغم من أن  تتجسد

 ما قيمة وأرسخيا جذورا ىو الحضارات ليست كميا قائمة عمى كتاب ولكن أكثر أثرا وأرفعيا

 1."كان

ن يوسعوا في معالجتيم لتنظيم النفاذ عمى المعمومات فعمى أىل المكتبات والمعمومات أ ا لذ

 منظورىم إلى الظروف اإلدراكية المعرفية أي التعامل مع ظروف العمل التي تحيط  أفق

نيتم كثيرا بظروف العمل .يعني ذلك أننا نيتم كثيرا  بالعاممين بالمعرفة ,يعني ذلك أننا

                                                           
 . 122-123صالعممية,) د.ن(.ص. :دار الثقافة اإلسكندريةعمم المكتبات والمعمومات.  أساسيات.بدر أنوراحمد,  1
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 ائنيم.بظروف العمل الخاصة بميني المعمومات عمى حساب زب

أما فيما يخص مينة المكتبي في الجامعة فقد جاء في القاموس الموسوعي لكتاب *فمنذ 

عشرات السنين وضع نصب أعينو أخصائي المكتبات والمعمومات القدرات التسييرية 

 تسمح لممعمومة ,وكذا التطورات العممية التقنية ليا بالتنسيق ومسايرة سرعة اإلعالم اآللي إذ

 .1عاون مع ميندسي المعمومةلو فكرتو الت

 هداف المكتبة الجامعيةأ  3-2

 تقديم المساعدة لرواد من طمبة و أعضاء ىيئة تدريس و باحثين لمقيام األبحاث العممية.-1

 خدمة المناىج التعميمية.-2

ثراء مقتنياتيا بالدخول في شبكات المعمومات.-3  توسيع خدمات المكتبة وا 

 و الدراسات و البحوث و المحاضرات. حفظ خزن الرسائل الجامعية-4

 تبادل الخدمة المكتبية و المعمومات مع جميع مكتبات العالم.-5

 تدريب العاممين عمى إدارة المكتبات. -6

 تعتبر مركز لنقل التراث العالمي من لغة إلى أخرى.-7

                                                           
1  Pascal Fouché, Daniell péchions, Philipe shuwer-dictionnaire encyclopédique du 

livre(s1) :éditions du cercle de la libraires,2002.p.287. 
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 نشر البحوث العممية.-8

 كتبات.إرشاد القراء و تقديم خدمات اإلعارة و المرجع بين الم-9

 توفير خدمات البث االنتقائي لممعمومات و البحث اآللي المباشر. -10

وفي ختام قولنا نرى أن المكتبات الجامعية ليا دور فعال في خدمة مجتمعيا المحمي حيث 

تساىم تطوير البحث العممي و التعميم من خالل ما توفره من مصادر معمومات التي يرتكز 

اليدف المنشود ,ليدا تعتبر ىذه األخيرة الذاكرة البشرية التي  عمييا الباحثين لموصول إلى

 1تربط بين الماضي و الحاضر.

 األطر التنظيمية والقانونية في تنمية المجموعات المكتبية -3  

تعتبر النصوص القانونية من أىم المعايير التي ترتكز عمييا المكتبات الجامعية في تنمية 

 الكتب البد عمييا أن تعتمد عمى قوانين المتمثمة  اقتناءمجموعاتيا خاصة في حالة 

يساعدىا في تنمية رصيدىا الوثائقي ومما يجعميا  في قانون الصفقات العمومية وىذا ما

في  المستفيدين ودعميم بما يحتاجونو من مصادر معمومات تخدميم تطالبياتتواكب مع 

 العممي و العممي. بحوثيم وترقية مستواىم دراساتيم العممية و تقارير

 

                                                           
و االجتماعية  اإلنسانيةعمي الكميشي  ,لطيفة .المكتبات الجامعية في ظل إدارة الجودة الشاممة .مجمة االكادمية لمعموم   1
 .139.ص.2013ديسمبر .5.ع
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 الهيكل التنظيمي لممكتبات الجامعية 3-1

التركيب الداخمي لممؤسسة ويبين العالقات  ىو اإلطار أو البناء الذي يحدد :الييكل التنظيمي

األنشطة و األعمال التي يتطمبيا العمل  بين التنظيمات والوحدات الفرعية التي تقوم بمختمف

 األقسامضا ىدا الييكل يوضح العالقة ونوعيتيا التي تربط من أجل تحقيق ىدف المكتبة وأي

 بين بعضيا البعض ويمر  وضع الييكل التنظيمي بمراحل ىي 

تحديد اليدف اإلداري و األساسي و الفرعي لممكتبة ألن اليدف ىو الذي يحدد الحاجات -1

 التنظيمية األساسية وبالتالي طبيعة الييكل التنظيمي .

 بيان أوجو النشاط التي البد من القيام بيا من أجل الوصول إلى اليدف .-2

 إلى رئيسية وأخرى فرعية ثم تجميع كل منيا في شكل واحد ومنظم. األنشطةتقسيم -3

كل قسم تنظيمي وارتفاع إدارتو إلى مدير مع تحويمو السمطات التي  اختصاصتحديد -4

 تمكنو من أداء ميمتو.

 لممكتبة  وبين مختمف التقسيمات التنظيمية المسئولةت بين السمطة تحديد العالقا-5

تحديد الوظائف اإلشرافية والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات التنظيمية داخل المكتبة -6

 . 1ظيفي يوضح واجبات كل موظفو القيام بإعداد وصف و 

                                                           
 .28-27.ص.ص:2008:دار الحامد, دارة المكتبات ومصادر المعمومات المتخصصة.عمان.إ يوسف, طو جمال   1
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 االقتناءفي التزويد و  العموميةإبرام الصفقات  3-2

لعل أىم ما يمكن اإلشارة إليو ىنا في ىذا الخصوص أن ىذا التشريع جاء في شكل مرسوم 

والمقتنيات التي تحوز عمييا المؤسسات  واألجيزةرئاسي عموما فيو يدور حول كل الوسائل 

العمومية إلبرام الصفقات التزويد وخالفا لما ىو واقع عمى أرض الميدان فيتطرق في الباب 

العام  التجاهنفيم مدى شمول عممية إبرام الصفقات العمومية 1ل المادة ومن خال األول

إليو في ىذا ىو كيفية تخصيص  اإلشارةيمكن  لتوجيات اإلدارية  و السياسية ,ولعل أىم ما

 وتحديد مدى تحكم ىذه المادة في نوع المؤسسات التي وجب عمييا التعامل مع ىذا القانون.

مكتوبة في مفيوم التشريع المعمول بو تبرم وفق الشروط الصفقات العمومية ال3المادة

المواد والخدمات والدراسات  واقتناء األشغالالمنصوص عمييا في ىذا المرسوم قصد إنجاز 

 لحساب المصمحة المتعاقدة.

ىذه األخيرة كيفية  ونوع الصفقات ويبرز لممرة الثانية مصطمح  تحدد: 11ومن خالل المادة

 1طة.وفي أول نق اقتناء

 

 

                                                           
معسكر نموذجا.رسالة -وىران.مستغانم-تسيير وحدات التزويد واالقتناءات لممكتبات الجامعية أنظمةغوار , عفيف.  1

جامعة  ..التكنولوجيات الحديثة لمتوثيق وأرشيفات والعموم الوثائقيةمقدمة لنيل شيادة الماجيستر في عمم المكتب
 .151.ص.2009وىران,
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 المعايير الخاصة بالمكتبات الجامعية3-3

ماي 5موافق 1431 األولجمادى 20المؤرخ في 138-10المرسوم التنفيذي رقم

تعميم الالخاصة ب لألسالكظفين المنتمين الخاص بالمو  األساسييتضمن القانون 2010

 العالي 

 1427 الثانيةجمادى 19المؤرخ في 3-6 األمرمن 11-3المادتين  ألحكامتطبيقا : 1المادة

العام لموظيفة العمومية ييدف ىدا  األساسيمتضمن القانون  2006يوليو 15الموافق 

الخاصة المطبقة عمى الموظفين الذين ينتمون إلى التعميم  األحكامالمرسوم إلى توضيح 

 العالي .

 ب التالية المخابر الجامعية خاصة بالتعميم العالي تنتمي إلى الشع األسالكتعتبر  2المادة 

 1.صالح االقتصادية الجامعية وغيرىاالجامعية ,الم ,المكتبات

العمومية الطمبات االقتناء الموازم أو تقديم الخدمات ذات النمط  تشمل الصفقات15المادة 

العادي أو الطابع تكراري ,تكون مدة الصفقة الطمبات سنة واحدة قابمة لمتجديد دون أن 

و الخدمات أسنوات ويجب أن تبين كمية أو قيمة الحدود الدنيا أو القصوى لموازم 5تتجاوز 

 التي ىي موضوع الصفة .

 
                                                           

 .04.ص.2010مايو  31.09جريدة الرسمية الجميورية الجزائرية .ع   1
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ل أن النصوص القانونية ليا دور فعال في تسيير المكتبات وىذا ما يجعميا تقدم ويمكن القو 

وىذا ما يساعد أمناء  وتطبيقيابالقوانين  التزامدىا بأحسن الظروف من خالل اخدماتيا لرو 

 ءلمكتبات تجنب الوقوع في األخطاا

 : دور التكنولوجيا في تطوير تنمية المجموعات-4

 تمهيد:

تحوالت عميقة نتيجة تزايد الكم اليائل من  ةاألخير عرفت المكتبات الجامعية خالل السنوات 

 غير قادرة عمى تمبية احتياجات األخيرةالمعمومات وبمختمف المغات حيث أصبحي ىذه 

التقنيات  استخدامالباحثين ولمواكبة التطورات التكنولوجية التي فرضيا عمييا الواقع البد من 

 رضابخدماتيا غمى المستوى المطموب وكسب  ارتقاءوىذا ما يساعدىا عمى الحديثة 

 المستفيدين.

  تأثير التكنولوجيا عمى تنمية المجموعات المكتبية 1-4

  تأثر المكتبات ومراكز المعمومات بالنشر اإللكتروني 1-4-1

يحققو من  إن النشر االلكتروني كان لو تأثير جذري عمى المكتبة من حيث مجموعاتيا لما

 :مزايا تتمثل فيما يمي
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 :السرعة في التوزيع و اإلنتاج -1

 سيولة اإلتاحة -2

 في الدوريات االشتراكخفض تكمفة -3

 إمكانيات الوسائط المتعددة-4

الصالت الداخمية والخارجية حيث أتاحت النصوص الفائقة والوسائط الفائقة إمكانية الربط -5

 1.يا النص الواحدرات التي يتكون منفيما بين الفق

  في المكتبات االنترنتاستخدامات شبكة  1-4-2

 - االقتناء:استخدام البريد اإللكتروني في 

الياتف و البريد يوفر البريد اإللكتروني منافع كثيرة  االتصالمن الطريفة التقميدية في  بدال

 اإللكترونيمنيا أنو بحيث المستفيدين التأخيرات في العمل بسبب الياتف كما أن البريد 

 بعدة أشخاص في الوقت ذاتو. باالتصاليسمح 

 

 

                                                           
.عمان: دار صفاء لمنشر 2المكتبات االلكترونية والمكتبات الرقمية.ط.عميان,ربحي مصطفى  1

 .68-69.ص.ص2015والتوزيع,
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  الممفات  انتقال لالبرتوكواستخدام  FTP  دالتزويفي 

ىي استرجاع الممفات و الوثائق من األنظمة البعيدة لقد كان  إن الغاية من ىذا البروتوكول

 العروض و المعمومات من الباعة لالستالمالخط الخاص بانتقاء يبقى مفتوحا طوال الميل 

بسبب انقطاع الطاقة المغدية ومع استخدام  لإلعادةو الناشرين وكانت العممية تتعرض  

 .1دقائق ثالثمدة ال تتجاوز  وثيقة في 200نقل الممفات أصبح نقل  لبرتوكو 

 في تنمية المجموعات االنترنتدور  1-4-3

في  المكتبيينساىمت انترنت بشكل كبير في تنمية مجموعات المكتبة حيث يستخدمونيا 

جديد,حيث ظير كثير من الشركات التجارية في العالم والتي ليا دور  التعرف إلى ماىو

طمبات  لالستالمبارز في تنمية مجموعات المكتبية ومن أشيرىا شركة أمازون كوم وتستخدم 

 الشراء و إرسال الكتب بالبريد .

 وتضم أكثر االنترنتعربية عمى و الفرات وىي أول مكتبة تجارية  وىناك موقع مكتبة النيل

و يوفر المواقع خدمة إمكانية البحث  استثناءكتاب تشمل كل المواضيع بدون  50000من 

 لغالف كل كتاب مع معمومة عن مؤلفو وبإمكانية شراءه بالغة العربية كما يوفر الموقع صور

 2مباشرة من الموقع.

 
                                                           

خميفة,شعبان عبد العزيز.تكنولوجيا المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات العربية بين ؛ عبد اليادي,محمد فتحي  1
  .393-394.ص.ص1999الواقع والمستقبل.القاىرة:الدار المصرية المبنانية,

تبة الممك فيد الوطنية لمنشر المعثم, نبيل عبد الرحمن .النشر االلكتروني لمصادر المعمومات عمى الويب.الرياض:مك  2
 .70-71.ص.ص2011والتوزيع,
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 التزويد اإللكتروني 4-2

كل شراء و في اختيار والمتابعة واالستالم في عممية ال اآللييعنى بو استخدام الحاسب 

 1.صادر وعن طريق نظم التزويد اآلليالمشتريات من كتب وغيرىا من الم

  م التزويد اإللكترونينظ1 -4-2

 دعت الضرورة الستخدام التزويد اإللكتروني لألسباب التالية 

 تنوع وتعدد أشكال المواد المكتبية .-1

 واد المكتبية تباعد مصادر الحصول عمى الم-2

 في تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني  اآلليلوجيا الحاسب تطور اليائل في تكنو -3

 :ومن بين وظائف التزويد اإللكتروني ىي

 طمب كل أنواع مصادر النظام وأوعيتيا  أي :فعالية الطمبات-1

 متابعة الطمبات -2

 .الطمبات  استالم-3

 إلغاء الطمبات-4

                                                           
مكتبة  النشر االلكتروني واثره عمى وتنمية المجموعات في المكتبات السعودية.الرياض:.راجح,نوال بنت عبد العزيز  1

 .26.ص.2009الممك فيد الوطنية,
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 إرجاع الطمبات-5

 1.اإلحصاءات و التقارير-6

  :ميزات التزويد اإللكترونيم 4-2-2

 توفير الوقت لمعاممين والمستفيدين -1

 تسيير العمل بإجراء التزويد -2

 .المعمومات حول اإلنتاج الفكري حصول أخصائي التزويد عمى أحدث-3

 .المتاحة  األوعيةمقتنيات المكتبة بشتى أنواع  زيادة عدد-4

 2.أنواع من األوعية التي لم تكن تستطيع المكتبة اقتناؤىا اقتناءإمكانية -5

 التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية 4-3

 حيت أصبحت وظائف جديدة وتحقيق مطالب أكبر تطور من  :البيئة الرقمية العالمية

 بإضافةسابقا وخاصة بظيور خدمات االنترنيت السريعة و المتجددة  التي كانت تقوم بيا

السيل  االلكترونيالنشر  إمكانياتتحدى المكتبات االلكترونية وزاد الخطر مع  إلى

يمكنيا احتواء  والتيالمتعددة  وسائطالعالم .وبظيور  أقطاركل  إلىيصل  ذيوالسريع وال

                                                           
المكتبات والمعمومات المينة والرسالة.القاىرة:مؤسسة طيبة لمطبع  أخصائي. البدوي,حمدي عبد العميم  1

 .126-128.ص.ص2011والنشر,
 .205 .ص  2010,إسكندريةومات العربية.في المكتبات ومراكز المعم اآلليزكريا.استخدام الحاسب  أمانيالرمادي,    2
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لك صغر ذقد تعجز البعض المكتبات الصغيرة عمى احتوائيا زاد عمى  التيمئات الكتب 

 ا.حجمي

مكانية  منظمة بشكل يسيل استغالليا .ليدا فان  أنيااالطالع عمييا بسيولة عمى اعتبار  وا 

اصة الكتب المطبوعة الكتروني خة بتوفير ىدا الشكل من العوامل و المكتبات مطالب

قربت الباحثين من بعضيم  التيوغيرىا من التقنيات  واألطروحات ةااللكترونيوالدوريات 

 وجعمت العالم كقرية صغيرة.

 :اإلعارةالتقميدية فيما يخص  كان يميز المكتبة الجامعة رغم ماالمنافسة المتزايدة 

عن بعد  واإلعارةالتعميم  إمكانياتاليوم تواجو تحد كبير فيما يخص  أصبحت فإنيا

جيد ممكن ,وخاصة عند استثمار خدمات االلكترونية كوسيمة لمحصول عمى  وبأقل

سياسة المكتبة  أن,كما البعض  ة ببعضياالمعمومات ربط المكتبات االلكتروني

ستراتيجيتيا أمر ضروري في تطوير المكتبات وتنميتيا  1.وا 

 

 

 

                                                           
 ossps.your التطورات التكنولوجية متاح عمى خطبن عنفة, شريفة. دور المكتبات الجامعية في ظل  ؛نادية بحيح ,  1

forumlive.com/16-topic   صباحا. 10:30عمى الساعة  12/04/2018تمت الزيارة يوم  
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 الفصل الثاني:خالصة 

تحديات جديدة  أمامالمكتبات الجامعية تجد نفسيا اليوم  أنوفي ختام قولنا استنتجنا 

مستجدات التي شيدىا عالمنا  ةوالمواكبومعطيات تفرضيا عمييا التكنولوجيا المعمومات ,

من الضروري عمى المكتبات  أصبحاليوم في الجوانب المعموماتية والحوسبة االلكترونية ,

سبل جديدة تمكننا من التحكم في الكم اليائل من المعمومات واستخدام  إيجادالجامعية في 

ا عن طريق الجانب التقميدي وىد إلى افةضإفي تسير عمميا المكتبي , اآللية األنظمة

تقنى  أنالتواصل مع بعض المكتبات خاصة بعد ظيور التطورات الحديثة البد عمييا 

مصادرىا من خالل استعمال المواقع االلكترونية وشبكات االنترنيت ودلك لمواكبة التطورات 

الباحث يرغب عن المعمومة الجديدة يوميا بل كل ساعة  أصبحالمتزايدة يوما بعد يوم,وليدا 

تطور نفسيا لتزود روادىا بما  أنء مستواه العممي والعممي لدلك يجب عمى المكتبات الرتقا

في المؤسسات العممية باتت  االتكنولوجييحتاجونو لتدعيم البحوث وتغرير البرامج ,الن 

في العالم خالل ثواني  ينشر ضرورة حتمية كما تعتبر نافدة لممكتبات لالطالع عمى كل ما

 معدودة.
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 تمهيد:

بالموضوع ىناك قسم ميداني لمبحوث العممية تكممة وتدعيم لمخمفية النظرية  إحاطةومن اجل 

من نتائج عممية التي تعكس وتفسر الواقع  إليولمدراسة وىذا من خالل ما يمكن التوصل 

 المدروس.

الدراسة الميدانية عمى مستوى المكتبة المركزية لجامعة عبد  بإجراءقمنا  األساسوعمى ىذا 

 مستغانم. -الحميد بن باديس 
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 مجاالت وحدود الدراسة: -1

وىو اإلطار المكاني الذي أجرينا فيو الدراسة الميدانية والذي طبقنا عميو  المجال المكاني:*

أدوات البحث لموضوعنا وبناءا عمى ىذا األساس موضوع البحث فقد تمركز المجال 

 .-مستغانم–الجغرافي لدراستو كان عمى المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 

 .2018-04-17الدراسة الميدانية ىو  يافيرينا أج :وىو المدة الذيألزمانيالمجال *

المكتبة المركزية عمى أساس انو  مسئولمقابمة مع  إجراء: تمثمت في المجال البشري*

 األول عمى بناء سياسة تنمية المجموعات المكتبية الجامعية المركزية. المسئول

حيث تعتبر من : تعتبر العينة الجزء الممثل لمجتمع البحث األصمي عينة الدراسة -2

الركائز األساسية التي يقوم بيا الباحث باختيار عينة لبحث سوءا كانت محددة أو عينة 

 بةالمكت مسئولواسعة وعميو اشتممت دراستنا عمى عينة وىي 

فقد ارتكزنا في دراستنا عمى أداة بحث ومنيج لكي يسيل عمينا  :البيانات جمع  أدوات -3

 عممنا وىي كاألتي:
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 تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم:-4

-07المؤرخ في  220-98ىي جامعة تقع في غرب البالد، أنشئت بموجب المرسوم 

وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بشخصية معنوية واستقالل  07-1998

 إلىمالي ، وىي تخضع لوصاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، مرت بعدة مراحل 

 وىي كالتالي: اآلنما ىي عميو  إلىوصمت  أن

بموجب المرسوم رقم  أحدثت األساسيةالمتخصصة في العموم  لألساتذةالمدرسة العميا  -

 .1984-08-18في  48-202

بموجب  أحدثتالمدرسة العميا المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم  -

 .1988-03-22المؤرخ في  64-88المرسوم رقم 

 .1992-07-07المؤرخ في  220-88ركز الجامعي احدث بموجب مرسوم رقم م -

 .1998-07-07المؤرخ في  220-98جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم  إنشاء -

وبموجب ىذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموم 

والمركز الجامعي بمستغانم، وتحول األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية 

جميع الممتمكات والوسائل والحقوق وااللتزامات التي كانت تحوزىا المدرسة العميا 

 1جامعة مستغانم. إلى األساسيةالمتخصصة في العموم  لألساتذة

 
                                                           

 
 .80-ص.1998جامعة مستغانم  .الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، إنشاءالمتضمن  220-98المرسوم رقم  1
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 تعريف المكتبة المركزية:-5

وبالتحديد في المعمم الفالحي سابقا واالنا  في وسط مدينة مستغانم ITAتقع المكتبة المركزية 

ه 1421ذو القعدة  13صبحت جامعة لبعض الشعب مثل المغات والبيولوجيا وفي يوم 

م تفضل سيد الوزير التعميم العالي والبحث العممي بوضع حجر  2001-02-07الموافق ل 

-02-10 الموافق ل 1424ذو الحجة  18لبناء مكتبة جامعية بمستغانم وفي  األساس

م قام السيد الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بتدشين المكتبة المركزية لجامعة مستغانم  2004

ويمكننا القول عن ىذه المؤسسة أنيا توافق  2005-2004بدأت نشاطيا مع الموسم الجديد

المتطمبات المتمثمة في قدرتيا عمى التوازن بين نمو الرصيد الوثائقي ونمو الطمبة الجدد 

 ²م6000دين لمجامعة ، حيث تتربع عمى مساحة الواف

 :مصالح المكتبة الجامعية المركزية وخدماتها -6

يكمن نشاط المكتبة المركزية في االقتناء ، المعالجة ، االشتراك في قواعد البيانات ، اإلعارة 

 ، تدريب المستفيدين وغيرىا وكل ىذه اإلجراءات موزعة عبر المصالح اآلتية:

 لجة الوثائقية: تقوم بجميع العمميات الفنية من فيرسة وخدمة التكثيف مصمحة المعا

 واالستخالص.

 .مصمحة االقتناء والجرد: تقوم بعممية شراء،تسجيل ،وجرد المجموعات المكتبية 
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  الخارجية والداخمية ،  اإلعارةمصمحة تسيير الرصيد الوثائقي: تشمل عمى خدمة

حصاءتنظيم وترتيب ،   ومتابعة الرصيد الوثائقي الشامل. وا 

  مصمحة التوجيو والبحث البيبميوغرافي: وتيتم بالتسجيل : تسجيل براءة الذمة النيائية

الرواد لحواسيب البحث وتحديثيا ببنك المعطيات الحديثة ، تمكين الطمبة  إرشاد، 

 .SNDLوىيئة التدريس من الحصول عمى حساب 

  يعممون بنظام  أعوانىذه المصمحة فوجين من  الداخمي : يشرف عمى األمنلجنة

التناوب تتمخص مياميم في السير عمى تطبيق القانون الداخمي لممكتبة المركزية 

 والتعميمات ومراقبة مختمف الوسائل وممتمكات المكتبة.

 :مهام المكتبة -7

والقرار  المنشورلممكتبة الجامعية مستغانم ىي  تمك الميام التي حدد  األساسيةالميام  إن

 لتسيير المصالح الجامعية ومنيا: األساسيةالوزاري الذي يحدد الميام 

 اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالعالقة مع الكميات والمعاىد. -

 تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحسن الطرق في المعالجة . -

خضا -  عو باستمرار لعممية الجرد.صيانة الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية وا 

 وضع الشروط المالئمة الستغالل الرصيد الوثائقي. -

 مساعدة األساتذة والطمبة في بحوثيم البيبموغرافية. -
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 :-مستغانم–المكتبة المركزية  أهداف -8

 منيا ما يمي: األىدافتحقيق مجموعة من  إلىتسعى المكتبة المركزية 

نشرىا وتقديميا  وأيضاتنميتيا  إثرائياوالعمل عمى  اإلنسانيةالحفاظ عمى المعرفة  -

 لممجتمع قصد الدراسة.

 المساىمة في تثقيف وتنمية المجتمع في جميع المجاالت. -

متابعة التقدم العممي في شتى فروع المعرفة والمساىمة في التقدم وذلك من خالل  -

المجتمع في  تحل مشكالت اإلنسانيةالبحث العممي ، كوسيمة لتوسع حدود المعرفة 

 مختمف قطاعاتو وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

عدادنشر العمم  -  الكفاءات المتخصصة في فروع العمم المختمفة. وا 

من خالل التعميم  األجيالالمساىمة في الحفاظ عمى التراث العممي ونقمو عبر  -

 المستمر والتدريب.

 رصيد الوثائقي لممكتبة المركزية: -9

تتوفر المكتبة المركزية عمى رصيد وثائقي متنوع ، يخدم جميع مجتمع المستفيدين ، حيث 

يغطي جميع التخصصات الموجودة في الجامعة ما مدى التخصصات التي فتحت جديدا 

مثل التاريخ وعمم المكتبات فيغطييا نسبيا فقط ويوضح الجدول التالي توزيع االرصدة 

 دد العناوين وعدد النسخ.الوثائقية بالمكتبة من حيث ع
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 عدد النسخ عدد العناوين نوع الوثائق

 15613عربية: الكتب

 366: أجنبية

52741 

13452 

القواميس والموسوعات 

 واألدلةوالمعاجم 

 1712عربية:

 3029:أجنبية

3534 

6291 

مذكرات الماجستير 

 الدكتوراه وأطروحات

 2239عربية:

 927:أجنبية

3432 

1500 

 2000عربية: والمجالت الدوريات

 3564:أجنبية

4100 

5000 

 90050 29450 المجموع

 : يوضح الرصيد اإلجمالي لممكتبة المركزية الجامعية بمستغانم.2الجدول

 :مستعممي المكتبة -

عمى ثالث طوابق خاصة بكل التخصصات العممية  -مستغانم–تحتوي المكتبة المركزية 

 وعدد المنخرطين فييا كالتالي:
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 العدد المنخرطين 

 3965 طمبة 

 90  أساتذة

 143 طمبة ودكتوراه

 4198 المجموع

 : يوضح عدد مستخدمي المكتبة.3الجدول 

 برنامج اإلعارة:

 عدد الكتب المدة المستويات

 02 أسبوعمدة  طمبة ليسانس

 02 أسبوعمدة  طمبة ماستر

 03 يوما 15مدة  طمبة دكتوراه

 05 مدة شير كامل  األساتذة

 

 -مستغانم-: يوضح برنامج اإلعارة بالمكتبة الجامعية المركزية4الجدول
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 :و تحميمها المقابمةعرض -11 

تعد المقابمة الشخصية من الطرق المتداولة لمحصول عمى البيانات في مختمف حقول العموم 

، حيث ىذه الطريقة تعطي الفرصة لجمع البيانات ووجيات النظر خاصة في  اإلنسانية

 بأنياوتعرف المقابمة  اآلراءالمجاالت التي تتطمب االتصال المباشر واالطالع عمى مختمف 

يحصل  أنلفظي بين شخصين في موقف مواجو حيث يحاول احدىما وىو القائم بالمقابمة 

 1موضوع معين.عمى بعض البيانات عن المبحوث حول 

 ونأخذ المسئولعمى المباشر حول موضوعنا مع  اإلجابةوقد اعتمدنا عمى المقابمة لتوفر لنا 

 مكتسباتيم القبمية. منو معمومات قيمة حول الموضوع من خالل خبرتو و

  المكتبة: مسئولمقابمة موجهة إلى 

 تحميل المقابمة: 

المقابمة التي تعتبر من أىم األدوات في جمع البيانات  أداةلقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى 

المكتبة المركزية جامعة عبد الحميد بن بادس بمستغانم بيوم  مسئولمع  أجريتياوقد 

 صباحا.10:00عمى الساعة  17/04/2018

 

                                                           
1
دار الصفاء لمنشر والتوزيع  عمان:.البحث العممي  ألغراضطرق جمع البيانات والمعمومات  .عميان ، ربحي مصطفى  
 .67-68.ص، ص 2009،
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 المحور األول: المجموعات المكتبية واهم مراحمها

 عنيا؟ المسئولت المكتبية ومن : ىل ىناك سياسة واضحة ودقيقة لتنمية المجموعا1س

عنيا ىو مدير  والمسئول: نعم ىناك سياسة واضحة ودقيقة لتنمية المجموعات المكتبية 1ج

 المكتبة.

 ووحدات معينة ببناء وتنمية المجموعات؟ أقسام: ىل يوجد 2س

 ووحدات معينة ببناء وتنمية المجموعات. أقسام: نعم يوجد 2ج

الموجود بالمكتبة كافي لتمبية حاجيات المستفيدين؟وىل تخدم : ىل الرصيد الوثائقي 3س

 جميع تخصصاتيم؟

: نعم الرصيد الوثائقي الموجود بالمكتبة كافي لتمبية حاجيات المستفيدين ونسبيا بالنسبة 3ج

 لمتخصصات الجديدة مثل التاريخ.

 : ىل ىناك ميزانية محددة وخاصة بالمكتبة لبناء مجموعاتيا؟.4س

ك ميزانية محددة لتنمية المجموعات وىذا لتمبية حاجيات المستفيدين وتطوير :نعم ىنا4ج

 مستواىم العممي.

 :كيف تتم عممية االختيار بالمكتبة ؟وىبل ىناك معايير تعتمد عمييا في ىذه العممية؟5س
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 وأساتذة أساتذة: تتم عممية االختيار بالمكتبة وفق لجنة بيداغوجية مختصة تتكون من 5ج

دارييننواب عمداء مكمفون بيداغوجية باحثين و  ا لتي تتمثل  ومحافظ المكتبة وفق معايير وا 

 1في الدقة والوضوح لممصادر التي يتم اقتناءىا .

 :األولالمحور تحميل 

لكل مكتبة جامعية  إنمن خالل تحميمنا المحور المجموعات المكتبية واىم مراحميا اكتشفنا 

المكتبة ،  مسئولسياسة تنمية المجموعات واضحة ودقيقة وىذا حسب ما تحصمنا عميو من 

حيث تتم ىذه األخيرة من خالل تحميل دراسة احتياجات المستفيدين  وىذا وفق برنامج 

السنوي الخاص بالجامعة وكذلك الميزانية المخصصة لتنمية رصيدىا الوثائقي وذلك من اجل 

ب وفى المترددين عمييا ، ولكي تتم ىذه السياسة البد من القيام بعممية االختيار التي تعد كس

من أىم الركائز التي تعتمد عمييا المكتبات في بناء مجموعاتيا ، وذلك عن طريق وجود 

لجنة بيداغوجية مختصة لمراعاة طمبات الطمبة والباحثين بكل اقتراحاتيم خاصة، وىي تتم 

صحيح يجب ان تستخدم  معايير التي تتمثل في دقة ونوعية المصادر تقتنييا بشكل واضح و 

 اميزانية مخصصة يجب االلتزام بي الن ىناك

 

 

                                                           
1
 سا.10الساعة  17/04/2018مقابمة مع دلمي عبد اليادي تم زيارتو يوم   
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 .المحور الثاني: دور التزويد والتقييم في تنمية المجموعات

 :ما ىي الطرق التي تتبعيا المكتبة في عممية التزويد؟1س

يعتبر الشراء من  إذ، ىبة التبادل اإلىداءالشراء ، : الطرق المتبعة في عممية التزويد، 1ج

 في عممية التزويد بالمكتبات. أساسيةالركائز 

 متخصصة؟ أم أنواعيا: ىل تقتني المكتبة مصادر المعمومات بمختمف 2س

: تقتني المكتبة مصادر المعمومات بشكمييا التقميدي وااللكتروني لكن التقميدي بالنسبة 2ج

 اكبر.

 : كم تستغرق مدة استالم المجموعات؟ وكيف تتم تسديد فاتورة الشراء؟3س

: تستغرق مدة استالم المجموعات حسب مدة موضوعية في دفتر الشروط المتفق عميو 3ج

مصمحة  إلىويتم تسديد الفاتورة بعد ضبط عممية تسميم الكتب تحرر الفاتورة النيائية وترسل 

 ل الدفع عن طريق رقم حساب خاص بممول.محاسبة من خالل عممية تحضير جدو 

 : ىل تقيم المكتبة رصدىا الوثائقي ؟4س

: نعم تقوم المكتبة بعممية تقييم لرصدىا الوثائقي وتشمل التقييم الكمي وىذا عن طريق 4ج

وجود دراسة ببميومتركس ومنيا جاءت ببميومترية من اجل خمق التوازن فيما يخص تغطية 

 طمب.حسب المقاييس ونوعية ال
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 : ما ىي التقنيات التي ترتكز عمييا المكتبة في عممية التقييم؟5س

: التقنيات التي تستخدميا تقنية سارسفيش لتقييم مجموعاتيا من اجل معرفة نقاط القوة 5ج

 كتب التي عمييا التردد كثير. إلى إضافةوالضعف 

 المحور الثاني: تحميل  

د بعنوان دور التزويد والتقييم في تنمية المجموعات في المحور الثاني الذي ور  إليوما توصمنا 

، ىبة،  اإلىداءالعمميات من خالل طرقو التي تتمثل في الشراء ،  أىمبان التزويد يعد من 

فيما يخص  أمابالنسبة لممكتبة في تنمية مقتنياتيا،  أساسيعتبر الشراء ىو  إذالتبادل 

والدكتوراه  رالماجستيين وطمبة بتقديم رسائل والباحث األساتذةاالىداءات وىبة تكون من طرف 

، وفي تثرى  أخرىبينما التبادل يتم بين المكتبات عن طريق التبادل المادة بمادة أو طرق 

متعددة  تقتني مصادر  أنالمكتبية رصدىا الوثائقي وتحقق رضا المترددين عمييا يجب 

 ونةآلاالتقميدي وااللكتروني لمواكبة التغيرات الحاصمة خاصة في  أنواعياومتنوعة بمختمف 

خيرة ، وىي تتمكن من معرفة كل ما ىو موجود في مكتبة وما يجب اقتنائو عمييا القيام األ

ببميومترية لدراسة تغطية الرصيد بالنسبة الحتياجات  كإستراتيجيةبعممية التقييم التي تعتبر 

 يا.قنيات التي تستخدمذا من خالل تالمستفيدين وى
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 المحور الثالث: استخدامات التقنيات الحديثة بالمكتبة:

 االقتناء التقميدي؟ إجراءاتالمشاكل التي تواجيكم في  أىم: ما ىي 1س

ىو جديد من  المشاكل التي تواجينا في االقتناء التقميدي ىو عدم معرفة كل ما أىم: من 1ج

نوع الوثيقة ومحتواىا لكن في االلكتروني يستطيع االطالع عمى نوعية  إلى إضافةالوثائق 

 الكتاب ومحتواه.

 : ىل تعتمد المكتبة عمى تقنيات الحديثة في تنمية مجموعاتيا؟2س

: نعم تستخدم المكتبة التقنيات الحديثة من خالل التعامل بالبريد االلكتروني ومواقع 2ج

جانب قاعدة بيانات والبيبميوغرافيات المحمية  إلىات ، النيل، الفر  أمازونالمكتبات مثل 

 والوطنية والفيرس الجزائري الوطني الموحد. واإلقميمية

  :ىل تستخدم المكتبة المواقع االلكترونية في تنمية مقتنياتيا؟3س

: نعم تستخدم مواقع الكترونية لتنمية مقتنياتيا من خالل التعامل بيا مع الموردين في 3ج

واستقباليا وكل ما يخص المكتبة مما يساعد عمى اطالع عمى كل ما ىو  تبياطال إرسال

 جديد واختصار الوقت والجيد.

 : ما ىي الطرق التي تتعاممون بيا مع الموردين في عممية االقتناء؟4س

 يميل.: الطرق التي نتعامل بيا مع الموردين ىي اإل4ج
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 : ىل تستعمل المكتبة نظام الدفع االلكتروني؟5س

 : ال تستعمل المكتبة نظام الدفع االلكتروني.5ج

ما تحصمنا عميو في المحور الثالث الذي يندرج تحت عنوان المحور الثالث:تحميل 

كل مكتبة تواجو عدة صعوبات ومشاكل  إناستخدامات التقنيات الحديثة في المكتبة، حيث 

يستغرق وقت وجيد وعدم تطمع عمى كل ما ىو جديد من  ألنوفي عممية االقتناء التقميدي 

تبحث عن تقنيات جديدة لمواكبة  أننوعية ومحتوى الوثائق، ولكي تواجو ىذه المشاكل عمييا 

، ليذا حاولت ان تتعامل مع موردىا بالبريد  ألخدماتيالتغيرات الحاصمة وتحسين مستواىا 

عدة البيانات من اجل تسيير عمميا بسيولة االلكتروني وطريقة البحث البيبميوغرافي في قا

الفورات ،  ، نيل وأمازونوسرعة وكذلك عن طريق المواقع االلكترونية التي تتعامل بيا مثل 

 الفيرس الوطني الجزائري الموحد.

 :الصعوبات والعراقيل التي تواجه االقتناء أهمالمحور الرابع: 

 د؟:ىل يعتبر العنصر البشري عائق لمتوجو الجدي1س

لو دور فعال في تسيير العمل  ألنو: نعم يعتبر العنصر البشري عائق لمتوجو الجديد 1ج

ومواكبة ىذه  لمتأقمميكون لو كفاءة ذاتية عالية وخبرة في الميدان  أنالمكتبي وليذا البد عميو 

لو دور فعال في  ألنوالتطورات التكنولوجية وفي حالة عدم مواكبتيا يؤثر عمييا بشكل سمبي 

 تقديم خدمات المكتبة وتمبية احتياجات المستفيدين.
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: ما ىي المبادئ التي ينبغي عمى المكتبة االلتزام بيا؟ وكيف تؤثر سمبا عمى تنمية 2س

 المقتنيات؟

رشادىمالتي يجب عمى المكتبة االلتزام بيا تقديم خدمات لممستفيدين  المبادئ: من بين 2ج  وا 

موك سوي مع شرائح المجتمع ومن خالل ىذه المعامالت يكون ىناك وتوجيييم وكذلك س

 الجامعة. أىدافتردد عمى المكتبات وتحقيق 

 : ىل استخدام التكنولوجيا يؤثر سمبا أو ايجابيا في عممية االقتناء.3س

سالح ذو حدين بشكل سمبي في حالة حدوث  ألنو: نعم استخدام التكنولوجيا يؤثر 3ج

خرى أللتيار الكيربائي  وىذا ما يعرقل سير العمل من جية ، ومن جية افيروسات وانقطاع ا

مكان ووقت كان ويستفيد منيا  أييمكن الباحث الحصول عمى المعمومة في  ألنوايجابي 

 عديد من الباحثين في نفس الوقت.

 تجسيد االقتناء االلكتروني. أمام: ىل تعتبر النصوص القانونية عائقا 4س

 نيتجسيد االقتناء االلكترو  أمامقا نونية ليست عائ: النصوص القا4ج

عن طريق القانون مثل قانون الصفقات  إالجزء من االقتناء حيث ال تتم ىذه العممية ألنو 

 العمومية.

 في ظل ىذا التطور؟ إليياجديدة تسعون  أفاق: ىل يوجد ىناك 5س
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دوريات  إنشاء إمكانية لمتزايداالمكتبات في ىذا التطور  إليياجديدة التي تسعى  أفاقمن بين 

 الكترونية ، النشر االلكتروني.

 تحميل المحور الرابع

الصعوبات والعراقيل التي تواجو االقتناء والتي  أىمر الرابع الذي ورد بعنوان تناولنا في المحو 

تخص بشكل كبير العنصر البشري والذي يمعب دورا فعال في تسيير المينة المكتبية، حيث 

لم يكن مؤىل وذو كفاءة وخبرة فقد يواجو صعوبات ومشاكل في توجيو  إذاالكادر البشري  إن

رشاد يكتسب خبرة وكفاءة من  أنكافة شرائح المجتمع المستفيدين من المكتبة ، وليذا عميو  وا 

 إلىخالل تكوين ذاتي ويجب عميو االلتزام بميارات وصفات تمكنو من تقديم خدمات 

 األخيرةسوي والقوة لتمبية احتياجات المترددين عمييا خاصة في سنوات المستعممين بسموك 

المعموماتي ، وحتى تكون المكتبة  التكنولوجيا تفرز كم ىائل من اإلنتاج المعرفي و أصبحت

قادرة عمى تغطية ىذا الرصيد عمييا باستخدام االقتناء االلكتروني وىذا لربح الوقت والمكان 

ومة في اقل جيد إلشباع رغبات القارئ بصفة عامة والطالب وسرعة الحصول عمى المعم

بصفة خاصة ومن بين أفاق التي يسعون إلييا في ىذا التقدم المتالحق الدوريات االلكترونية 

 والنشر االلكتروني. 
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 النتائج العامة لمدراسة:

من العناصر والمفاىيم التي احتوتيا الفصول النظرية ومن  إليوبناءا عمى ما تم التطرق 

من نتائج الجانب الميداني والذي كان بالمكتبة الجامعية المركزية  إليوخالل ما توصمنا 

لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ومن خالل ىذا العمل المتواضع حاولنا تسميط الضوء 

 ي:عمى الجوانب المتعمقة والمتمثمة فيما يم

ميد بن باديس مستغانم تتبنى سياسة بنماء الحالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد  .1

 المجموعات المكتبية بطريقة واضحة ودقيقة.

تتم عممية االختيار بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  .2

 وفق لجنة بيداغوجية مختصة تحت معايير خاصة.

بة المركزية الجامعية لجامعة عبد الحميد بن باديس عمى تقنيات حديثة في تعتمد المكت .3

 تنمية مجموعاتيا.

تتعامل المكتبة المركزية الجامعية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم مع الموردين  .4

 التي تقوم معيم بعممية االقتناء االلكتروني.

اديس ليا مؤىالت التي تجعميا تتجو المكتبة المركزية الجامعية لجامعة عبد الحميد بن ب .5

 نحو االقتناء االلكتروني. 

ىناك عدة مشاكل تواجو المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم من شانيا  .6

الحد من تجسيد سياسة تنمية المجموعات المكتبية وخاصة االقتناء االلكتروني منيا ما يتعمق 
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اب النصوص القانونية وحتى غياب نظام الدفع بغياب العنصر البشري المؤىل وغي

 االلكتروني الذي يعرقل ىذا التوجو .

تبعية المكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم إلدارة الجامعة يعتبر  .7

 اكبر عائق أمام تطبيق سياسة تنمية المجموعات المكتبية بصفة كاممة ودقيقة.

 اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية:  

 كتبية؟مما اليدف من وضع سياسة تنمية المجموعات ال .1

  اليدف من ىذه السياسة ىو ضبط ميام المكتبة المفروضة عمييا وىذا من اجل بناء

 وخدمة المجتمع المستفيد منيا. أدائيامجموعاتيا التي تحسن من 

 تطوير خدمات المكتبة الجامعية؟ كيف تساىم سياسة تنمية المجموعات المكتبية في .2

  تساىم سياسة تنمية المجموعات المكتبية في تطوير خدمات المكتبات الجامعية من

المتبعة لبناء مقتنياتيا واليدف من وراء ذلك ىو تمبية احتياجات المستفيدين  إجراءاتخالل 

 كما توفر من مصادر معمومات لتحقيق رضاىم.

 تخدمة في بناء سياسة تنمية مجموعاتيا؟ما ىي الطرق واإلجراءات المس .3

  أىم الطرق المعتمدة في بناء مجموعاتيا متنوعة والطريقة األساسية مطبقة بشكل

، التبادل، اإلىداءوىي  إال أخرىكبير في االقتناءات ىو نظام الشراء وىناك كذلك عدة طرق 

 إجراءاتوالطمبة وىيئات المنتدبة وذلك وفق  واألساتذةاليبة، وىذا يكون من طرف المكتبات 

 المتمثمة في االختيار والتزويد والتقييم لتبيان سياسة واضحة لالقتناءات.
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 :النتائج عمى ضوء الفرضيات

 رضاوكسب  األداء: تساىم سياسة تنمية المجموعات المكتبية في األولىالفرضية 

 المستفيدين.

حيث تساىم سياسة تنمية المجموعات  أجريناىالتي محققة حسب الدراسة ا األولىالفرضية 

المكتبية المتبناة من طرف المكتبة في تنويع رصيدىا الوثائقي وىذا ما جعميا تطور وتحسن 

 مستفيدييا. رضابفضل ىذا كمو استطاعت تحقيق  أدائيامن مستوى 

 مجموعاتيا.الفرضية الثانية: تعتمد المكتبات الجامعية عمى سياسة عممية دقيقة لتنمية 

تقوم  إذالمكتبة  مسئولمن قول  استنتجتاهحسب ما  محققةفيما يخص الفرضية الثانية  أما

سياسة واضحة وذلك عن طريق لجان بيداغوجية وتقنية ومالية بيدف تحديد ىذه  عمى

حتى تتمكن من دراسة  الرئيسية لتنمية مجموعاتيا وىذا اإلجراءاتالبدء في  السياسة قبل

وما يجب اقتناءه من اجل التنويع وتطوير رصيدىا الوثائقي لخدمة روادىا بصفة  مجوداتيا

 خاصة والقارئ بصفة خاصة.

 الفرضية الثالثة: تعتمد المكتبات الجامعية في تنمية مقتنياتيا عمى طرق تقميدية فقط؟

نياتيا عمى الفرضية الثالثة غير محققة الن المكتبة الجامعية المركزية تعتمد في تنمية مقت أما

ا مأعدة طرق متنوعة منو ما ىو تقميدي متمثل في قوائم بيبميوغرافية ، فيارس ، دور النشر 

فيكون عن طريق البحث البيبميوغرافي في المواقع االلكترونية وكذلك استعمال  االلكتروني
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ميا وىذا ما يساعدىا عمى تفادي المشاكل التي تواجييا في عم لمموردينالبريد االلكتروني 

الفكري اليائل  اإلنتاجالتقميدي لكي ترقي من خدماتيا ومواكبة التطورات الحديثة لحصر 

 والمتزايد في اقل وقت وجيد ممكن.
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 الصة:الخ

المكتبة المركزية الجامعية لجامعة عبد الحميد  مسئولمع  أجريناىامن خالل المقابمة التي 

 مسئولسياسة تنمية المجموعات المكتبية ليست من ميام  أن إلىبن باديس مستغانم توصمنا 

المكتبة لوحده بل تقوم وفق لجان مختصة تيتم بعمميات االختيار لمعناوين المراد اقتناءىا 

بالنسبة لمتخصصات الجديدة لمتوازن مع   األولويةمبنية عمى ميزانية محددة وتكون 

جراءاتطرق  تباعبإوفقا لمبرامج الدراسية وىذا  األخرىالتخصصات  ممزمة ببناء  وا 

نحو  األخيرة اآلونةالمكتبة المركزية تتوجو في  أنالمجموعات ومن خالل ما الحظناه 

تتعامل مع موردييا بالبريد االلكتروني وتقوم بالبحث  أنيااالقتناء االلكتروني بحيث 

ى ونوعية الوثيقة البيبميوغرافي في المواقع االلكترونية واليدف منيا ىو االطالع عمى محتو 

في االقتناء  تواجيياوىذا ما يساعدىا عمى ربح الوقت وىذا لتفادي الوقوع في المشاكل التي 

مجيودات جبارة وفعالة حتى تستطيع االرتقاء  أمامياالتقميدي ولمواجية ىذا كمو ال يزال 

 مستفيدييا. رضابخدماتيا وكسب 

 

 

 

 



 بمستغانم المركزية الجامعية بالمكتبة ميدانية دراسة                : الثالث الفصل

 

 
108 

 االقتراحات والحمول:  

 تقديم اقتراحات التالية: ارتأيناالدراسة في شقييا النظري والميداني  إليوت بناءا عمى ما توصم

  بالجانب التكنولوجي. أكثر المسئولينضرورة اىتمام 

  توفير ميزانية الالزمة لممكتبة القتناء مصادر معمومات متنوعة تخدم جميع

 التخصصات وىذا لتمبية حاجيات المستفيدين .

 بالمكتبة واىم مجموعاتيا. تنظيم معارض الكتب لمتعريف 

 . ضرورة تبني تكنولوجيا المعمومات في تقديم خدمات مكتبية جيدة 

  اقتناء الكتب من المواقع االلكترونية لمواكبة مستجدات العصر وىذا ما يساعدىا في

 تنمية مجموعاتيا بشكل سيل وسريع يسيل عمى الباحث االستفادة منيا.

  من اجل التحكم في الكم اليائل والمتزايد من  الالزمة باألجيزةتزويد المكتبة

 المعمومات.

 .العمل عمى التنسيق بين الجانب التقميدي والتكنولوجي في تسيير المكتبة 

  توفير كوادر بشرية مؤىمة لتقديم خدمات مكتبية تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة من

 وتوجيو المستفيد في البحث . إرشاداجل 

 الكترونية المتخصصة في المجال الستفادة الباحث منيا دوريات ومجالت  إنشاء

 وتطوير مستواه العممي.
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  القيام بدورات التقييم سنوية لمتعرف عمى احتياجات الطمبة واىم النقائص الموجودة

 بيا.

 تطور مقتنياتيا حسب متطمبات العصر من اجل  يجب عمى المكتبات الجامعية ان

 الحفاظ عمى دورىا وخدمة المجتمع المستفيد منيا.

  تاحتوالعمل عمى رقمنة رصيد المكتبة  عبر االنترنت مع مراعاة الجوانب القانونية. وا 
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وفي ختام دراستنا التي تتمحور حول سياسة تنمية المجموعات المكتبية ودورىا في 

تعتبر ىذه األخيرة الحجر األساس الذي تعتمد عميو كل  إذتطوير المكتبات الجامعية ، 

مكتبة إتباع سياسة فعالة الستمرار عمميا  أيمكتبة الن في الوقت الحالي البد عمى 

وتطوير من خدماتيا فبدونيا ال تستطيع الوصول إلى أىدافيا المرجوة لذلك عمييا ان 

جراءات التي تمكنيا من بناء مجموعاتي ا والتي تكمل في الشراء ، ترتكز عمى طرق وا 

اإلىداء التبادل وال ننسى اإلجراءات األساسية  التي يعمل بيا أخصائي المعمومات من 

بينيا عمميات االختيار ، التزويد والتقييم وحتى يقوم بيذا كمو فيجب أن يكون ذات كفاءة 

كل وخبرة مينية من اجل التكيف مع تحوالت العصر، ولكي تقدم مكتبة خدماتيا بش

المكتبة وىنا عمييا إيجاد سبل جديدة  إليويرضي المستفيدين وىذا ىو اليدف الذي تسعى 

 إالتجعميا تطور من أدائيا خاصة في ظل التغيرات الحديثة التي فرضيا عمييا المحيط 

وىي تكنولوجيا المعمومات التي أصبحت ضرورة حتمية في جميع المجاالت عامة 

ى مكانتيا وارتقاء بمياميا فيي مجبرة عمى مسايرة ىذه وبالمكتبات خاصة ولمحفاظ عم

االبتكارات حتى تكون قادرة عمى الوفاء بأىدافيا المرجوة وبالتالي تصبح في وضع 

 يمكنيا من تأدية دورىا تحت اطر تنظيمية وقانونية.    
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 ممخص بالمغة العربية:

تتناول دراستنا موضوع سياسة تنمية المجموعات المكتبية ودورىا في تطوير المكتبات 

ما يتعمق  الجامعية ، المكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد بن باديس مستغانم اي

ثالثة فصول يندرج  إلىبطريقة اقتناء الرصيد الوثائقي لممكتبة ، بحيث قسمنا عممنا ىذا 

تناولنا فيو دور العمميات  األولتحت فصمين نظريين وفصل تطبيقي ميداني فالفصل 

ماىية سياسة تنمية المجموعات  إلىالفنية في بناء المجموعات المكتبية حيث تطرقنا 

فيما يخص الدراسة  أمابالتحديات التي تواجو المكتبات الجامعية  تاهوختمالمكتبية 

بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،  أجريتالميدانية فقد 

عمى الفرضيات التي  اإلجابةالمكتبة والتي تم فييا  مسئولمقابمة مع  إجراءحيث تم 

تنمية المجموعات المكتبية في المكتبة المركزية  التي تؤكد عمى وجود سياسة طرحنيا

 الجامعية بجامعة عبد بن باديس .

 الكممات المفتاحية:

تنمية المجموعات المكتبية، سياسة تنمية المجموعات المكتبية، الخدمة المكتبية، 

 المكتبات الجامعية.
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Résumé: notre étude porte sur la politique de développement des 

collections de la bibliothèque et son rôle dans le développement des 

services les bibliothèque universitaire d’Abdelhamid ben badis 

Mostaganem c'est ainsi  que l'on obtient l'équilibre de la 

bibliothèque .le premier chapitre nous avons traité du doralamilit 

technique dans la construction des groupes bibliothèques et a 

expliqué de la développement des collections de bibliothèques et des 

méthodes et des tactiques amaalvsal depuis l’autre milieu v traine ou 

le rôle  joue dans l’activation des bibliothèques universitaires et 

services ; ce qui concerne l’étude de terrain. J’ai dirigé la 

bibliothèque  centrale de l’université de Mostaganem  ou nous avons 

même un entretien  avec le responsable de la bibliothèque. Dans 

lequel nous avons répondu aux hypothèses avancés et qui 

confirment l’existences d’une politique de développement collections 

de  bibliothèque  dans la bibliothèque centrale de Mostaganem. 
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Les Mots Clés  

Politique de développement de la bibliothèque – Collections de 

bibliothèques –des bibliothèques  Universitaires – Services de 

bibliothèques. 
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 :01الممحق رقم 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كمية العموم االجتماعية

 اإلنسانيةقسم العموم 

 شعبة عمم المكتبات والمعمومات

 دليل المقابمة:

التحضير لرسالة التخرج لنيل شيادة الماستر في عمم المكتبات والمعمومات  في اطار

 نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق الموسومة : تخصص.

 

 

 تحت إشراف األستاذة:                    من إعداد الطالبتين:                               

 نبيمة  براىيمإ                بن عطية حياة                                     

 ةلوافي فوزي

إتمام التحضير لمذكرة التخرج نرجو من سيادتكم المحترمة اإلجابة عمى األسئمة  في ايطار

 المقدمة في استمارة المقابمة ونحيطكم عمما أنيا ستستخدم في البحث العممي.

 2012/2012السنة الجامعية

سياسة تنمية المجموعات المكتبية ودورىا في تطوير المكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة 
 نموذجا ITA المركزية
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 المكتبة: مسئولقابمة موجية إلى م

 :المجموعات المكتبية واىم مراحميااألولالمحور 

 عنيا؟ المسئولىل ىناك سياسة واضحة ودقيقة لتنمية المجموعات المكتبية ومن  (1

 ووحدات معينة ببناء وتنمية المجموعات؟ أقسامىل يوجد  (2

ىل الرصيد الوثائقي الموجود بالمكتبة كافي لتمبية حاجيات المستفيدين؟وىل تخدم  (3

 جميع تخصصاتيم؟

 جموعاتيا.ىل ىناك ميزانية محددة وخاصة بالمكتبة لبناء م (4

 كيف تتم عممية االختيار بالمكتبة ؟وىبل ىناك معايير تعتمد عمييا في ىذه العممية؟ (5

 المحور الثاني: دور التزويد والتقييم في تنمية المجموعات.

 ما ىي الطرق التي تتبعيا المكتبة في عممية التزويد؟ (1

 أو متخصصة . أنواعياالمكتبة مصادر المعمومات بمختمف  تقتنىىل  (2

 كم تستغرق مدة اقناءات ؟ (3

 ىل تقييم المكتبة رصيدىا الوثائقي؟ (4

 ما ىي تقنيات التي ترتكز عمييا المكتبة في عممية التقييم؟ (5
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 المحور الثالث:استخدامات التقنيات الحديثة بالمكتبة.

 االقتناء التقميدي؟ إجراءاتالمشاكل التي تواجيكم في  أىمىي  ما (1

 الحديثة في تنمية مجموعاتيا؟ىل تعتمد المكتبة عمى تقنيات  (2

 ىل تستخدم المكتبة المواقع االلكترونية في تنمية مقتنياتيا؟ (3

 ما ىي الطرق التي تتعاممون بيا مع الموردين في عممية االقتناء؟ (4

 ىل تشتمل المكتبة نظام الدفع االلكتروني؟ (5

 المحور الرابع: أىم الصعوبات والعراقيل التي تواجو االقتناء؟

 ىل يعتبر العنصر البشري عائق لمتوجو الجديد؟ (1

ما ىي المبادئ التي ينبغي عمى المكتبة االلتزام بيا؟ وكيف تؤثر سمبا عمى تنمية  (2

 المقتنيات؟

 ىل استخدام تكنولوجيا يؤثر سمبا أو ايجابيا في عممية االقتناء؟ (3

 تجسيد االقتناء االلكتروني؟ أمامىل تعتبر النصوص القانونية عائقا  (4

 في ظل ىذا التطور؟ إليياجديدة تسعون  أفاقل يوجد ىناك ى (5
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 -مستغانم–: الييكل التنظيمي لممكتبة المركزية لجامعة 2الممحق

 األرضيالطابق  

 

  

                 

 

 المحاضرات قاعة مكتب التسجيالت فضاء القراء مكتب التسجيالت

 

 الطابق الثاني

 الرصيد الوثائقي

 بنك اإلعارة تخصص العموم االجتماعية)اآلداب، المغات األجنبية(

 فضاء المطالعة الداخمية

  

                              

                                 

 فضاء لمقراء بنك أعوان األمن

 الطابق األول

 قاعة المراجع  ليسانس كراتاقاعة المذ
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 انملجامعة مستغ لممكتبة المركزية الجامعيةالييكل التنظيمي 

 

 

                

                                         

                                                     

 

                      

     

 

                

                               

                              

              

 الطابق الثالث

 الرصيد الوثائق

 بنك االعارة تخصص عموم تجارية ، اقتصادية ، عموم التسيير والحقوق.

 قاعة الرسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير  مصمحة المعالجة الوثائقية قاعة االنترنت لمطمبة قاعة االنترنت األساتذة  

 الطابق الرابع

 مكتب مسئول المكتبة

 السكريتاريا

 بنك االعارة تخصص العموم والتكنولوجية والعموم الطبيعية

 قاعة المجالت والدوريات مصمحة الجرد واالقتناءات الرصيد الوثائقي
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 ممخص بالمغة العربية:

تتناول دراستنا موضوع سياسة تنمية المجموعات المكتبية ودورىا في تطوير المكتبات 

الجامعية ، المكتبة الجامعية المركزية لجامعة عبد بن باديس مستغانم اي ما يتعمق 

ثالثة فصول يندرج  إلىبطريقة اقتناء الرصيد الوثائقي لممكتبة ، بحيث قسمنا عممنا ىذا 

تناولنا فيو دور العمميات  األولل تطبيقي ميداني فالفصل تحت فصمين نظريين وفص

ماىية سياسة تنمية المجموعات  إلىالفنية في بناء المجموعات المكتبية حيث تطرقنا 

فيما يخص الدراسة  أمابالتحديات التي تواجو المكتبات الجامعية  وختمتاهالمكتبية 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، بالمكتبة الجامعية المركزية ل أجريتالميدانية فقد 

عمى الفرضيات التي  اإلجابةالمكتبة والتي تم فييا  مسئولمقابمة مع  إجراءحيث تم 

التي تؤكد عمى وجود سياسة تنمية المجموعات المكتبية في المكتبة المركزية  طرحنيا

 الجامعية بجامعة عبد بن باديس .

 الكممات المفتاحية:

المكتبية، سياسة تنمية المجموعات المكتبية، الخدمة المكتبية، تنمية المجموعات 

 المكتبات الجامعية.
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Résumé: notre étude porte sur la politique de développement des 

collections de la bibliothèque et son rôle dans le développement des 

services les bibliothèque universitaire d’Abdelhamid ben badis 

Mostaganem c'est ainsi  que l'on obtient l'équilibre de la 

bibliothèque .le premier chapitre nous avons traité du doralamilit 

technique dans la construction des groupes bibliothèques et a 

expliqué de la développement des collections de bibliothèques et des 

méthodes et des tactiques amaalvsal depuis l’autre milieu v traine ou 

le rôle  joue dans l’activation des bibliothèques universitaires et 

services ; ce qui concerne l’étude de terrain. J’ai dirigé la 

bibliothèque  centrale de l’université de Mostaganem  ou nous avons 

même un entretien  avec le responsable de la bibliothèque. Dans 

lequel nous avons répondu aux hypothèses avancés et qui 

confirment l’existences d’une politique de développement collections 

de  bibliothèque  dans la bibliothèque centrale de Mostaganem. 
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Les Mots Clés  

Politique de développement de la bibliothèque – Collections de 

bibliothèques –des bibliothèques  Universitaires – Services de 

bibliothèques. 
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