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�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(

يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2
وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.

3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية،  

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/شارع بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد
ِحْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ ا لرَّ

موقعها  بسبب  الّتجارّية؛  القوافل  ملتقى  الِقَدم-  منُذ   - البرصُة  كانْت  إذا 
الذي  األمر  والّثقافات؛  األفكار  ملتقى  نفِسه  الوقِت  يف  فهي  املتمّيز،  اجلغرايّف 
حمّل  تزال  وما  كانْت  ثقافّية  وظيفًة  الّتجارّية-  وظيفتها  عن  فضاًل   - هلا  جعل 

إعجاٍب وانبهاٍر؛ ملا اّتسمْت به من ثراٍء وتنّوٍع.
وعندما سطع نجُم رسالة الّسامء، كانْت العقلّية البرصّية مهّيأة متامًا للّتفاعل 
والّتعامل اإلجيايّب مع نور مبادئ اإلسالم وقيمِه وأفكاِرِه، وكان ملسجد البرصة 
لكّل  منهاًل  صارا  حّتى  واحلضارّي،  الفكرّي  الّرفد  يف  الفاعل  الّدور  وِمْربدها 

املتطّلعني إىل التأّلق والبناء املعريّف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
كّل هذا جعَل للبرصِة تراثًا ضخاًم مليئًا باملحامد واملفاخر، وال شّك يف أّن 
غدا  حّتى  واالستقطاب،  اجلذب  خاّصّية  املكان  هذا  عىل  أضفى  قْد  الّتمصري 
فيام بعد حمّجًا ملحبِّي احلضارة والتقّدم ولطاّلب العلم، وملْ تكْن البرصُة متطّفلًة 
عىل املعرفة، بل كانْت دائاًم منبتًا للمعارف، ومْن عقوِل علامئها انبثقَ الكثري من 

العلوم.
وممّْن  أمرها،  توّلوا  الذين  الّساسة  من  كثريًا  البرصُة  عانْت  فقْد  هذا،  ومع 
كانوا حيوُكوَن الفتَن لكي حيّرفوا املسار عاّم هو مقّرٌر أْن يكوَن عليه، ومْن جّراء 



األوىل  اخلطوة  حتّققْت  وقْد  والّتصويب،  للمعاجلة  ملّحة  حاجة  ظهرْت  ذلَك 
؛ إْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل- للّتاريخ  عىل طريق اإلصالِح عىل يد اإلمام علٍّ
مساره الّسليم، ووّلد لدى البرصّينَي قناعًة بأهّنم أهل علٍم وطيبٍة وكرٍم وعطاٍء، 
الّدين  املناسب؛ لكي تتجّسد يف خدمة  أْن تكون يف حمّلها  القيم جيُب  وأّن هذه 
ملسجد  جعل  أْن   ،اإلمام هبا  قام  التي  املهّمة  األعامل  بني  ِمْن  وكان  واألّمة، 
الوعي،  أساس  الثقافة  ألّن  العبادّية؛  وظيفته  عن  فضاًل  ثقافّية،  وظيفة  البرصة 

وأّن الوعي مفتاح النّجاح.
إّن هذا احلراك املتمّيز الذي شهدته البرصة منُذ ذلك الوقت، وسارْت عليه 
للّطمس  وحماوالٍت  وحتريٍف  تشويٍه  بني  األوجاع،  من  يسلْم  ملْ  بعد-  -فيام 
فقْد شعرْت  لذا،  وأحداث؛  مْن مصائب  املدينة  به  مّرْت  ملا  نتيجة  والّتهميش؛ 
العتبة العّباسّية املقّدسة باملسؤولّية إزاء كنوز الرّتاث البرصّي، ووجدْت رضورَة 
مْن  اآلفاق  يف  نوَرُه  يبعث  ليظّل  النّاصع  وجهه  عْن  الغبار  إلزاحة  اجلهِد  بذِل 
 غري منغِّصات، وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به علاًم وعماًل، فقامْت بتأسيس 
املِعطاء،  املدينة  تراث هذه  إحياء  عاتقه  أخذ عىل  الذي  البرصة(،  تراث  )مركز 

والّتعريف به.
الباحثني املتخّصصنَي  لقْد سعى هذا املركز منُذ بداية تأسيسه يف استقطاب 
الربامج  وأعّد  املطبوعات،  وأصدر  النّدوات،  فأقام  البرصّي،  بالّشأن  املعنّينَي 
الّسبيل، فأضحْت جتّلياُت عطائه ملموسًة لدى اجلميع، ولعّل  عة يف هذا  املتنوِّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جمّلة علمّية حمّكمة باسم جمّلة 
منهجّية  وفق  عىل  البرصّي  الرّتاث  دراسة  للباحثني  ليتسنّى  البرصة(؛  )تراث 



العلمّي، وستكون  نتاجهم  ُيثري  بام  الباحثون ضاّلتهم  علمّية رصينة، وسيجُد 
هذه املجّلة اجلرس الذي ُيوصُل املركز بالوسط األكاديمّي.

أْن تتسارع خطوات هذه املجّلة إىل األمام عىل طريق  إّن طموحنا لكبري يف 
القديِم عىل  مع  تتساوُق  وحداثة،  وأمانة  دّقة  مْن  تتطّلبُه  وما  العلمّية،  الّرصانة 

طريق االرتقاء.
أينام  الثّر،  املدينة ولرتاثها  املحّبة هلذه  أبواب جمّلتنا مفتوحة لكّل األقالم  إّن 
كانْت، وإذا كان العدد األّول قْد مّثل أّوَل الغيث، فسينهمُر العطاُء العلميُّ يف 
األعداد الاّلحقة -إْن شاء اهلل-، ولعّل ذلك ما يتبنّي يف هذا العدد )الثاين(، الذي 
سنحوُك  هبم  اّلذين  الباحثنَي  أقالُم  ثياَبه  نسجْت  وقْد  الكريم،  للقارئ  ُمه  نقدِّ

خيوَط النّور سببًا للعلوِّ واالرتقاء.
والباحثني،  العلامء  بمداِد  ُيسقى  الذي  الفسيل  البرصة( هي  إّن جملة )تراُث 
لُيصبح -إْن شاء اهلل- نخلًة شاخمًة بنَي نخيِل البرصة، ولُيعطَي بلَح الِعلِم الذي 

داد. طِب البرصّي، وِمْن اهلل نستمدُّ العوَن والسَّ سيكوُن لونًا ِمْن ألواِن الرُّ
 واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي

                                                                                            هيأُة الّتحرير
 





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة ت�ؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  َمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  َبرْصَ بَِوَقــاِرِمْن  نًا  َتَزيُّ فَكــاَن  إْسًم، 
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنُجَم  ُيراِقُص  )َقَمٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد
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را�صة ملّخ�ُص الدِّ

ة من حيث املوقع والبناية واألثاث  تتناوُل هذه الّدراسة واقع املكتبات العامَّ
مها للمجتمع. ة واملجموعة املكتبّية، فضاًل عن اخلدمات التي ُتقدِّ واملوارد البرشيَّ
ا أدوات مجع املعلومات، فقْد اشتملْت عىل االستبيان واملقابلة واملالحظة،  أمَّ
فضاًل عن الوثائق ومصادر املعلومات املتعّلقة باملوضوع، وقْد توّصلْت الّدراسة 
إىل العديد من النتائج، ُثمَّ وضعْت األسس الكفيلة بتطوير هذه املكتبات وضامن 
التي  الّتوصيات  الّدراسة بعدد من  نجاحها يف تأدية رسالتها، وأخريًا، أوصْت 

ُتسهم يف النّهوض هبذه املكتبات.
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Abstract

This study deals with the reality of public libraries in the 

province of Basrah in terms of location، building،furniture، 

human resources and library collection, in addition to the 

services offered to the society.

The information-gathering tools included the 

questionnaire, interview and observation as well as 

documents and information sources on the related to the 

subject.The study has come with several results. It also 

seeks to set up the foundations for the development of 

these libraries and ensure success in the performance of 

their mission. Finally, the study puts forward a number of 

recommendations that contribute to the advancement of 

these libraries.
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مقدّمة
ة متّثل مركزًا لإلشعاع الفكرّي واحلضارّي،  انطالقًا من كون املكتبات العامَّ
احلاجة  أصبحْت  لذا  وازدهاره؛  وتقّدمه  املجتمع  رقّي  مظاهر  من  ومظهرًا 
النّوع من املكتبات، وتطويره وحتديثه، فهو يمّثل  بتنمية هذا  ة لالهتامم  رضوريَّ
جامعات شعبيَّة مشرتكة تنهل من زادها الفكرّي والّثقايّف رشائح املجتمع مجيعًا، 
أوعية  املختلفة، وبمختلف  واملعرفة  العلم  مقتنيات بصنوف  توّفره من  ما  عرب 
والباحثني؛  اء  القرَّ من  جلمهورها  جليلة  معلومات  من  تقّدمه  وما  املعلومات، 
املجتمع  خدمة  يف  العاّمة  املكتبة  تؤّدهيا  التي  سالة  وللرِّ األمّهّية،  هلذه  ونتيجة 
وقرية  وناحية  مدينة  كّل  يشمل  لكي  املكتبات  من  النّوع  هذا  تعميم  ِمن  البّد 
ة هلذه املكتبات، ولكون مدينة البرصة متّثل منُذ أقدم  ضمن إطار األهداف العامَّ
العصور مركزًا مرموقًا  مْن مراكز العلم والّثقافة، والهتاممها املتزايد بنرش املعرفة 
وتشجيع العلامء والباحثني وتعزيز دور الكتاب ومكانة املكتبة وترصني الّثقافة 
العربّية وتوسيع منافذها، فقْد استمّر هذا العطاء املتواصل هلذه املدينة عرب املراكز 
الذي  بالّدور  أنواعها، وإيامنًا  املكتبات بجميع  ة، وِمن ضمنها  الثقافيَّة والرتبويَّ
ة يف هذه املحافظة، فقْد جاءْت هذه الّدراسة من أجل تسليط  تؤّديه املكتبة العامَّ
األضواء عىل واقع هذه املكتبات؛ ُبغية تطويرها بام يكفل حتقيق أهدافها بنجاح 
ة  ة هلذه املدينة؛ كي تكون امتدادًا ملايض األمَّ ولتأصيل القيمة العلميَّة واحلضاريَّ

العربّية العريق.
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اأهداف الّدرا�صة

تسعى الّدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
1-تسليط األضواء عىل واقع املكتبات العاّمة يف حمافظة البرصة وتبيان فاعلّية 

خدماتا وغنى جماميعها، وأمّهيَّة ذلك يف خدمة مجهور املستفيدين.
واملكتبات  ة  العامَّ ة  املركزيَّ املكتبة  بني  والّتنسيق  الّتعاون  مدى  2-معرفة 

الفرعيَّة من ناحية، وبني املكتبات الفرعيَّة نفسها من ناحية أخرى يف املجاالت 
ة واالجتامعيَّة. الفنيَّة واإلداريَّ

ة، ونوعيَّة املستفيدين،  3-الّتعّرف عىل مدى استخدام اجلمهور للمكتبة العامَّ
وانعكاسات ذلك عىل اخلدمات املكتبيَّة.

جلهد  توفريًا  فيها؛  املستخدمة  والنّظم  املكتبيَّة  املجموعات  تنظيم  4-كيفّية 

املستفيدين ووقتهم.
دورها  العاّمة ونجاحها يف ممارسة  املكتبة  بتطوير  الكفيلة  األُسس  5-وضع 

بوصفها مؤّسسة ثقافّية واجتامعّية وحضارّية.

حدود الّدرا�صة

1- احلدوُد الّزمانّية:
اقترصْت الّدراسة عىل الفرتة الزمنّية لعام )1988م(.

2- احلدوُد املكانّية:
ثامن  يبلغ عددها  التي  البرصة،  حمافظة  العاّمة يف  املكتبات  الّدراسة  شملْت 
ة يف  ة، واستثنْت الّدراسة املكتبة العامَّ ة العامَّ مكتبات من ضمنها املكتبة املركزيَّ
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قضاء الفاو؛ لكوهنا مغلقة لظروف احلرب القائمة يف تلك الفرتة.

اأدوات الّدرا�صة

تّم االعتامد يف هذه الّدراسة عىل األدوات والوسائل اآلتية:
1-استبيان مقّدم إىل أمناء املكتبات املشمولة بالّدراسة.

2-املقابالت الّشخصّية مع موّظفي املكتبة.
3-اإلحصائّيات املكتبّية.

4-املالحظات.
5-املطبوعات ذات العالقة باملوضوع.

ماهّية املكتبة العاّمة واأهدافها

اإلنسايّن  الرّتاث  حتفظ  التي  والّتعليميَّة  الّثقافيَّة  املؤسسة  هي  ة  العامَّ املكتبة 
بالّشكل الذي حيّقق اإلفادة منه بأيرس الطرق  واحلضارّي، وتعمل عىل تنظيمه 
والثقافّية،  العلمّية  مستوياتم  اختالف  عىل  للمستفيدين  وتقديمه  وأرسعها، 
م خدماتا جمَّانًا جلميع رشائح  ا متّثل مظهرًا حضارّيًا وديمقراطّيًا؛ لكوهنا ُتقدِّ وإهنَّ
وكّل  معّينة،  طبقة  أو  جنس  أو  دين  بني  الّتمييز  عن  النّظر  غّض  مع  املجتمع، 
احلرِّ  البحث  وخدمات  ة  اجلامهرييَّ والّتوعية  التثقيف  يف  األولوّية  ُيعطيها  ذلك 
تطّورات  ومتابعة  التعليم  مواصلة  لغرض  املواطنني؛  جلميع  الّذايت  والّتثقيف 
العلم واملعرفة، والبّد مْن أْن تتوافر يف هذا النّوع من املكتبات الرّشوط اآلتية)1(:

م خدماتا جمانًا. 1-أْن ختدم املواطنني مجيعًا دون متييز، وتقدِّ

. 2-أْن تنشأ وفقًا لقانون خاصٍّ
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3-أْن تستخدم نظام الّرفوف املفتوحة؛ إلتاحة الفرصة للقارئ للّتعّرف عىل 
املطبوعات واحلصول عىل املعلومات.

4-أْن ُتعري مقتنياتا لالّطالع اخلارجّي لتعمَّ فائدتا اجلميع.
أّما أهداف املكتبة العاّمة، فيمكن إجيازها بام يأيت)2(:

1-غرض تعليمي، من خالل تشجيع أفراد املجتمع صغارًا وكبارًا للحصول 
املكتبة،  عنها  ُتعلن  التي  والّثقافيَّة  التعليميَّة  الربامج  ومتابعة  املعلومات  عىل 
ومتكني الطلبة من احلصول عىل املصادر واملراجع التي ُتعينهم يف كتابة البحوث 

والتقارير.
والعلوم؛  املعارف  جلميع  العاّمة  الّثقافيَّة  باألمور  يتعّلق  ثقايّف  2-غرض 
احلياة،  مع  تفاعلهم  ِمن  يزيد  ما  وقابليتهم،  املواطنني  مدارك  وتطوير  إلغناء 

وإدراكهم للمشكالت املحليَّة والعامليَّة.
التي  زمة  الالَّ واخلربات  باملهارات  اء  الُقرَّ تزويد  يف  ُيسهم  نفعّي  3-غرض 
تعينهم عىل تطوير أداء العمل ورفع املستوى املهني، كاملجموعات التي ختصُّ 

احِلَرف واملَِهن والّصناعات.
4- استثامر أوقات الفراغ، أي: تشجيع االنتفاع املجدي بأوقات الفراغ ملا 
ُيمكن أْن ُيدرَّ فائدة ُتسهم يف تطوير الفرد، بدالً من تبديد الوقت يف وسائل الّلهو 
حاجات  وإشباع  اجلاميل،  والتذّوق  الفنّي  املستوى  رفع  خالل  من  املفيدة،  غري 

الفرد وحتقيق رغباته.
النّدوات  إقامة  خالل  من  املواطنني  بني  االجتامعّية  الّروابط  5-تعزيز 
اجلامعيَّة  املشكالت  وحّل  اآلراء،  وتبادل  األفالم،  وعرض  واملحارضات، 
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أفراد  بني  اإلنسانيَّة  العالقات  أوارص  وتوطيد  تعميق  إىل  يؤّدي  ما  ة،  والفرديَّ
املجتمع.

واألدّلة  والوثائق  بالّسجاّلت  االحتفاظ  عرب  املجتمع  تراث  حفظ   -6
واإلحصائّيات املختلفة اخلاّصة ببيئة ذلك املجتمع وموروثه الثقايّف. 

االً يف حتقيق مثل هذه األهداف، البدَّ هلا من  ولكي ُتسهم املكتبة إسهامًا َفعَّ
ز دورها ومكانتها بني أفراد املجتمع بوصفها وسيلة من وسائل االتصال،  أن ُتعزِّ
ما يؤّدي إىل الّتفاعل واالندماج مع املجتمع، ومن ثمَّ كسبه عرب براجمها التثقيفيَّة 
واملهرجانات  والنّدوات  املعارض  بإقامة  املتمّثلة  األَُخر،  والّتعليميَّة ونشاطاتا 
واالجتامعيَّة  الثقافيَّة  سات  املؤسَّ مع  نشاطاتا  تنسيق  إىل  إضافة  واالحتفاالت، 
ة تقديم خدماتا عرب تنظيم جماميعها وإعداد الفهارس  والتعليميَّة، وتسهيل مهمَّ
د حقيقة  قّوة إجيابّية جُتسِّ أنواعها؛ لكي تكون  الببليوغرافّية بمختلف  واألعامل 

أهدافها التي ُوجدْت من أجلها. 

ِة يف حمافظِة الب�صرة نبذٌة تاريخّيٌة عن املكتباِت العامَّ

لْت النّواة  ة يف حمافظة البرصة أكرب وأقدم مكتبة حكوميَّة شكَّ ُتعدُّ املكتبة العامَّ
األوىل للمكتبات منذ تأسيسها عام )1936م(، وكانْت ُتعرف -آنذاك- بمكتبة 
املعارف، ويف عام )1957م( شغلْت البناية الكائنة قرب اإلدارة املحلّية-طريق 
اإلدارة  منحْت  وقد  ة(،  املركزيَّ اللِّواء  بـ)مكتبة  يْت  وُسمِّ )املوّفق( حالّيًا،  شارع 
املحليَّة درجة مدير للسّيد )حميي الّدين الرفاعّي(، الذي ُعدَّ أّول مدير للمكتبات 

ة. ة العامَّ يْت باملكتبة املركزيَّ يف املحافظة، ويف عام )1968م( ُسمِّ
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شارع  يف  الكائنة  اجلديدة  بنايتها  إىل  )1983م(  عام  املكتبة  انتقلْت  وقد 
ألف  بـ)250(  تقّدر  بكلفة  املحافظة  يف  املحليَّة  اإلدارة  أنجزتا  التي  فلسطني، 
نطاق  عىل  املواطنني  بني  الثقايّف  الوعي  ونرش  املكتبات  تطوير  ولغرض  دينار؛ 
يف  فرعّية  مكتبات  سبع  تأسيس  إىل  املحافظة  يف  املحلّية  اإلدارة  بادرْت  واسع 
ة، ويف ما  ة العامَّ األقضية والنّواحي الّتابعة للمحافظة، فضاًل عن املكتبة املركزيَّ

ة بكلٍّ منها)3(: يل البيانات اخلاصَّ

العنوان واملوقع�صنة التاأ�صي�سا�صم املكتبةت

مكتبة قضاء القرنة 1
ة العامَّ

مركز القضاء1962م

ة يف قضاء 2 املكتبة العامَّ
أيب اخلصيب

مركز القضاء باب السليامن1963م

ة3 املعقل1967ممكتبة املعقل العامَّ
مكتبة قضاء الزبري 4

ة العامَّ
مركز القضاء1969م

ة يف 5 املكتبة العامَّ
ة اجلمهوريَّ

مركز القضاء- قرب حّي 1974م
الّزهراء

ة يف قضاء6 املكتبة العامَّ
شّط العرب

مركز القضاء- قرب دائرة 1976م
الربيد - شّط العرب

مكتبة قضاء املَدْينَة 7
ة العامَّ

 مركز القضاء- قرب البلديَّة1980م

ا من حيث اجلهات املسؤولة عن املكتبات الّتابعة لإلدارة املحلّية، ووفقًا  أمَّ
هي  اإلعالم  وزارة  فإّن  )1974م(،  لسنة   )40( رقم  ة  العامَّ املكتبات  لنظام 
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الّداخلّية  وزارة  وتكون  والفنّّي،  والثقايّف  اإلعالمّي  اإلرشاف  عن  املسؤولة 
مسؤولة عن مباين املكتبات العاّمة وجتهيزها باألثاث والّلوازم، وكّل ما يتعّلق 
ونفقات  املكتبات  يف  العاملني  رواتب  ذلك  يف  بام  واملالّية،  اإلدارّية  بالّشؤون 

النّشاط املكتبي.
حيّدد  الذي  ة  العامَّ للمكتبات  والتنظيمّي  اإلدارّي  باهليكل  يتعّلق  فيام  أّما 
وتفويض  متويلها  ومصادر  الّداخّل  تنظيمها  وطريقة  ومسؤولّياتا  سلطاتا 
الّصالحّيات واملسؤولّيات، فُيمكن مالحظة ذلك تفصياًل يف امللحق رقم )2( 

املرافق يف هناية الّدراسة.

اأُ�ص�س جناح املكتبات العاّمة يف تاأدية ر�صالتها

1- املوقعُ والبنايةُ

مركز  تكون  ولكي  جلمهورها،  الة  فعَّ خدمات  العاّمة  املكتبات  تؤّدي  لكي 
إشعاع ثقايّف تعّم فائدته اجلميع، البّد من االهتامم املتمّيز باختيار املوقع املناسب 
عند  الّتالية  األمور  مراعاة  من  البّد  لذا  نفسها؛  البناية  عن  أمهّية  يقّل  ال  الذي 

اختيار املوقع:
الكبرية  األسواق  من  وقريبًا  املدينة،  يتوّسط  مكان  يف  املبنى  يكون  أْن  أ- 
واألماكن التي يرتّدد عليها األفراد بكثرة، إضافة إىل قربه من التجّمعات السكنّية 
واملراكز الثقافّية، مع مراعاة هدوء املنطقة وسهولة الوصول إليها من قبل أكثرّية 

الّسّكان.
ب- ترك مساحة مناسبة شاغرة الحتامالت توّسع املكتبة يف املستقبل.
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ّواد. ص ملوقف الّسّيارات املوّظفني والرُّ ج- توفري مساحة ختصَّ
أْن يكون  املكتبة من حيث سعتها وتصميمها، فُيفرتض  بناية  أّما فيام خيصُّ 
تشكيل  يتّم  أْن  أو  املعامرّي،  واملهندس  املكتبة  أمني  بني  وتنسيق  تعاون  هناك 
املكتبّيني واملهندسني لغرض وضع  جلنة تضمُّ بعض اخلرباء واملتخّصصني من 
والتقارب  العالقات  بالنّظر  آخذين  املكتبة،  ملبنى  الالزم  والّتخطيط  الّتصاميم 
بني أقسام املكتبة من حيث الوظائف واخلدمات واإلجراءات املكتبّية املختلفة، 

إضافة اىل العنارص األساسّية يف البناية املتمّثلة بام يأيت:
رّواد  حركة  لتسهيل  اإلمكان؛  قدر  واسعًا  يكوَن  أْن  ل  وُيفضَّ 1-املدخل: 
املكتبة من حيث استخدام الفهارس والّسالمل وإعارة الكتب وطلب املعلومات. 
إىل  يؤّدي  ثّم  املياه،  ودورات  االستعالمات،  مكتب  عىل  املدخل  ويشتمل 
املكتبة،  رّواد  قبل  ُتستخدم من  التي  األدوات  واملراجع وبعض  اإلعارة  أقسام 

كالفهارس، وعارضات املطبوعات، واألدوات الكثرية االستعامل.
عن  وُبعدها  األقسام  بعض  قرب  بالنّظر  ُيؤخذ  األقسام:  بني  2-العالقة 
بعضها بحكم طبيعة العمل املكتبّي، مثل: جتاور قسم التزويد مع قسم الفهرسة 
اإلعارة  الواحد لآلخر، وكذلك قرب قسم  لة  أعامهلام مكمِّ لكون  والّتصنيف؛ 
من قسم خدمات املراجع واملعلومات؛ بحكم عالقتهام املبارشة مع املستفيدين، 

وهكذا بالنّسبة إىل بقّية األقسام.
3-غرف املوّظفني: ينبغي أْن تكوَن الغرف املخّصصة للموّظفني والعاملني 
األَُخر،  باألقسام  العمل  بطبيعة  ذلك  وعالقة  أعامهلم،  متطّلبات  مع  متناسبة 
فبعض هذه الُغرف حتتاج إىل أْن تكون مستقّلة أو منعزلة، وبعضها اآلخر حتتاج 
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أن تكون عىل اتصال مبارش باملستفيدين.
 ويتفاوت توزيع أعداد موّظفي املكتبة يف قاعات العمل أو غرفه عىل َوفق 
طبيعة األعامل اإلدارّية والفنّية، وكذلك عىل َوفق حجم املكتبة ونوعّية اخلدمات 

التي تؤّدهيا.
حجم  مع  يتناسب  بام  وتصميمها  اختيارها  ويكون  املطالعة:  4-قاعات 
الّصّحّية،  املستلزمات  فيها  تتوافر  أْن  املكتبة وحاجة رّوادها وعددهم، وينبغي 
والّتدفئة  والّتهوية،  الطبيعّية واالصطناعّية،  الّراحة واهلدوء، كاإلنارة  ورشوط 

والّتربيد كاّفة، وغري ذلك.
5-قاعات خاّصة بخدمات األطفال: وتستوجب أْن يكون شكلها وتنظيمها 

وتأثيثها متناسبًا مع أذواق األطفال ورغباتم وأعامرهم.
6-قاعات ُأَخر: قْد حتتاج املكتبة احلديثة املتطّورة إىل قاعات إضافّية جُتّسد 
األفالم  وعروض  الربامج  خالل  من  واالجتامعّي  والثقايّف  الفنّي  نشاطها  فيها 
الّثقافّية والعلمّية واملحارضات، إضافة إىل قاعات األجهزة واملعّدات، كأجهزة 

الّتصوير واالستنساخ، وأجهزة الّتجليد، وأجهزة املصّغرات الفلمّية.
ويمكن القول: إنَّ تصميم مباين املكتبات العاّمة واختيار مواقعها وساحاتا، 
جيب أْن يكون معتمدًا عىل دراسة مسحّية لواقع املنطقة وطبيعة املجتمع املحيط 
هبا، وظروفه التعليمّية واالقتصادّية، ومدى كثافته ومتركزه، إضافة إىل التعّرف 
تصميم  خيتلف  ولذلك  واحلضارّي؛  الثقايّف  وموروثه  ومهنه  أعامله  طبيعة  عىل 
العاّمة  واملكتبات  الفرعّية  املكتبات  مباين  تصميم  عن  القروّية  املكتبات  بناية 
لتوّقعات  الّشاغرة  املساحات  وتوفري  األقسام  وتنّوع  عة  السَّ حيث  من  املركزّية 
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التوّسع يف املستقبل.

2- القوى العاملة

يف  العاملني  مستوى  عىل  أساسّيًا  اعتامدًا  املكتبّية  اخلدمات  نجاح  يعتمد 
املكتبات ونوعّيتهم، ومؤّهالتم العلمّية واملهنّية، ومدى وعيهم وحّبهم طبيعة 
بّد من اإلشارة إىل أنَّ حجم العاملني وطبيعتهم يف املكتبة  العمل املكتبّي، وال 

تتأّثر بعّدة عوامل، منها:
1-حجم املجتمع الذي ختدمه املكتبة.

2-نوعّية املستفيدين الفعلّيني يف خدمات املكتبة وأعدادهم.
3-طبيعة املجموعة املكتبّية وحجم ومقدار النّمو الّسنوّي هلا.

مثل:  واالجتامعّية،  والرتبوّية  الثقافّية  ونشاطاتا  العاّمة  املكتبة  4-برامج 
برامج العالقات العاّمة، وخدمات املكتبة املتنّقلة، واملحارضات، والنّدوات.. 

وغري ذلك. 
وهلذا البدَّ من أْن تأخذ املكتبة بالنّظر العوامل املذكورة أعاله بتوفري العاملني 
يف املكتبة وتيئتهم، من املتخّصصني وغري املتخّصصني، عىل َوفق نوعّية األعامل 
َعب يف املكتبة وطبيعتها، ويمكن تقسيم العاملني يف املكتبات  يف األقسام أو الشُّ

عىل ثالث فئات:
1- العاملون الفنّيون: وهم اّلذيَن يقومون بمامرسة األعامل الفنّية، كالفهرسة 
ذوي  من  يكونوا  أْن  واملفروض  اء،  القرَّ وإرشاد  الكتب،  وطلب  والّتصنيف، 

االختصاص يف حقل املكتبات واملعلومات.
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والتخطيط  املكتبة  إدارة  تنظيم  عىل  أعامهلم  طبيعة  وترتّكز  اإلدارّيون:   -2
األوراق،  وحفظ  واملسؤولّيات،  الصالحّيات  وتفويض  األعامل،  وتوزيع  هلا، 
وتنسيق األعامل بني األقسام املختلفة، ومراقبة أداء األعامل ومتابعته، والّتخطيط 

للميزانّية، وُيعّد أمني املكتبة املسؤول اإلدارّي األّول عن نجاح إدارة املكتبة.
الروتينّية،  الكتابّية  األعامل  يامرس  َمْن  وهم  الفنّّيني:  غري  العاملون   -3 
أو املساعدة يف بعض األعامل اخلدمّية، كمناولة الكتب، وإعارتا، واسرتجاعها، 
وتنظيم الكتب عىل الّرفوف، وتشغيل املكائن، وغريها من األعامل التي ال حتتاج 

إىل دراية فنيَّة أو إعداد مهني.
تبعًا لعدد سّكان  إّما  ة، فيتحّدد  العامَّ املكتبة  العاملني يف  بالنسبة ألعداد  أّما 
ص لكّل )2500 -3000(  املنطقة، أو تبعًا لعدد الكتب املعارة سنوّيًا، فقْد خُيصَّ
ص وآخر غري متخّصص كحدٍّ أدنى، وبصورة  شخص يف املنطقة شخٌص متخصِّ
املتخّصصني عن )33%(، كام  إىل غري  املتخّصصني  نسبة  تقّل  أْن ال  ة جيب  عامَّ

يمكن تعيني متخّصص واحد خلدمات األطفال لكّل)10،000( طفل)5(.
وقْد يكون حتديد عدد العاملني تبعًا للكتب املعارة سنوّيًا، فقد يتمُّ ختصيص 
موّظٍف واحٍد عىل سبيل املثال لكّل)15،000–25،000(كتاب معار سنوّيًا)6(، 
والّرأي األخري يمّثل األساس األكثر دقَّة واألقرب إىل املوضوعّية، بمالحظة أنَّ 
عدد مستخدمي املكتبة الفعل يبدو واضحًا من خالل عدد الكتب املعارة سنوّيًا، 

يف حني قْد ال يمّثل العدد الكّل لسّكان املنطقة عدد مستخدمي املكتبة الفعل.
 مؤّهالت العاملني يف املكتبات العاّمة 

الذي  واملؤّهل  املتخّصص  املكتبي  الكادر  ة  العامَّ للمكتبة  يتوافر  أْن  ينبغي   
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ميدان  يف  التطّورات  آخر  مع  يتناسب  بام  علمّية،  أسس  عىل  تنظيمها  يف  ُيسهم 
إْذ ال  املستفيدين؛  إىل مجهور  أفضل اخلدمات  تقديم  إىل  املكتبات، إضافة  مهنة 
خدماتا  م  وتقدِّ رسالتها  حتّقق  أْن  الكادرين  هذين  وجود  دون  للمكتبة  ُيمكن 
بشكل متكامل، والبّد من الرّتكيز يف هذا اخلصوص عىل مؤّهالت املرشف عىل 

املكتبات العاّمة ومواصفاته، ومدير املكتبة العاّمة وأمينها)7(.
أ- املرشف عىل املكتبات العاّمة : ينبغي أْن يكون هنالك مرشف عىل املكتبات 

العاّمة يف كّل حمافظة، وتوجد فيه املواصفات واملؤّهالت اآلتية:
1- حاصل عىل شهادة جامعّية أولّية مع شهادة املاجستري يف علم املكتبات 

واملعلومات.
2- له خربة يف العمل املكتبي ال تقّل عن مخس سنوات.

3- أْن جييد لغة أوربّية أو أكثر إضافة إىل الّلغة العربّية.
ة مجعية للمكتبات واملعلومات. 4- أْن يكون عضوًا يف أيَّ

5- يمتلك ثقافة عالية وشخصّية اجتامعّية جّذابة.
ب- أّما أمني املكتبة العاّمة، فال بّد أْن تتوافر فيه الرّشوط واملؤّهالت اآلتية:
1- شهادة جامعّية أولّية مع شهادة اختصاص يف علم املكتبات واملعلومات 

ال تقّل عن الّدبلوم العايل.
2- خربة وممارسة يف العمل املكتبّي ال تقّل عن ثالث سنوات.

3- إملام بلغة أوربّية أو أكثر.
4- أْن يكون عضوًا يف أّية مجعّية للمكتبات واملعلومات.

ابة ومتفّتحة. 5- أْن يكون ذا شخصّيٍة جذَّ
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املطلوب  املستوى  دون  هم  العاّمة  مكتباتنا  يف  العاملني  أكثر  أنَّ  إىل  ونظرًا 
برامج تدريبّية لغرض تطوير  تعّد  أْن  فينبغي  الفنّّي واملهنّي،  الّتأهيل  من حيث 

الكادر، ومنها:
1- تعريف املوّظفني اجلدد بإدارة املكتبة وأقسامها.

املوّظفني  تعريف  لغرض  )Library Guide(؛  املكتبة  دليل  إعداد   -2
املّتبع  والنظام  الدوام،  وساعات  املختلفة،  األقسام  يف  العمل  وطبيعة  باملكتبة، 

فيها.
كفاءة  رفع  لغرض  مكتبّية؛  دورات  فتح  أو  اخلدمة،  أثناء  الّتدريب   -3

العاملني وتطوير قدراتم يف جمال العمل املكتبّي.
لغرض  والعاملّية؛  الوطنّية  واملؤمترات  والنّدوات  االجتامعات  حضور   -4
تبادل  إىل  إضافة  املكتبات،  جمال  يف  احلاصلة  التطّورات  أحدث  عىل  االطالع 

اآلراء واخلربات لتطوير العمل املكتبّي.
اخلاّصة  املشاكل  مناقشة  فيها  يتّم  التي  الّدورّية  املوظَّفني  اجتامعات   -5

بالعمل وكيفّية جتاوزها.
والّزماالت  الّدراسّية  اإلجازات  بمنحهم  للعاملني  الفرصة  إتاحة   -6

والبعثات إلكامل دراساتم يف جمال املكتبات واملعلومات.
البحوث يف  املكتبات واملعلومات، وتسهيل مهّمة نرش  الكتابة يف جمال   -7

املجاّلت الّرصينة واملتخّصصة.
8- الرّتقيات واملكافآت التي ُتعدُّ من الّدوافع واملحّفزات األساسّية لتشجيع 

العاملني عىل اإلبداع واإلقبال عىل مهنة املكتبات.
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3- جماميُع املكتبِة العاّمِة

املكتبّية،  املجموعة  هي  ة  العامَّ املكتبة  عليها  ُتبنى  التي  املهّمة  األسس  من 
وحاجاته  ورغباته  املجتمع  طبيعة  عىل  اعتامدًا  ونوعّيتها  حجمها  يتحّدد  التي 
املكتبة، ومدى قرهبا أو بعدها عن  تتأّثر هذه املجموعة بميزانّية  األساسّية، كام 
وأهداف  يتناسب  بام  املجموعة  هذه  توفري  أمّهّية  عن  فضاًل  األَُخر،  املكتبات 

ة وفلسفتها يف خدمة املجتمع الذي تتعامل معه. املكتبة العامَّ
وبام أنَّ املكتبة العاّمة ختدم رشائح اجتامعّية خمتلفة وغري متجانسة؛ لذا ينبغي 
أذواقه  وُتريض  اجلمهور،  رغبات  وُتشبع  متنّوعة،  املكتبّية  جماميعها  تكوَن  أْن 

املختلفة، وُيمكن أْن ُنجمل هذه املجاميع بام يأيت:
نظرًا  عنها؛  عاّمٍة  مكتبٍة  أليِّ  غنًى  ال  املجموعة  وهذه  املرجعّية:  الكتب  أ- 
وتقيّص  االستشارة  حيث  من   ، مستمرٍّ بشكٍل  إليها  املستفيدين  حاجة  إىل 
احلقائق واملعلومات الرّسيعة، وتتمّثل هذه املراجع األساسّية باملعاجم الّلغوّية، 
والتقاويم،  واألطالس،  ة،  واألدلَّ والببليوغرافيات،  املختلفة،  واملوسوعات 

وغريها من كتب املراجع.
يف  ُتسهم  التي  الكتب  يف  وتتمّثل  والرّتويّية:  الّثقافّية  الكتب  جمموعة  ب- 
رفع مستوى الفرد الّثقايّف وتوسيع مداركه، وتفتح ذهنه عىل جتارب املجتمعات 
بناء شخصّيته، وجتعله أكثر  التي تساعده عىل  باملعلومات  ومشكالتا، وترفده 
نضجًا وتطّورًا؛ لكي يكون مواطنًا ُيسهم يف تطوير جمتمعه، وقْد ال تقترص هذه 
األَُخر،  املعلومات  مصادر  إىل  تتعداها  وإّنام  فحسب،  الكتب  عىل  املجموعة 
الّدورّيات العلمّية واألدبّية واالجتامعّية، إضافة إىل ذلك املطبوعات  وبخاّصة 
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ي اهلوايات املختلفة، كالّرياضة والّرسم واحلياكة والّتطريز وفّن الطبخ،  التي ُتنمِّ
وغريها.

ج- جمموعة كتب األطفال: وغرضها األساس توسيع مدارك الّطفل وتنمية 
مواهبه ومساعدته يف إثراء معلوماته بام يدور حوله والعامل املحيط به.

ة متناهية لغرض بناء األطفال بناء سلياًم؛  وينبغي اختيار هذه املجموعة بدقَّ
تتضّمن سياسة االختيار  أْن  القومّية، وينبغي  البلد  املستقبل وثروة  م جيل  ألهنَّ

العنارص اآلتية:
األطفال  تطّلعات  تناسب  التي  الّثقافّية  واملواّد  الكتب  أحسن  اختيار   -1

وُتشبع حاجات القراءة لدهيم.
2- تنويع جمموعات كتب األطفال بمختلف املوضوعات العلمّية واألدبّية، 

بام ينّمي لدهيم اهلوايات الفاضلة.
املكتوبة بأسلوب جّيد وواضح وسهل، دون نقص  املطبوعات   3- اختيار 

أو تشويه للحقائق العلمّية.
املختلفة  العقّل واملواهب واخللفّيات  العمر واإلدراك  مراعاة  4- البّد من 

لألطفال، وأن ُتراعى يف عملّية االختيار اجلوانب الرّتبوّية.
مراعاة عدم  الّطلب عليها، مع  يكثر  التي  الكتب واملوضوعات  تكرار   -5

االنحياز ملوضوع معنّي عىل آخر، أو جمموعة عىل حساب أخرى.
حجمه  حيث  من  للكتاب،  الّشكلّية  اجلوانب  بالنّظر  تؤخذ  أْن  ينبغي   -6
امللّونة  كالّصور  اإليضاحّية،  الوسائل  وتضمينه  الورق  ونوع  الكتابة  وحروف 

ابة، التي تعطي جانبًا توضيحّيًا له عالقة بامّدة الكتاب أو حمتواه. اجلذَّ
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وتنميتها  توفريها  املكتبة  عىل  وينبغي  واحلرفّية:  املهنّية  الكتب  جمموعة  د- 
تطوير  جمال  يف  املعلومات  أحدث  عىل  املستفيدين  إطالع  لغرض  باستمرار؛ 
التي  األساسّية  واملهارات  اخلربات  إكساهبم  أجل  من  املختلفة؛  واملهن  احِلرف 
ي اإلنتاج وتزيده، وتطّور قدرات األفراد، لإلسهام يف عملّية البناء والتنمية،  ُتنمَّ
كلٌّ من موقعه، ومن أمثلة هذه املجموعة: املطبوعات التي ختّص احِلرف الّزراعّية 

والّصناعّية والّتجارّية، وغريها.
هـ-املواّد الّسمعّية والبرصّية : ال خيفى أنَّ املواّد الّسمعّية والبرصّية متّثل جانبًا 
ا تشّكل)88%( من اكتساب  جوهرّيًا يف عملّية الّتعليم وخدمة املستفيدين؛ إْذ إهنَّ
الّذاكرة لفرتة أطول، فضاًل  البرشّية)8(، وتساعد يف حفظ املعلومات يف  املعرفة 
املتابعة،  إىل  املستفيدين  وشّد  االنتباه  وإثارة  الّتشويق  عنارص  من  به  تتمّيز  عاّم 
العرض  وأجهزة  والّصور  والرّشائح  األفالم  عرض  عرب  واضحًا  هذا  ويبدو 
الرّتبوّي  الّتلفزيون  واستخدام  الّصوتّية  الّتسجيالت  وكذلك  الّرأسّية(،  )فوق 
املعلومات  تعزيز  يف  ُتسهم  التي  والّتعليمّية  العلمّية  الربامج  إعداد  يف  املغلق، 

جلمهور املكتبة وتوضيحها.
الّتوازن  يتطّلب حتقيق حالة  املجاميع  أنَّ توفري هذه  إىل  بّد من اإلشارة  وال 
يف املجموعة املكتبّية، ويراعى يف ذلك انتقاء أحسن الّطبعات للكتب واملراجع 
األساسّية وأفضلها، وتعتمد عملّية اختيار هذه املجاميع عىل تشكيل جلنة خاّصة 
تأخذ عىل عاتقها تقييم الكتب واملواّد املكتبّية األَُخر، وِمن ثّم اختيار ما يتناسب 
مع أغراض املكتبة العاّمة وأهدافها، ويكون توزيع نِسب املجموعة املكتبّية عىل 

عدد الّسّكان، بتقدير الكثري من اخلرباء عىل الوجه اآليت)9(:
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عدد الكتب لكّل عدد ال�صكانت
�صخ�س

املجموع الكّلي للكتب

110،000-6000325،000

235،000-10،0002،570،000

3 -35،000
100،000

2175،000

4-100،000
 200،000

1،75300،000

5 200،000
1،000،000-

1،51،000،000

ـــــــــــــــ1أكثر من مليون6

4- العلقات العاّمة 

والّتعريف  اجلمهور  كسب  عملّية  يف  أساسيًا  حمورًا  ة  العامَّ العالقات  متّثل 
بسياسة املكتبة وبراجمها وأنشطتها املختلفة، وااللتحام باملجتمع وتعريفه باملعنى 
الة، وحماولة خلق جوٍّ من الّصداقة  االجتامعّي للمكتبة من خالل االّتصاالت الفعَّ
والّتعاون بني املكتبة واملجتمع املحيط هبا، بام حيّقق رسالة املكتبة يف كسب مجهور 
ة دورها البارز  إضايف يضاف إىل رصيدها األساس، ولكي تؤّدي العالقات العامَّ
واملتمّيز، البّد مْن أْن تبدأ باملكتبة وشخصّية املكتبّيني أنفسهم عرب مراعاتم ما 
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يأيت)10(:
االتصال  طريق  عن  سواء  املستفيدين،  مع  واملؤّدب  الّلطيف  الّتعامل  أ- 
الّشخيّص املبارش أم االتصال باهلاتف؛ إْذ إّن ذلك يؤّثر يف كسب اجلمهور وإقباله 

عىل املكتبة.
ب- رضورة أْن ال يطول انتظار املستفيد، وأْن تقّدم له اخلدمة بأرسع وقت، 
لطيٍف  بشكٍل  إشعاره  أو  للجلوس،  دعوته  فيجب  انتظاره  رضورة  حالة  ويف 

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

م أقّل أمّهّية. س املستفيدين اآلخرين بأهنَّ ا قد حُتسِّ املشاكل، أو إهنَّ
ة النّاس عن طريق املراسالت أو اهلاتف،  د- الّتواصل وتقديم اخلدمات لعامَّ
بصورة  املستفيد  ُيعامل  مثلام  نفسهام،  واألمّهّية  باالنتباه  حتظى  أْن  ورضورة 

شخصّية ومبارشة داخل املكتبة.
تستطيع  مؤّهلة  وواعية  مثّقفة  برشّية  قوى  إىل  بحاجة  املكتبّي  اإليامن  وهذا 
الّراحة، وجتعل  َتبّث يف نفوسهم  كسب اجلمهور والّتعامل معهم بروح إجيابّية 

منهم رّوادًا دائمني للمكتبة.
وبرامج العالقات العاّمة لْن تتحّقق أو لْن تنجح إاّل إذا توافرْت لدينا املعرفة 
ونواحي  واملوّظفني  وامليزانّية  كاملجموعات  تفاصيلها،  بكّل  ملكتباتنا  الكاملة 
املجتمع  لطبيعة  املسحّية  الّدراسة  إىل  إضافة  واملبنى،  االمتياز  ونواحي  النّقص 
من حيث تعّدد فئاته وحرص ميوله ورغباته، وإنَّ أّي نقٍص يف املكتبة أو املجتمع 
يف  ّية  األمهِّ هذه  من  وانطالقًا  العاّمة)11(،  العالقات  برامج  يف  خلٍل  إىل  سيؤّدي 
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مهّمة  يتوىّل  خاّص  قسم  هناك  يكون  أْن  مْن  البدَّ  باملجتمع،  املكتبة  دور  تعزيز 
تنفيذ برامج العالقات العاّمة، تتوافر فيه مقّومات نجاحه األساسّية من حيث 
الستخدام  اجلمهور  بتشجيع  الكفيلة  والّدعائّية  اإلعالّمية  والوسائل  املوّظفني 
املكتبة، من خالل توزيع النرّشات والكتّيبات، وإلقاء املحارضات والنّدوات، 
بأصدقاء  واالستعانة  املعارض،  وإقامة  والرّتوجيّية،  الّتثقيفّية  األفالم  وعرض 
بني  املكتبّي  الوعي  ونرش  واهلدايا،  الترّبعات  ومجع  باملكتبة،  للّتعريف  املكتبة 

املواطنني.

5- اخلدماُت املكتبّيُة

إنَّ أمّهّية املكتبة ال تكمن يف مدى ما تضّمه من كتب ومواّد مكتبّية ُأَخر، وإّنام 
 ) Deweyبمقدار ما تقّدمه من خدمات متمّيزة للمجتمع، وقْد أشار ملف )ديوي
اء، ألكرب عدٍد، بأقّل الّتكاليف()12(،  إىل أنَّ مفهوم اخلدمة املكتبّية هو )أحسن ُقرَّ
وختتلف طبيعة ونوعّية هذه اخلدمات عىل َوفق نوعّية املكتبة وأهدافها وسياستها 
وطبيعة املجتمع الذي ختدمه، ولكي تؤدِّي املكتبة العاّمة دورها الناجح يف حتقيق 

اخلدمة املثىل ملجتمعها، البدَّ من توافر اخلدمات اآلتية:
أ- خدمات اإلعارة

حيتاجه  بام  املستفيد  تزويد  بموجبها  يتّم  التي  األساسّية  اخلدمات  مْن  وُتعدُّ 
من مطبوعات، وتوفري املستلزمات األساسية كاّفة، التي ُتسهم يف إتاحة الفرصة 
له الختيار ما يناسبه، وبام أنَّ املكتبة العاّمة متّثل مظهرًا شعبّيًا عاّمًا، فال بدَّ من 
أْن تكون خدماتا متاحة للجميع وبدون مقابل من حيث منح املستفيد احلرّية 
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القواعد  ذلك  يف  ُتراعى  أْن  عىل  رفوفها  واستخدام  حمتوياتا  عىل  االّطالع  يف 
واألنظمة املّتبعة يف إعارة املواّد املكتبّية واستخدامها. 

منفعة  أقىص  حتقيق  يف  املجال  هذا  يف  املكتبّية  اخلدمة  فلسفة  وتتجّسد 
فهو  الكتاب،  أّما  ومنفعته،  خدمته  هي  األساسّية  املكتبة  غاية  ألنَّ  للمستفيد؛ 
وسيلة لتحقيق هدف املكتبة، وأمّهّيته ال تعني جمّرد توفريه يف خمازن املكتبة، وإنَّام 

يف مدى استخدامه احلقيقّي. 
الغاية،  أْن تكون خدمات اإلعارة منسجمة مع هذه  وبناء عىل ذلك، جيب 
مع األخذ بالنّظر تقليص اإلجراءات الّروتينّية اخلاّصة بإعارة املواّد املكتبّية، كأْن 
ة إعارة املطبوعات ألكثر ِمن أسبوع وألكثر مْن كتاٍب واحٍد، وإلغاء  تكون ُمدَّ
الّتأمينات التي ُتستوىف من املستفيد مقابل إعارة الكتب، واالكتفاء هبوّية خاّصة 
باملكتبة يتمُّ تزويد املستفيد هبا، عىل َوفق ضوابط معّينة وأصولّية لضامن إدراج 
عمله،  وعنوان  سكنه،  كعنوان  املستفيد،  عن  واملتكاملة  الّصحيحة  املعلومات 
عملّية  ل  ُتسهِّ التي  املعلومات  وبعض  اهلاتف،  ورقم  الّشخصّية،  هوّيته  ورقم 

االّتصال به عند احلاجة.
ب- خدماُت املراجع

هبا؛  االهتامم  العاّمة  املكتبة  عىل  ينبغي  التي  اجلوهرّية  اخلدمات  من  وُتعّد 
لكوهنا متّثل مرآة تعكس االتصال والّتعامل مع مجهور املستفيدين بشكٍل مبارٍش، 
كام هو احلال يف خدمات اإلعارة، ومن الّضورّي أْن يكون هناك قسم خاّص 
إدارته موّظف متخّصص وله خربة  العاّمة، ُيرشف عىل  املكتبة  هبذه اخلدمة يف 
جتعله قادرًا عىل تنفيذ عمله بمهارٍة ونجاٍح، وتتمّثل أعامل هذا القسم ووظائفه 
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بام يأيت)13(:
1- اإلرشاف 

املراجع،  كتب  واختيار  املرجعّية،  لإلمكانات  املناسب  بالّتنظيم  ويتمّثل 
إضافة إىل دراسة رّواد املكتبة من أجل أْن يكون قادرًا عىل استدراجهم ملعرفة 
زمة هلم يف  ما يدور يف أذهاهنم من أسئلة واستفسارات، ثّم تقديم املساعدة الالَّ

ضوء تيئة املعلومات، أو أّية حقائق علمّية حمّددة.
2- الّتوجيه واإلرشاد

املستفيدين  توجيه  يف  متمّيزًا  دورًا  يؤّدَي  أْن  املراجع  ائي  ألخصَّ يمكن 
إعداد  َعرب  املكتبة، وذلك  البحث واستخدام  وإرشادهم، وتسهيل مهّمتهم يف 
استخدام  كيفّية  املستفيدين  وتعليم  املوّجهة،  والقراءات  املطالعات  قوائم 
عىل  تقترص  ال  اخلدمة  هذه  أنَّ  عىل  املراجع،  كتب  استخدام  أو  املكتبة  فهارس 
ذلك فحسب، وإنَّام تعتمد عىل عنارص ُأَخر، منها: فهم حالة املستفيد، ومستواه 
له،  املقرتح  الكتاب  مستوى  وتقدير  الّدرايّس،  وطموحه  وهواياته،  الّتعليمّي، 
وإدراك الّدوافع االجتامعّية والنّفسّية التي تقوم عليها رغبة الكبار يف الّتعليم)14(.
ولكي حيالف النّجاح مثل هذه اخلدمة، البّد مْن وجود شخٍص مؤّهل يتمّيز 
بصفات معّينة، كاللَّباقة، والقدرة عىل االتصال باآلخرين، واإلملام بسيكولوجّية 
 املستفيدين، فضاًل عن معرفته التاّمة بالكتب املرجعّية ومصادر املعلومات األَُخر.

3- الّتعليم
مهّمة املكتبة العاّمة يف هذا اجلانب هي تزويد املستفيدين باخلربات واملهارات 
التي جتعلهم قادرين عىل اكتشاف مصادر املعلومات واستخدامها، وقْد يتمُّ ذلك 
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بصورة فردّية أو مجاعّية اعتامدًا عىل ما يتوافر يف املكتبة ِمْن موّظفني وما لدهيا من 
إمكانات ووسائل متاحة تتعّلق بعملّية الّتعليم.

4- اإلعالم
ويتعّلق باإلجابة عن أسئلة املستفيدين واستفساراتم عرب دراستها وحتليلها؛ 
لغرض تقديم اإلجابات الّصحيحة بصورة رسيعة، بام ُيريض رغبة املستفيدين 

وحاجاتم.
5- إعداد الببليوغرافيات )قوائم املؤّلفات(

من  املستفيدين  متطّلبات  مع  يتناسب  بام  القوائم  هذه  مثل  إعداد  ُيمكن 
الببليوغرافيات خمتارة، أو عاّمة، أو موضوعّية،   املكتبة العاّمة، وقْد تكون هذه 

أو معرفّية،...أو غري ذلك.
ج- حمو األمّية وتعليم الكبار 

ُتعّد خدمات حمو األمّية وتعليم الكبار من اخلدمات اجلديدة التي تبلورْت 
الّركب  الّثانية، فقْد شعرْت بعض املجتمعات بتخّلفها عن  العاملّية  بعد احلرب 
احلضارّي، وأحّسْت بخطر األمّية، وبخاّصة يف بلدان العامل الّثالث؛ ولذا هنضْت 
ميدان  عىل  فلسفتها  ترتكز  التي  احلضارّية  الّرسالة  هذه  بأداء  العاّمة  املكتبات 

تعليم الكبار عىل األسس اآلتية)15(:
1- إنَّ الكبار الذين فاتتهم فرص الّدراسة األكاديمّية يف مرحلة معّينة يمكن 
الكبار  تعليم  أنَّ  الّشائعة  الفكرة  املهارات اجلديدة، بعكس  تعليمهم وإكساهبم 

عملّية صعبة للغاية.
أْن  للكبار  البدَّ  والتقنّي،  العلمّي  والتطّور  املعلومات  ثورة  عرص  يف   -2 



295ال�سنة الأوىل - املجلد الأّول - العدد الثاين

 اأ.د. حمّمد عودة عليوي - اأ.م.د. جمبل الزم م�سلم املالكّي

 رم�سان 1438ه - حزيران2017م

أنفسهم  ُيطّوروا  أْن  ثابت، بل جيب  تعليمّي  أو مستوى  اليقفوا عند حدٍّ معنّي 
باستمرار من خالل الّتعليم ومتابعة تطّورات العلم واملعرفة.

فال  وثقافّيًا واجتامعّيًا،  إعالمّيًا  مركزًا  متّثل  ة  العامَّ املكتبة  إىل كون  نظرًا   -3
جيوز إمهال هذه الرّشحية االجتامعّية من خدماتا يف الّتعليم.

مع  فتبدأ  العاّمة،  املكتبة  تقّدمها  التي  األمّية  حمو  بخدمات  يتعّلق  فيام  أّما 
حمو  مدارس  من  والكتابة  القراءة  يف  املهارات  بعض  اكتسبوا  اّلذين  املتعّلمني 
األمّية ومراكزها؛ ولكي تنجح املكتبة يف اإلسهام يف حمو األمّية وتعليم الكبار، 
البدَّ مْن دراسة مسحّية شاملة لطبيعة املجتمع ومعرفة مستوياته الّتعليمّية ونسبة 
هذه  نجاح  حتّقق  التي  والبرشّية  املاّدّية  اإلمكانات  تيئة  أجل  مْن  فيه،  األمّيني 

العملّية، أّما اخلطوات األساسّية يف تعليم الكبار، فتتمّثل بام يأيت)16(:
وبخاّصة  الّتعليمّية  املستويات  تناسب  التي  الكتب  جمموعة  اختيار   -1

املطبوعات املبّسطة واملصّورة.
مفتوحة  ترتيبها وعرضها عىل رفوف  الكتب من حيث  تنظيم جمموعة   -2

جلعلها يف متناول أيدي املستفيدين؛ لغرض االّطالع عليها واستعارتا.
الكبار، من خالل  لتعليم  زمة  الالَّ اخلربات  املكتبّيني إلكساهبم  تدريب   -3
تتضّمن  الّدورات  وهذه  الكبار،  تعليم  جمال  يف  للعاملني  تدريبّية  دورات  فتح 
الكبار،  تعليم  ومبادئ  االجتامعّي،  النّفس  علم  منها  عديدة،  موضوعات 
اجلامعات،  قيادة  عن  فضاًل  ة،  العامَّ والعالقات  والبرصّية،  الّسمعّية  والوسائل 
الّتدريبّية متخّصصون  الّدورات  واخلطابة، وغريها ويقوم باإلرشاف عىل هذه 

من معاهد تعليمّية وتربوّية.
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4- وضع الربامج الّتعليمّية وتنفيذها عرب املحارضات والنّدوات وحلقات 
وإقامة  األفالم  عرض  عن  فضاًل  الّصوتّية،  والّتسجيالت  واملناقشة  البحث 
مع  إجيابّيًا  تعاونًا  حتّقق  أْن  الربامج  هذه  تنفيذ  عرب  للمكتبة  وُيمكن  املعارض، 
وتعليم  األمّية  بمحو  العالقة  ذات  واالجتامعّية  الّثقافّية  واملؤّسسات  املجتمع 
براجمها  ونجاح  العاّمة  املكتبة  خدمات  فاعلّية  من  يزيد  الذي  األمر  الكبار، 

الّتعليمّية.
د- خدمات األطفال

لكي حتّقق املكتبة نجاحًا يف كسب مجهور األطفال، البّد من توفري اخلدمات 
األساسّية هلذه الفئة من املجتمع؛ وذلك من خالل إنشاء قسٍم خاصٍّ باألطفال، 

مع تيئة املستلزمات البرشّية واملادّية كاّفة، بام يتناسب وطبيعة عمل القسم.
املكتّبيني  وجود  العاّمة،  املكتبة  يف  األطفال  خدمات  نجاح  مقّومات  ومن   
املتخّصصني الذين هلم خربة ودراية بعلم نفس الّطفل وأدب األطفال، ومعرفة 
امليول القرائّية هلم، إضافة إىل تيئة األثاث املناسب مع املجموعة املكتبّية الفنّّية 

من ُكتب وجماّلت ومواّد سمعّية وبرصّية.
تشمل  وإّنام  فحسب،  الكتب  إعارة  عىل  اجلانب  هذا  خدمات  تقترص  وال 
منهم  العدد األكرب  تستقطب وجتذب  ُأَخر مشّوقة، بحيث  نشاطات وفعالّيات 
واألناشيد  القّصة،  رواية  ساعات  الربامج  أو  النّشاطات  هذه  ومن  املكتبة،  إىل 
ومناقشة  املسّلية،  واأللعاب  الّرسم  وممارسة  الّصور،  وعرض  والّتسجيالت، 

بعض الكتب، وممارسة اهلوايات املختلفة.
#- خدمات املكتبات املتنّقلة 
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ُتعّد خدمات املكتبات املتنّقلة امتدادًا خلدمات املكتبات العاّمة، وقْد تطّورْت 
كالواليات  املتقّدمة  الّدول  يف  وبخاّصة  األخرية،  الّسنوات  يف  اخلدمات  هذه 
خدماتا  وتوسيع  نرش  بضورة  مكتباتا  أحّسْت  أْن  بعد  وبريطانيا،  املّتحدة 
النّائية واألرياف، والذين ملْ تسمح هلم الفرصة بارتياد  إىل املواطنني يف املناطق 

املكتبات العاّمة باستمرار.
 وترجع بدايات استخدام املكتبات املتنّقلة إىل بداية القرن العرشين، إْذ كانْت 
عبارة عن عربات جتّرها اخليول لنقل الكتب ووسائل املعرفة األَُخر إىل املناطق 
من  احلالية  صورتا  عىل  ظهرْت  أْن  إىل  اخلدمات  هذه  بعدها  تطّورْت  النّائية، 
حيث التنظيم، سواء فيام خيّص تطّور السّيارات اخلاّصة بنقل الكتب، أم زيادة 
املواصالت  طرق  يف  احلاصل  التطّور  و-أيضًا-  حتتوهيا،  التي  الكتب  جماميع 
ووسائل االتصال وحمّطات وقوف سّيارات الكتب، وبالنّظر إىل حمدودّية سعة 
واستثنْت  العاّمة،  الّثقافّية  الكتب  عىل  جماميعها  اقترصْت  فقْد  الّسّيارات،  هذه 
من ذلك قدر اإلمكان كتب املراجع وكتب األطفال، إاّل يف احلاالت التي يتّم 
كتب  أنَّ  هو  يبدو،  ما  عىل  ذلك  يف  والّسبب  املواطنني)17(؛  من  عدٍد  مْن  طلبها 
املراجع تتمّيز بعدد أجزائها وكرب حجمها، أّما كتب األطفال، فُيمكن توفريها يف 

املكتبات املدرسّية يف تلك املناطق.
 ومن األمور التي شّجعْت املكتبات العاّمة للقيام هبذه اخلدمات تطّور طرق 
املواصالت، وتطّور مواصفات بناء سّيارات الكتب نحو األحسن، فضاًل عن 
إقبال املواطنني لإلفادة من هذه اخلدمات، والسّيام يف الّدول التي ختّلصْت من 
املكتبات  مهّمة  سيجعل  األمور  هذه  بعض  فقدان  فإنَّ  وهلذا  األّمّية؛  مشكلة 
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املتنّقلة مهّمة عسرية، وال حتّقق الغرض الذي وجدْت مْن أجله.
 وتتمّيز املكتبة املتنّقلة بالّرغم ِمْن ِصغر حجمها بإمكانّيتها يف جمال سدِّ بعض 
حاجات املناطق التي مترُّ هبا أو تقف عندها، سواء من حيث تزويدهم بالكتب، 

أم إرشادهم وتوجيهم، أم إجابتها عن بعض األسئلة.
بزيارته؛  الرّشوع  قبل  املتنّقلة  املكتبة  ختدمه  الذي  املجتمع  دراسة  وُيفّضل   
واالقتصادّية،  االجتامعّية  وأحواله  الّثقافّية  مستوياته  عىل  الّتعّرف  أجل  مْن 
الّسائدة  الّسّكان واملِهن واحِلرف  وعدد املدارس واملؤّسسات املوجودة، وعدد 
املواقف  املناسبة وأعدادها، واختيار  الكتب  اختيار  ما يسّهل عملّية  فيه، وهذا 
إعارة  عىل  املتنّقلة  املكتبة  خدمة  تقترص  وال  الكتب،  سّيارة  لوقوف  الّصحيحة 
الكتب فقط، وإنَّام يصحبها يف بعض األحيان عرض األفالم الّثقافّية والعلمّية، 
املنطقة مكان وصول  لسّكان  ُيعلن  أْن  وينبغي  واملحارضات،  النّدوات  وإقامة 
إعارة  عملّية  يف  امُلتَّبعة  اإلجراءات  تكون  أْن  ينبغي  كام  ووقته،  املتنّقلة  املكتبة 

الكتب سهلة ورسيعة وبعيدة عن الّرتابة.
ز- املواّد الّسمعّية والبرصّية 

من اخلدمات التي ينبغي أْن تقّدمها املكتبة العاّمة، هي توفري املواّد الّسمعّية 
والبرصّية التي تعتمد يف تقديم املعلومات عىل حاستي الّسمع والبرص، كاألفالم 
والرّشائح والّتسجيالت والّصور واخلرائط واملجّسامت...وتأيت أمّهّية هذه املواّد 

من كوهنا تتمّيز بام يأيت)18(:
1-اإلسهام يف االحتفاظ باملعلومات لدى الّذاكرة البرشّية لفرتة أطول قياسًا 

بمصادر املعلومات األَُخر.
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توفريها،  املعلومات  مصادر  من  لغريها  يمكن  ال  معلومات  تيئة   -2
كاملطر  الّطبيعّية،  الّظواهر  وبعض  احليوانات،  وأصوات  البرشّية،  كاألصوات 

والّرياح، وغريها.
3- مساعدة املكفوفني يف الّتعليم العتامدهم عىل حاسة الّسمع.

عرض  كخدمات  الفراغ،  أوقات  واستغالل  الرّتفيه  جمال  يف  اإلسهام   -4
األفالم، وغريها.

وحتّفز  ممتعة،  عملّية  الّتعليم  عملّية  وجعل  الّتشويق  بعنرص  امتيازها   -5
املتعّلمني عىل املتابعة.

خالل  من  الّتعليم  يف  الفردّية  الفروق  مشكلة  عىل  التغّلب  يف  اإلسهام   -6
إعادة سامع املاّدة املراد تعّلمها لعّدة مّرات.

مستويات  وذات  البرش  من  خمتلفة  رشائح  ختدم  العاّمة  املكتبات  ولكون 
متفاوتة، وتفرد جانبًا من خدماتا إىل األمور الرتفيهّية الفعلّية، فمن الّضورّي 
تيئة هذه املواّد للمستفيدين منها مْن أجل جذب املواطنني واستقطاهبم، وجعل 
املكتبة مركزًا ثقافّيًا وعلمّيًا مشّعًا، وبدياًل لكثري من األماكن التي هيدر أطفالنا 

وشبابنا أوقات فراغهم فيها.
ح- خدمات الفئات اخلاّصة 

ة شاملة وتغّطي احتياجات رشائح املجتمع  لكي تكون خدمات املكتبة العامَّ
ّم والبكم،  كاّفة، البدَّ هلا مْن أْن ُتفرد جزءًا من خدماتا إىل فئات املكفوفني والصُّ
املستشفيات  ونزالء  املرىض  إىل  اخلدمات  تقديم  وكذا  جسدّيًا،  واملعاقني 

واملسجونني.
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

املقعدين  زيارة  هي  العاّمة  املكتبات  خدمات  يف  احلديثة  االجتاهات  ومن 
هذه  مع  مثمرة  عالقات  تبني  أْن  املكتبة  وعىل  واملعزولة،  الفقرية  واألحياء 
الفئات، وتعمل عىل تيئة مستلزمات اخلدمة املكتبّية هلا؛ عرب توفري املجموعات 
أفالم وتسجيالت وجمّسامت،  والبرصّية، من  الّسمعّية  واملواّد  املناسبة،  املكتبّية 

وكذا اآلالت واملعّدات التي تستخدم من قبل هذه الفئات.

حتليُل نتائج الّدرا�صة 

فيام يل عرض وحتليل للنتائج التي تّم التوّصل إليها عرب االستبيان املوّزع عىل 
املكتبات العاّمة يف املحافظة، والبالغ عددها ثامن مكتبات، فقْد غّطى االستبيان 
التي  اخلدمات  وكذا  األساسّية،  وعنارصها  املكتبات  هذه  بواقع  يتعّلق  ما  كّل 
 )8( يف  االستبيان  يف  الواردة  املعلومات  تفريغ  تّم  وقْد  للمستفيدين،  تقّدمها 
واخلدمات  العاملة،  والقوى  وجماميعها،  املكتبات  مواقع  مّثلْت  جداول  ثامن 
الّشخصّية،  املقابالت  كانْت  وقْد  ومشاكلهم،  باملستفيدين  يتعّلق  وما  املكتبّية، 
ذات  واملطبوعات  واملالحظات،  امليدانّية،  والّزيارات  املكتبّية،  واإلحصائّيات 
االستبيان  عن  فضاًل  املعلومات  مجع  يف  مهّمة  ُأَخر  وسائل  باملوضوع،  العالقة 

املذكور.

1- املوقع والبناية واالأثاث 

عند القيام باملسح امليدايّن ملجموع املكتبات التي تناولتها الّدراسة من حيث 
املوقع والبناية واألثاث وحتليل املعلومات التي تمَّ احلصول عليها، تبنّي ما يأيت:

قبل  إليه من  الوصول  يسهُل  الذي  املناسب  باملوقع  املكتبات  متتاز مجيع  أ- 
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أفراد املجتمع املحّل الذي ختدمه املكتبة، فضاًل عن وقوع أغلب هذه املكتبات 
يف مناطق بعيدة عن الّصخب والّضوضاء.

ا  بأهنَّ القول  يمكن  املكتبات  لكلٍّ من هذه  الكّلّية  املساحة  ما خيصُّ  ب- يف 
مساحات مناسبة إاّل إنَّ القسم املستَغل منها فعاًل يمّثل ما يقرب من نصف هذه 
ة  املعدَّ وأنشطتها  خدماتا  دائرة  توسيع  مْن  ُيقلِّل  الذي  األمر  أقّل،  أو  املساحة 
خلدمة مجهور املستفيدين، فعىل سبيل املثال ليسْت هناك قاعات خاّصة باألطفال 
أو قاعات للنّشاطات املكتبّية، كالنّدوات واملحارضات، وعرض املواّد الّسمعّية 

والبرصّية، وانعدام القاعات اخلاّصة باملراجع والّدورّيات.
ج- تضّم كّل مكتبة قاعتني للمطالعة، إحدامها للّذكور، واألخرى لإلناث، 
متوافرة،  غري  النّفسّية  والّراحة  الّصحّية  الرّشوط  حيث  من  مستلزماتام  إنَّ  إاّل 
التربيد والّتدفئة واإلنارة اجلّيدة والّستائر ومفروشات  انعدام  املثال  فعىل سبيل 

أرضّية القاعات.
ة يف املحافظة  د- عدم كفاية خزانات الكتب )الرفوف( يف مجيع املكتبات العامَّ
ة املركزّية – حيث ترتاوح أعداد هذه اخلزانات ما بني )28 – 45(  باستثناء املكتبة العامَّ
خزانة، األمر الذي أدَّى إىل اكتظاظ الّرفوف بالكتب من ناحية، وعدم كفايتها 

للّتوّسع املستقبل وإضافة جماميع جديدة من ناحيٍة أخرى.
#- عدم كفاية املناضد اخلاّصة باملطالعة والكرايس، فضاًل عن أنَّ أغلبها غري 

مريح وبحاجة إىل جتديد.
و- عدم توافر أجهزة الّتصوير واالستنساخ يف مجيع املكتبات.
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

 * ُينظر اجلدول رقم )1(
 جدول رقم )1( يبنّي املوقع واملساحة واألثاث 

 عدد  امل�صاحةاملوقعا�صم املكتبة 
قاعات 
املطالعة

هل 
موقع 
املكتبة 
ملئم؟

عدد 
الدواليب

املكتبة 
املركزّية العاّمة

235نعم16942 م2العّشار

مكتبة قضاء 
القرنة العاّمة

 مركز 
القضاء

42نعم423،402 م2 

املكتبة العاّمة 
يف قضاء أيب 

اخلصيب

مركز 
القضاء

32نعم333،452 م2

مكتبة قضاء 
الّزبري العاّمة

مركز 
القضاء

38نعم449،702 م2

املكتبة العاّمة 
يف قضاء شّط 

العرب

مركز 
القضاء

36نعم420،732 م2

مكتبة قضاء 
املَدْينة العاّمة

مركز 
القضاء

28نعم354،052 م2

املكتبة العاّمة 
يف اجلمهورّية

 حّي 
الزهراء

45نعم2 805 م2

املكتبة العاّمة 
يف املعقل

32نعم6002م2  تقريبًااملعقل
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هل عدد 

الدواليب 
كاٍف؟

 عدد

املنا�صد

هل عدد 
املنا�صد 

كاٍف؟

 عدد 
الكرا�صي

هل عدد 
الكرا�صي 

كاٍف؟

هل 
يتوافر 
جهاز 

ت�صوير؟

الال120ال34نعم

الال95ال15ال

الال63ال10ال

الال113ال24ال

الال56ال13ال

الال28ال8ال

الال160ال29ال

الال106ال18ال
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

نستخلص ممَّا تقّدم: أنَّ أغلب املكتبات العاّمة تعاين من النّقص يف األثاث 
إىل ذلك  ُيضاف  املكتبات،  يّتفق وحاجة هذه  بام  يستدعي تيئته  ما  كاّمً ونوعًا؛ 
رضورة االهتامم بتوسيع بعض بناياتا، كتوسيع خمازن الكتب وقاعات املطالعة، 
والنّدوات؛  املحارضات  إللقاء  وأخرى  باألطفال،  خاّصة  ُأَخر  قاعات  وبناء 

لكي تستطيع هذه املكتبات ممارسة دورها بالّشكل الّسليم.

2- املجموعة املكتبّية

مجعها  تمَّ  التي  املعلومات  إىل  إضافة  وحتليلها  البيانات  تصنيف  عملّية  بعد 
جماميع  بخصوص  واملالحظات  واملشاهدات  الّشخصّية  املقابالت  خالل  من 

املكتبات العاّمة يف البرصة، يمكن مالحظة ما يأيت:
جلميع  العربّية  الكتب  جمموعة  حجم  ضعف  واضٍح  بشكٍل  تبنّي  لقْد  أ- 
الذي  املجتمع  حاجة  يسدُّ  ال  ذاته  بحّد  وهذا  املحافظة،  يف  العاّمة  املكتبات 
ختدمه هذه املكتبات؛ إْذ ترتاوح جماميع هذه املكتبات بني )3187( إىل)9801(
الّتابعة ملؤّسسة املوانئ العراقّية.   باستثناء املكتبة املركزّية العاّمة، ومكتبة املعقل 

)ُينظر جدول رقم )2((.
ب- لوحظ أّن هناك تقارب يف أعداد جماميع الكتب لبعض املكتبات، مثل: 
مكتبة الُقرنة، وشّط العرب، وأيب اخلصيب؛ إْذ مُتّثل جماميع هذه املكتبات احلّد 
مكتبات  جمموعات  أعداد  تتقارب  حني  يف   )9801-9194( بني  ما  األعىل 
بني  ما  األدنى  احلّد  املكتبات  هذه  ومتّثل  واملَدْينَة،  العرب  وشّط  اجلمهورّية 
)3187- 5238(، وُيمكن أْن ُتعزى أسباب هذا الّتفاوت إىل عدم حتقيق حالة 
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الّتوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات، إضافة إىل ضعف الّتعاون والّتنسيق 
بني هذه املكتبات واملكتبة املركزّية العاّمة، وضعف املتابعة مْن قبل أمناء املكتبات 

يف تنمية املجموعات املكتبّية.
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

جدول رقم)2( يمّثل املجموعة املكتبّية للمكتبات املشمولة بالّدراسة

ا�صم املكتبة
عدد الدورّياتعدد الكتب

عدد 
ال�صحف االأجنبّيةالعربّية االأجنبّيةالعربّية

املكتبة 
املركزّية 

العاّمة
36744710720___ 2

مكتبة قضاء 
3___980127514الُقرنة العاّمة

املكتبة العاّمة 
يف قضاء أيب 

اخلصيب
977721212___3

مكتبة قضاء 
2___919420110الّزبري العاّمة

املكتبة العاّمة 
يف قضاء 

شّط العرب
479132012___4

مكتبة قضاء 
3___318712516املَدْينَة العاّمة

املكتبة 
العاّمة يف 
اجلمهورّية

523828113___2

املكتبة العاّمة 
2___13147201215يف املعقل
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عدد 
االأطروحات

عدد 
كتب 

االأطفال

هل كتب املراجع 
العربّية كافية؟

هل كتب املراجع 
االأجنبّية 

كافية؟

هل توجد 
مواد �صمعّية 

وب�صرّية؟

الالنعم791___

الالال400 ___

الالال525___

الالنعم3379

الالال163___

الالال317___

الالال504___

الالال______
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

أّول  أهّنا  مْن  بالّرغم  جماميعها  ضعف  من  العاّمة  املركزّية  املكتبة  تعاين  ج- 
سْت يف املحافظة سنة )1936م(، فضاًل عن كوهنا اجلهة املسؤولة  ة ُأسِّ مكتبة عامَّ
اجلهود  أقىص  بذل  يستدعي  الذي  األمر  املحافظة،  يف  املكتبّي  الّتشكيل  عن 
وسّد  أهدافها  حتقيق  إىل  يؤّدي  الذي  بالّشكل  املكتبّية  جمموعاتا  تنمية  لغرض 

حاجة املستفيدين منها.
أكرب  تضّم  العراقّية  املوانئ  ملؤّسسة  الّتابعة  املعقل  مكتبة  أّن  مْن  بالّرغم  د- 
ا ال  جمموعة مكتبّية بني مكتبات املحافظة األَُخر باستثناء املكتبة املركزّية، إاّل إهنَّ
تسّد حاجة جمتمعها، وهي بحاجة مستمّرة إىل تنمية جماميعها عىل َوفق املعايري 

اخلاّصة باملكتبات العاّمة، التي سريُد ذكرها الحقًا.
الواضح يف جماميع  النّقص  املحافظة من  ة يف  العامَّ املكتبات  تعاين مجيع   -#

الكتب األجنبّية؛ إْذ تراوحْت أعداد هذه الكتب ما بني )201 – 7107(. 
)ُينظر جدول رقم )2((.

 )20-10( بني  ما  املكتبات  هذه  يف  العربّية  الّدورّيات  أعداد  ترتاوح  و- 
وإنَّ  والّتبادل،  واإلهداء  االشرتاك  خالل  من  املكتبات  هذه  هبا  تزّود  عنوانًا، 
الّدورّيات غري متكاملة يف أعدادها؛ ما يستدعي زيادة االهتامم هبا  أغلب هذه 

ومتابعتها باستمرار؛ كوهنا متّثل رافدًا أساسّيًا من روافد الّثقافة واإلعالم. 
حف العراقّية. حف، فمقترصة عىل الصُّ أّما الصُّ

ز- تفتقر مجيع هذه املكتبات إىل مصدر أساس من مصادر املعلومات، هو 
الّرسائل واألطروحات اجلامعّية.

إْذ  األطفال؛  كتب  من  ومتمّيزة  غنّية  جماميع  إىل  املكتبات  هذه  افتقار  ح- 
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رة بأكثر من  ترتاوح ما بني )163–7981(، السّيام أنَّ بعض هذه الكتب مكرَّ
نسخة، األمر الذي ال يتناسب مع حتقيق خدمة فعلّية جلمهور األطفال.

باستثناء  املكتبات  مجيع  يف  كافية  غري  )املراجع(  الكتب  أنَّ  اّتضح  ط- 
الّزبري؛ الحتوائهام عىل املراجع  ة يف قضاء  ة، واملكتبة العامَّ املكتبة املركزّية العامَّ
أّما  واألطالس،  والببلوغرافيات  الّلغوّية  واملعاجم  كاملوسوعات  األساسّية، 

كتب املراجع األجنبّية، فهي قليلة جّدًا وغري كافية يف مجيع هذه املكتبات.
ة يف املحافظة،  العامَّ ي- ليس هناك ماّدة سمعّية وبرصّية يف مجيع املكتبات 
هذه  مثل  بتهيئة  املعنّية  هي  العاّمة  املكتبات  أنَّ  مْن  غم  بالرُّ حمدوٍد،  بشكٍل  إاّل 
الّتعّلم، وتعزيز برامج املكتبة، ونرش الوعي  الوسائل؛ لكوهنا تساعد يف عملّية 

املكتبي والثقايّف، وكذا متّيزها بعنرصي اإلثارة والتشويق.
ويّتضح ممّا تقّدم وبشكٍل عاّم، ضعف جماميع املكتبات العاّمة يف املحافظة، 
أّما  التوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات مركزّيًا،  إضافة إىل عدم حتقيق 

ْت إىل هذا الّضعف، فُيمكن إمجاهلا بام يأيت: األسباب التي أدَّ
1- إنعدام املوّظفني املؤّهلني القادرين عىل متابعة اإلنتاج الفكرّي بمختلف 

فروعه، من خالل االّطالع عىل الوسائل املساعدة يف عملّية االختيار.
ة. دة للمكتبات العامَّ 2- ضآلة التخّصصات املالّية املحدَّ

3- ضعف َدْور أمناء املكتبات يف عملّية رشاء الكتب؛ النعدام الّصالحّيات 
اقتناء  خالهلا  من  ُيمكن  التي  الّدورّية  لفة  السُّ انعدام  وكذا  بذلك،  التي ختّوهلم 

املطبوعات احلديثة.
4- ضعف عملّية الّتبادل واإلهداء، وخصوصًا بالنّسبة إىل املكتبات العاّمة 
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الفرعّية؛ النعدام نشاط فيها، أو لعدم توافر قسٍم خاصٍّ بذلك.

3- القوى العاملة

من خالل إحصائّيات عام )1987م(، التي تّم احلصول عليها من التقارير 
الّسنوّية للمكتبات املشمولة بالّدراسة، ومن خالل حتليل املعلومات الواردة يف 

االستبيان، يمكن تدوين املالحظات الّتالية: )ُينظر: اجلدول رقم )3((
أ- ال يوجد متخّصصون يف علم املكتبات يف مجيع مكتبات املحافظة.

ب- النّسبة الكربى من العاملني يف املكتبات هم دون املستوى االبتدائّي.
ج- قّلة العاملني املشرتكني يف دورات مكتبّية؛ إْذ ظهر أنَّ )7( سبعة فقط من 

العاملني يف مجيع هذه املكتبات قْد شارُكوا يف مثل هذه الّدورات.
ويبدو يف النّتيجة النّهائية أنَّ جمموع العاملني يف هذه املكتبات ال يسدُّ احلاجة 
الّتعليمّية  املؤّهالت  حيث  من  املطلوب  املستوى  دون  أكثرهم  لكون  الفعلّية؛ 
انعكاس ذلك عىل مستوى  إىل  أدَّى  ما  واملعلومات،  املكتبات  واملهنّية يف جمال 

اخلدمة املكتبّية.

4- خدمات املكتبات العاّمة يف املحافظة 

مها:  قسمني،  عىل  العاّمة  املكتبات  تقّدمها  التي  اخلدمات  تقسيم  ُيمكن 
اء بإعارة املواّد املكتبّية،  اء، واخلدمات الفنّية، وتتمّثل خدمات الُقرَّ خدمات الُقرَّ
الفنّية،  أّما اخلدمات  والبرصّية،  الّسمعّية  واملواّد  املراجع واألطفال،  وخدمات 
املكتبة  رّواّد  بعيدًا عن  املكتبة،  داخل  كاّفة  الفنّّية  اإلجراءات واألعامل  فتشمل 

ومستخدميها، وفيام يل حتليل كامل لواقع هذه اخلدمات.
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جدول رقم )3( ُيبنّي إعداد القوى العاملة ومؤّهالتا واملشاركة يف الّدورات 
املكتبّية
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املركزّية 
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161-241264

مكتبة 
قضاء 
الُقرنة 
العاّمة

141-3-334-

املكتبة 
العاّمة يف 
قضاء أيب 
اخلصيب 

7--1--51-

مكتبة 
قضاء 
الّزبري 
العاّمة 

151--22371

املكتبة 
العاّمة يف 

قضاء شّط 
العرب

10--1--451
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مكتبة 
قضاء 
املَدْينَة 
العاّمة 

10--1--45-

املكتبة 
العاّمة يف 
اجلمهورّية

9----136-

املكتبة 
العاّمة يف 

املعقل

3---3---1

اء  أ- خدماُت القرَّ
وكذا  املكتبات،  هذه  عىل  املوّزعة  االستبيانات  حتليل  خالل  مْن  اّتضح 
يأيت:  ما  اء  الُقرَّ بخدمات  تتعّلق  التي  واملالحظات  الّشخصّية   املقابالت 

)ُينظر: جدول رقم )4، 5(( 
1- إنَّ املكتبات مجيعًا تستخدم نظام الّرفوف املغلقة.

2- تقّدم املكتبات مجيعًا خدمات اإلعارة الّداخلّية واخلارجّية باستثناء مكتبة 
املعقل التي تقترص خدماتا عىل اإلعارة الّداخلّية فقط.

إعارتا  الّسجل وأخرى االستامرات يف  نظام  املكتبات  3- تستخدم بعض 
االستامرات  نظام  الّداخلّية  إعارتا  يف  املكتبات  مجيع  تستخدم  بينام  اخلارجّية، 
اخلاّصة بذلك. )ُينظر: نامذج استامرات اإلعارة اخلارجّية والّداخلّية رقم 2،1(.
4- تعتمد مجيع املكتبات يف إعارتا اخلارجّية عىل هوية املستفيد مع تأمينات 
نقدّية باستثناء املكتبة املركزّية العاّمة واملكتبة العاّمة يف قضاء )الّزبري(؛ إْذ اعتمدْت 
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األوىل عىل الطريقة )املقّيدة واحلّرة(، فُتعري مواّدها املكتبّية عىل وفق هوّية املستفيد 
مع الّتأمينات النّقدّية يف حالة عدم معرفة املستفيد )املقّيدة(، وتقترص عىل هوّيته 
فقط يف حالة معرفته )حّرة(، أّما املكتبة الّثانية، فقْد اعتمدْت يف إعارتا اخلارجّية 
عىل هوية املستفيد أو أّية وثيقة رسمّية أخرى، كهوّية األحوال املدنّية أو شهادة 

اجلنسّية العراقّية.
5- اقترصْت مّدة اإلعارة عىل أسبوٍع واحٍد يف مجيع املكتبات، أّما فيام يتعّلق 
بإجراءات فقدان الكتاب، فتتمّثل بدفع ضعف سعر الكتاب، أو تزويد املكتبة 
بنسخه طبق األصل أو أحدث، ويف حالة تأخري الكتب، تقوم املكتبة باالتصال 
باملستعريين عىل وفق عناوينهم الّثابتة، أو مراكز أعامهلم، علاًم أنَّ الغالبّية العظمى 

من املستعريين هم من طلبة املدارس املوجودة يف املنطقة.
6- اقترصْت خدمة املراجع يف مجيع هذه املكتبات عىل توفري بعض الكتب 
هناك  وليس  والببليوغرافيات،  واملوسوعات،  كاملعاجم،  األساسية،  املرجعّية 
ما ُيشري أو يدلُّ عىل وجود نشاط أو خدمة مرجعّية تتعّلق باإلجابة عىل أسئلة 
املستفيدين واستفساراتم، أو تعليمهم كيفّية استخدام كتب املراجع، وُيضاف 
إىل ذلك عدم كفاية جمموعات الكتب املراجع يف أغلب هذه املكتبات، مع انعدام 

أقسام خاّصة باملراجع. 
)الّسّيارة(،  املتنّقلة  املكتبات  بخدمات  يتعّلق  نشاط  أّي  هناك  ليس   -7 
أوخدمات حمو األّمّية وتعليم الكبار، أو خدمات الفئات اخلاّصة، من املعاقني 
اخلدمات  فقدان  ذلك  إىل  ُيضاف  املستشفيات،  ونزالء  واملرىض  واملكفوفني 
اخلاّصة باملواّد الّسمعّية والبرصّية، سواء من حيث توفري املواّد واألجهزة اخلاّصة 
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بذلك، أم بالّتعاون مع املؤّسسات واملراكز الّتعليمّية التي تتوافر لدهيا هذه املواّد.
املكتبات  هذه  مجيع  أّن  اّتضح  فقْد  األطفال،  بخدمات  يتعّلق  فيام  أّما   -8
املستقبل،  جيل  متّثل  التي  املهّمة،  الرّشحية  هبذه  خاّص  قسم  وجود  إىل  تفتقر 
قة التي ِمن شأهنا كسب  وكذا إىل اهتامم إدارات املكتبات بإعداد الربامج املشوِّ
مجهور األطفال وحّثهم عىل ارتياد املكتبة، مثل األلعاب املسّلية، وساعات رواية 
القّصة، وعرض األفالم، وإقامة املهرجانات واالحتفاالت والنّشاطات األَُخر 
عىل  املجال  هذا  يف  املكتبات  بعض  نشاطات  اقترصْت  وقْد  لألطفال،  املحّببة 

إقامة معارض الكتب.
إقامة  مثل:  النّشاطات،  بعض  بإقامة  ة  العامَّ املركزّية  املكتبة  انفردْت  وقْد   
ندوة مع عرض بعض األفالم بالّتعاون مع مديرّية اإلعالم الّداخّل يف املحافظة، 
بإجراءات بسيطة حول تعليم  ة تقوم  العامَّ املكتبات  أنَّ بعض  ُيضاف إىل ذلك 
الكتب  ترتيب  عىل  واالطالع  كالفهارس  املكتبة،  استخدام  كيفّية  األطفال 
تنّظمها  التي  اجلامعّية  الّزيارات  بعض  خالل  من  وذلك  املكتبّية،  والّتعليامت 

بعض املدارس إىل املكتبة.
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     جدول رقم )4( يبنّي ُنُظم اإلعارة اخلارجّية والّداخلّية وإجراءات فقدان الكتب
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باملستفيد

مكتبة قضاء 
الُقرنة العاّمة

»نعم-نعمأسبوعنعم--الّسجلاملغلقة
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يف قضاء أيب 

اخلصيب 
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مكتبة قضاء 
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»نعم-نعم-ال توجد إعارة خارجّيةاملغلقة
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ا�صم املكتبة

خدمات املراجع

�ّس 
خا

صم 
 ق�

جد
 يو

هل
ع؟

اج
املر

ب

ّية 
عرب

ع ال
اج

املر
ب 

 كت
هل

ة؟
افي

ك

ّية 
جنب

االأ
جع 

ملرا
ب ا

 كت
هل

ة؟
افي

ك

ين 
يد

صتف
امل�

يم 
تعل

مت 
هل 

ب 
 كت

دام
تخ

ا�ص
ّية 

كيف
ع؟

اج
املر

ف 
وّظ

د م
وج

ل ي
ه

ع؟
اج

املر
س ب

�
�صّ

تخ
م

الالالنعمالاملكتبة املركزّية العاّمة
مكتبة قضاء الُقرنة 

العاّمة
الالالالال

املكتبة العاّمة يف قضاء 
أيب اخلصيب

الالالالال

الالالنعمالمكتبة قضاء الّزبري العاّمة
املكتبة العاّمة يف قضاء 

شّط العرب
الالالالال

مكتبة قضاء املَدْينَة 
العاّمة

الالالالال

املكتبة العاّمة يف 
اجلمهورّية

الالالنعمال

الالالنعمالاملكتبة العاّمة يف املعقل



317ال�سنة الأوىل - املجلد الأّول - العدد الثاين

 اأ.د. حمّمد عودة عليوي - اأ.م.د. جمبل الزم م�سلم املالكّي

 رم�سان 1438ه - حزيران2017م

هل تقدم املكتبة خدمات؟

ّقلة
ملتن

ت ا
تبا

املك

يم 
تعل

ة و
مّي

االأ
حمو 

بار
الك

رّية
�ص

الب
ة و

معّي
ل�ّص

اد ا
املو

ة �صّ
خلا

ت ا
فئا

ال

فال
الأط

ا

رى
اأخ

اخلدماتمثل هذهاملكتبةتقّدمال
=====

=====

=====
=====

=====

=====

=====



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 318

رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

ب- اخلدمات الفّنّية

وإعدادها  وتسليمها  املكتبّية  املواّد  طلب  عملّية  يف  الفنّية  اخلدمات  تتمّثل 
اخلدمات  أعامل  إنجاز  يف  تأخري  أو  خلٍل  أّي  وإنَّ  القارئ،  خدمة  يف  ووضعها 
عىل  سيؤّثر  الفهارس،  وإدامة  وتنظيم  وتصنيف  وفهرسة  تزويد  ِمن  الفنّية 
اء، ما يستوجب تيئة املستلزمات األساسّية كاّفة، من قوى برشّية  خدمات الُقرَّ
األدوات  توفري  وكذا  عليها،  واإلرشاف  وتنظيمها  األعامل  هذه  إلدارة  مؤّهلة 

اخلاّصة بإنجاز مثل هذه اخلدمات.
ا   وممّا ُيالحظ عىل اخلدمات الفنّية يف املكتبات العاّمة يف حمافظة البرصة، أهنَّ
تفتقر إىل املستلزمات األساسّية إلنجاز اخلدمات الفنّية من خالل النّقاط اآلتية: 

)ُينظر جدول رقم )6((
1- ضعف دور أمني املكتبة يف عملّية االختيار، واقتصار ذلك عىل التزويد 
املركزّي دون األخذ بالنّظر بنقاط القّوة والّضعف يف املجموعة املكتبّية، فضاًل 

عْن عدم مراعاة حاجات املستفيدين ورغباتم، وتلبية مقرتحاتم.
الّتبادل  َضيِّق يف جمال  بنشاط  تقوم  التي  العاّمة  املركزّية  املكتبة  باستثناء   -2
ال الذي ُيسهم يف  واإلهداء، فإنَّ مجيع املكتبات املتبّقية تفتقر إىل هذا النّشاط الفعَّ

بناء املجموعة املكتبّية وتنميتها.
3-انعدام قسم خاّص بتجليد الكتب وصيانتها يف مجيع املكتبات املشمولة 
بالّدراسة، ما يستوجب إرسال الكتب التي حتتاج إىل جتليد وترميم خارج نطاق 
اء من بعض هذه الكتب؛ نظرًا إىل تأخري إعادتا  املكتبة، ما يؤّدي إىل حرمان الُقرَّ

إىل املكتبة، فضاًل عن ارتفاع تكاليف الّتجليد، ما ُيرهق ميزانّية املكتبة.
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املعّدل  املكتبات يف املحافظة نظام تصنيف )ديوي( العرشي  َتتَّبع مجيع   -4
)البسط واملقام(، وهذا النّظام قْد يناسب املكتبات الّصغرية، إاّل إنَّه ال يتناسب 
مع حاجات املجموعة املكتبّية الكبرية؛ لكونه يباعد بني الكتب ذات املوضوعات 
املتشاهبة، فضاًل عن كونه نظامًا تقليدّيًا من املمكن تطويره أو جتاوزه باستخدام 

أنظمة الّتصنيف احلديثة.
والّتصنيف،  الفهرسة  عملّيتي  يف  املساعدة  والكتب  األدوات  إنعدام   -5
املوضوعات،  رؤوس  وقوائم  الّثالثة،  بأجزائه  العرشّي  )ديوي(  كتصنيف 
والكتب  األجانب،  للمؤّلفني   )cutterكرت( وجداول  العرب،  املؤّلفني  وقوائم 
 Anglo American( اخلاّصة بقواعد الفهرسة، كقواعد الفهرسة اإلنجلوأمريكّية

.)ISBD( والتقنني الّدويّل للوصف الببليوغرايّف ،)Catalog Rules

International Standard for Bibliographical Description. 
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

جدول رقم )6( ُيبنّي اخلدمات الفنّية هلذه املكتبات
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مكتبة قضاء الُقرنة 
العاّمة 

النعمنعم--

املكتبة العاّمة يف 
قضاء أيب اخلصيب

النعمنعم--

مكتبة قضاء الّزبري 
العاّمة

النعمنعم--

املكتبة العاّمة يف 
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العاّمة
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النعمنعم--

املكتبة العاّمة يف 
املعقل

النعم--نعم
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

6- أّما بالنّسبة إىل الفهارس، فإنَّ مجيع املكتبات متتلك نوعني من الفهارس 
األنواع  إىل  وتفتقر  بالعناوين،  وآخر  باملؤّلفني،  خاّص  فهرس  مها:  البطاقّية، 
األُخر من الفهارس، كفهرس املوضوعات، أو فهرس الّرفوف، وقْد ُلوِحظ أنَّ 
هذه الفهارس ملْ ُتّتبع يف إعدادها وتنظيمها األُسس الّصحيحة؛ من حيث األبعاد 
املؤّلفني  مداخل  اختالط  مع  الببليوغرايّف،  والوصف  البطاقات  يف  املستخدمة 
اّتساخها  إىل  أدَّى  ما  باليد،  كتابتها  عن  فضاًل  األحيان،  بعض  يف  والعناوين 
العناية واالهتامم  إىل  الفهارس  تفتقر هذه  كام  فيها،  الواردة  املعلومات  وتشويه 

ين وعدم املتابعة. املستمرَّ
ومن خالل ما تقّدم، يمكن إرجاع أسباب ضعف هذه اخلدمات إىل انعدام 
قسٍم خاصٍّ ومتكامٍل للفهرسة والّتصنيف يضمُّ املوّظفني املؤّهلني، واألدوات 
ق النفع  والكتب التي تساعد يف إمتام هذه اخلدمات وإنجازها بالّشكل الذي حيقِّ
ّقة والرّسعة يف احلصول عىل املعلومات، وكذا  التاّم للمستفيدين، من حيث الدِّ
األُخر،  الفنّية  واألقسام  والّتجليد  واإلهداء  الّتبادل  أقسام  إىل  املكتبات   افتقار 
وال ننسى -أيضًا- عدم إعطاء أمني املكتبة الّدور الذي ُيمكن مْن خالله اإلسهام 
يف تنمية جماميع املكتبة؛ لكونه املسؤول املبارش عن إدارة وتنظيم املكتبة وإغناء 

جمموعاتا.

5- نوعّية امل�صتفيدين وم�صاكلهم 

ُيمكن تدوين املالحظات الّتالية عن املستفيدين من خدمات املكتبة العاّمة يف 
املحافظة، كام هو مبنّي يف اجلدولني )7، 8(:

أ-أجابْت املكتبات مجيعًا بأنَّ أعىل نسبة من املستفيدين منها هم من الطلبة يف 
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الّدرجة األوىل، تليها نسبة املعّلمني واملدّرسني، يف حني ليس هناك ما ُيشري إىل 
نسبة املستفيدين من رشائح املجتمع األَُخر، وهذا يدلُّ عىل ضعف دور املكتبة 
واّتصاهلا باملجتمع، وافتقارها إىل الوسائل اإلعالمّية واخلدمّية، التي يمكن من 
وبراجمها  خدماتا  من  واإلفادة  زيارتا  عىل  وتشجيعه  اجلمهور  كسب  خالهلا 

املتنّوعة. 
أسهمْت  فقْد  املكتبة،  فهارس  استخدام  املستفيدين  تعليم  خيّص  فيام  ب- 
وإلقاء  املكتبّية  اجلّواالت  خالل  من  اخلدمة  هذه  بتقديم  املكتبات  هذه  مجيع 
املحارضات، أو بصورة شخصّية، ولكنّها تفتقر إىل ما يدعم هذه املحارضات 
ا غري مربجمة من قبل إدارات  ويعّززها بالوسائل الّسمعّية والبرصّية، فضاًل عن أهنَّ
املكتبات، إاّل أنَّه يمكن اإلشارة إىل بعض اإلسهامات القليلة كاستضافة املكتبة 
استخدام  حول  حمارضة  إللقاء  البرصة  جلامعة  املركزّية  املكتبة  ألمني  املركزّية 

املكتبة.
للمكتبات  مجاعّية  زيارات  برتتيب  املدارس  إدارة  مبادرة  أنَّ  ظهر  ج-لقْد 
املدارس  بزيارة  املكتبات  أمناء  مبادرات  من  أكثر  هي  املحافظة،  يف  العاّمة 
والتعّرف عىل احتياجات الّطلبة وطبيعة املكتبات املدرسّية واحتياجاتا؛ إْذ حُيتِّم 
ذلك بْذل اجلهود من قبل املكتبات العاّمة لتوسيع اتصاالتا ضمن إطار الّتنسيق 

والّتعاون بينها وبني املكتبات املدرسّية. 
د- أّما املشاكل التي ُيعاين منها املستفيد، فقْد تبنّي أنَّ قلَّة املصادر تشّكل النّسبة 
األعىل من إجابات املكتبات العاّمة يف املحافظة، فضاًل عن ضيق املكان، وقْد تبنّي 
من املعلومات الواردة يف االستبيان وبعض املقابالت الّشخصّية أّن املستفيدين 
والتربيد وأغطية األرضّيات. الّتدفئة  انعدام  منها:  ُأَخر،   ُيعانوَن من مشكالٍت 
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جدول رقم )7( املستفيدون من خدمات املكتبات العاّمة
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جدول رقم )8( املشكالت التي يعاين منها املستفيدون
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قاعات املطالعة
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رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

الّت��صياُت واملقرتحاُت 

بوصفها  نقاط،  من  يل  ما  تقديم  ُيمكن  البحث،  من  سبق  ما  خالل  ومْن 
مقرتحاٍت وتوصياٍت:

1- البناية واالأثاث

ألغراض  صة  وخمصَّ ذاتا،  حدِّ  يف  مستقّلة  العاّمة  املكتبة  بناية  تكون  أْن  أ- 
اخلدمة املكتبّية، وال جيوز إشغاهلا من قبل أّي مؤّسسة أخرى، األمر الذي ُيربك 
العاّمة يف قضاء  املكتبة  ما لوحظ يف  فاعلّيتها )وهذا  ِمن  املكتبّية ويقلِّل  اخلدمة 

الّزبري(.
التي  املواصفات  حيُث  من  األثاث  توفري  إىل  العاّمة  املكتبات  حتتاج  ب- 
تتناسب مع حجم املكتبة وعدد رّوادها، وكذا تيئة الرّشوط الّصحّية، كالّتهوية، 

والّتدفئة والّتربيد، واإلنارة اجلّيدة، وفرش أرضّية القاعات.
واالجتامعّية،  الفنّية  والنّشاطات  لألطفال  قاعات  ختصيص  رضورة  ج- 
كالنّدوات واملحارضات واملعارض، وكذا وجود قاعات ُأَخر للمواّد الّسمعّية 
والبرصّية بعد توفري مستلزمات ورشوط هذه اخلدمات من حيث القوى البرشّية 

واألجهزة واملعّدات.
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2- املجموعُة املكتبّيُة

باملطبوعات  املكتبات  تزويد  عملّية  يف  الّتوازن  حالة  حتقيق  عىل  العمل  أ- 
ذلك،  متابعة  ورضورة  العاّمة،  للمكتبات  املحّلّية  الّلجنة  قبل  من  الّثقافّية 

واالهتامم به من لدن املكتبة املركزّية العاّمة.
االختيار،  عملّية  يف  وإرشاكهم  املكتبات  ألمناء  الّصالحّيات  منح  ب- 
املجموعة  بناء  له مْن أمهيَّة يف  ملا  العملّية؛  واالهتامم بمشاركة اجلمهور يف هذه 
املكتبّية، ويتّم ذلك بتشكيل جملس يمّثل رشائح املجتمع، ويكون أعضاؤه من 
د أمناء املكتبات العاّمة بسلفة  ل أْن ُيزوَّ ذوي االختصاصات املختلفة، كام يفضَّ
نقدّية دورّية؛ لغرض تنمية جماميع املكتبة من خالل الرّشاء املبارش للمطبوعات 

احلديثة.
الّثقافّية وتبادهلا مع  بالنّشاط اخلاّص بإهداء املطبوعات  ج- ينبغي االهتامم 
حتظى  وأْن  وخارجه،  العراق  داخل  واإلعالمّية  الّثقافّية  واملؤّسسات  املكتبات 
املكتبات العاّمة بحّصٍة مناسبٍة من إصدارات وزارة الّثقافة واإلعالم، وبصورٍة 

مستمّرٍة؛ بغية تغذية هذه املكتبات ورفدها بمصادر املعلومات املختلفة.
د- رضورة تزويد املكتبات العاّمة باملواّد املكتبّية من غري الكتب، كالّدورّيات 
حف واملواّد الّسمعّية والبرصّية، من أفالم وصور وخرائط ورشائح وكرات  والصُّ

أرضّية وجمّسامت وتسجيالت، مع تيئة مستلزماتا من أجهزة ومعّدات.
بإنجاز  قيامها  لغرض  املكتبات؛  هلذه  املالّية  الّتخصيصات  نسبة  رفع   -#

مهاّمها وبناء جمموعاتا بشكٍل متكامٍل.
واألجنبّية  العربّية  املراجع  كتب  من  متكاملة  جمموعة  تيئة  ِمْن  البّد  و- 
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واملوسوعات،  الّلغوّية،  كاملعاجم  عاّمٍة،  مكتبٍة  كّل  يف  األساسّية  )اإلنجليزّية( 
واألطالس، وكتب الرّتاجم، وموجزات احلقائق، والكتب اإلرشادّية، واألدّلة.

ز- رضورة االهتامم بتنمية الكتب اخلاّصة برفع املستوى الوظيفّي واملهنّي، 
كالكتب التي ختصُّ احِلرف واملِهن والّصناعات التي تواكب التطّورات العلمّية 

والّتكنولوجّية يف الوقت احلارض؛ لدعم مسرية البناء والّتنمية وتعزيزمها.
ح- تنمية جماميع الكتب، وبخاّصة الكتب األجنبّية العلمّية التي تعّزز املناهج 

الّدراسّية ملختلف املستويات الّتعليمّية وتدعمها.
الببليوغرافّية  باألدوات  االستعانة  خالل  من  الفكرّي  اإلنتاج  متابعة  ط- 
وقوائم  املختلفة،  بأشكاهلا  كالببليوغرافيات  االختيار،  عملّية  يف  املساعدة 
النّارشين، وكذا معارض الكتب؛ ُبغية رفد املكتبة بكلِّ جديد ومفيد يف خمتلف 

املوضوعات.
وأفالٍم  وجماّلٍت  كتٍب  من  باألطفال  خاّصة  مكتبّية  جمموعة  تنمية  ي- 
يتوىّل  هبم  خاّص  قسم  وإنشاء  مسّليٍة،  وألعاٍب  وصوٍر  صوتّيٍة  وتسجيالٍت 
نفس  بعلم  معرفة  وهلم  مؤّهلون،  مكتبّيون  عليه  واألرشاف  إدارته  مسؤولّية 

الّطفل وطرائق الرتبية ومناهجها.
ك- االهتامم ببناء جمموعة مكتبّية متمّيزة تضمُّ كتب الرّتاث العريّب.

3- القوى العاملة 

أ- العمل عىل تعيني خّرجيي أقسام علم املكتبات من محلة شهادات الّدبلوم 
وجامعة  املستنرصّية  اجلامعة  خّرجيي  من  العايل  الدبلوم  أو  البكالوريوس  أو 
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لة والقادرة عىل إدارة  البرصة؛ لغرض رفد املكتبات العاّمة بالقوى البرشّية املؤهَّ
العمل املكتبّي وتطويره.

العاّمة من خالل  املكتبات  العاملة يف  القوى  بتطوير  االهتامم  ب- رضورة 
املشاركة يف الّدورات املكتبّية التي تقام داخل املحافظة أو خارجها.

العاّمة،  املكتبات  يف  العاملني  املوّظفني  استقرار  عىل  املحافظة  رضورة  ج- 
وعدم تشجيع كّل ما خيصُّ نقل العاملني أو تنسيبهم يف املكتبات إىل مؤّسسات 

أخرى بعيدة عن ميدان التخّصص يف املهنة املكتبّية.

4- اخلدماُت املكتبّيُة

داخل  ُعقدْت  التي  ومقرتحاتا  املكتبّية  املؤمترات  توصيات  عىل  الّتأكيد  أ- 
العراق، واخلاّصة بإيصال اخلدمات املكتبّية إىل املناطق النّائية واألرياف من خالل 

املكتبات املتنّقلة، وكذلك تقديم اخلدمة املكتبّية إىل املستشفيات والّسجون.
الة مع الفئات اخلاّصة من  ب- رضورة االهتامم بتحقيق اّتصاالت مثمرة وفعَّ
ّم والبكم، وتقديم اخلدمات اخلاّصة هبم، من حيث  املعاقني واملكفوفني والصُّ
هذه  بمتطّلبات  يتعّلق  ما  وكّل  والبرصّية،  الّسمعّية  واملواّد  املطبوعات  توفري 

اخلدمات.
قة التي ُتسهم  ج- االهتامم بخدمات األطفال من خالل إعداد الربامج املشوِّ

يف كسب مجهور األطفال، مع توفري مستلزمات هذه اخلدمات.
مكتبٍة  كلِّ  يف  والبرصّية  الّسمعّية  املواّد  خدمات  لتوفري  اجلهود  تكثيف  د- 
الّتلفزيون والفيديو  عاّمٍة، وتتضّمن عروض األفالم والّتسجيالت واستخدام 
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واملواّد األَُخر املتعّلقة هبا.
اء  #- البدَّ ملكتباتنا العاّمة  مْن أْن تأخذ عىل عاتقها تقديم اخلدمة املرجعّية للُقرَّ
والباحثني من خالل التوّجه لتدريب املكتبّيني عىل كيفّية استخدام كتب املراجع، 
 بغية الردِّ عىل أسئلة الُقّراء واستفساراتم التي َترد إىل املكتبة عن طريق اهلاتف 

أو الربيد أو االّتصال املبارش.
و- رضورة اعتامد املكتبات العاّمة عىل نظام تصنيف حديث كنظام )ديوي( 
إىل  نظرًا  العربّية؛  للمكتبة  مالءمة  الّتصنيف  أنظمة  أكثر  لكونه  مثاًل؛  العرشّي 
الّتعديالت التي ُأجريْت عليه، وكذا ترمجُته إىل العربّية، وإمكان استيعابه ألكرب 
ُأسس  عىل  املكتبة  تنظيم  إىل  يؤّدي  ما  األَُخر،  املكتبّية  واملواّد  الكتب  من  عدٍد 
حديثة، واالبتعاد عن النّظم الّتقليدّية املّتبعة يف مكتباتنا العاّمة، والتي ال تتناسب 

مع الّتطّورات احلديثة يف هذا املجال.
موضوعات  رؤوس  قوائم  واعتامد  والّتصنيف،  الفهرسة  نظم  توحيد  ز- 
موّحدة يف مجيع املكتبات العاّمة، فضاًل عن االهتامم يف تنظيم وترتيب الفهارس 

والعناية هبا ومتابعتها وإكامل نواقصها.
املكتبة؛  داخل  املطبوعات  بتجليد  خاّصٍة  صغريٍة  لورشٍة  نواة  تكوين  ح- 

توفريًا للوقت واجلهد واملال.
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مالحق الّدرا�صة

ملحق رقم )1(
استبيان خاّص باملكتبات العاّمة يف حمافظة البرصة

اسم املكتبة
املوقع

1- متى ُأّسسْت املكتبة؟
2- ماهي مساحة املكتبة الكّلّية؟

3- هل بناية املكتبة
 تسّد احلاجة           بحاجة إىل توّسع             ال تصلح بنايًة للمكتبة؟

3- كم عدد قاعات املطالعة؟
4- ما عدد الّرفوف )الّدواليب( يف املكتبة؟

5- هل تعتقد أنَّ أعدادها كافية؟ 
- نعم.

- ال.
6- ما عدد املناضد اخلاّصة باملطالعة؟

7- هل تعتقد أنَّ أعدادها كافية؟
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- نعم.
- ال.

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

- نعم.
- ال.

10- هل تتوفر يف املكتبة أجهزة للّتصوير؟
- نعم.

- ال.
11- ماهي أعداد جماميع املكتبة من: 

- الكتب العربّية. 
- الكتب األجنبّية.

- الّدورّيات عنوان.
حف عنوان. - الصُّ

- األطروحات.
- كتب األطفال. 

- املواّد الّسمعّية والبرصّية؟ 
12- هل كتب املراجع العربّية كافية؟

- نعم.
- ال.
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13- هل كتب املراجع األجنبّية كافية؟
- نعم.

- ال.
14- ما عدد العاملني يف املكتبة؟ وماهي مؤّهالتم؟

- شهادة جامعّية.

- دبلوم مكتبات.
- معهد معّلمني أو ما يعادهلا.

- ثانوية.
- متوّسطة.

- ابتدائّية.
- دون االبتدائّية.

15- ما عدد العاملني املشاركني يف دورات مكتبّية؟
16- ماهي أعىل نسبة من املستفيدين من خدمات املكتبة؟

- طلبة.

- معّلمون ومدّرسون.
- موّظفون.

- رّبات بيت. 
- أصحاب مهن حّرة.

- مزارعون.
- كبار سّن. 
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- فئات ُأَخر – ُأذكرها رجاًء.
17- هل تّم تعليم املستفيدين كيفّية استخدام الفهارس؟

- نعم.
- ال.

18- نوع الّتعليم
- حمارضات.

- جولة.

- أفالم.
- شخيّص.

احتياجات  عىل  للتعّرف  املدارس  بعض  بزيارة  املكتبة  أمني  قام  هل   -19
الطلبة؟

- نعم.
- ال.

20- هل قامْت بعض املدارس برتتيب زيارات للمكتبة؟ 
- نعم.

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

- قّلة املصادر.
- ضيق املكان.

- قصور يف اخلدمة. 
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- عدم مالءمة قواعد وُنظم اإلعارة.

- ُبعد املكتبة.
-مشاكل ُأَخر )ُأذكرها رجاًء(.

22- هل تستخدم املكتبة نظام الرفوف املفتوحة أو املغلقة؟
اإلعارة  يف  االستامرة  أو  البطاقة  أو  الّسجل  نظام  املكتبة  تّتبع  هل   -23

اخلارجّية؟
24- هل تعتمد املكتبة يف اإلعارة اخلارجّية عىل:

- هوّية املستفيد.

- التأمينات النّقدّية.
- اهلوّية مع الّتأمينات؟

25- ما مّدة استعارة الكتب؟
- أقّل مْن أسبوع.

- أسبوع.
- أكثر مْن أسبوع.

26- ماهي إجراءات فقدان الكتاب؟
- غرامة ضعف سعره.

- غرامة لسعر الكتاب فقط.

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

28- هل يوجد قسم خاّص باملراجع؟
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- نعم.
- ال.

29- هل تّم تعليم املستفيدين كيفّية استخدام كتب املراجع؟
- نعم.

- ال.
30- هل يوجد موّظف متخّصص بقسم املراجع؟ 

- نعم.
- ال.

31- هل تقّدم املكتبة خدمات:
- املكتبة املتنّقلة                                       نعم                       ال
- حمو األمّية وتعليم الكبار                     نعم                       ال

- املواّد الّسمعّية والبرصّية                      نعم                       ال
- الفئات اخلاّصة كاملعاقني واملكفوفني نعم                       ال
- املستشفيات والّسجون؟                     نعم                      ال

32- ما هو دور أمني املكتبة يف عملّية االختيار؟
- جّيد.

- متوّسط.
- ال عالقة له.

33- هل يتّم تزويد املكتبة باملطبوعات مركزّيًا؟
- نعم.
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- ال.
34- هل ُيسهم املستفيد يف عملّية االختيار؟

- نعم.
- ال.

35- هل يوجد قسم خاّص بالّتبادل واإلهداء؟
- نعم.

- ال.
36- هل يوجد قسم خاّص بالّتجليد؟

- نعم.
- ال.

37- أّي نظام تصنيف تستخدم املكتبة؟
- تصنيف ديوي العرشّي.

- تصنيف ديوي العرشّي املعّدل )البسط واملقام(.
- أّي تصنيف آخر )ُأذكره رجاًء(.

38- هل يتوافر يف املكتبة فهرس بطاقي؟
- نعم.

- ال.
39- ما نوع الفهرس البطاقّي املوجود يف املكتبة؟

- فهرس املؤّلفني.
- فهرس عناوين.
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- فهرس موضوعات. 
- فهرس قامويس.

40- هل توجد أدوات وكتب مرجعّية خاّصة بالفهرسة والّتصنيف؟ 
- نعم.

- ال.
41- هل يوجد قسم خاّص باألطفال؟

- نعم.
- ال.

ارتياد  عىل  تشجيعهم  لغرض  لألطفال  بمسابقة  املكتبة  قامْت  هل   -42
املكتبة؟ 

- نعم.
- ال.

43 – ما نوع اخلدمات التي تقّدم لألطفال؟
- أفالم علمّية أو ترفيهّية. 

- ألعاب مسّلّية.
- رواية القّصة.

- معارض الكتب. 
- تقديم الكتب التي تناسب أعامرهم.

- األعامل الفنّية كالّرسم واملوسيقى، مثاًل.
44- ما مدى تعاون املكتبة مع املنّظامت اجلامهريّية؟
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- جّيدة - متوّسطة - ضعيفة.

45- هل هناك قسم أو نشاط للعالقات العاّمة يف املكتبة؟
- نعم.

- ال.
لتطوير  ورضورّية  مناسبة  تراها  التي  واملقرتحات  املالحظات  ماهي   -46

املكتبات العاّمة يف املحافظة؟ ُأذكرها رجاًء.
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ملحق رقم )2(

الهيكُل التنظيمّي للمكتبات العاّمة

مديرّية املكتبات

ة تقع  ُترشف مديرّية املكتبات الّتابعة لإلدارة املحّلية عىل ثامين مكتبات عامَّ
يف مركز حمافظة البرصة واألقضية الّتابعة إدارّيًا هلا، وتقوم هذه املديرّية بتزويد 
املتنّوعة،  املكتبّية  واملواّد  حف،  والصُّ والّدورّيات  واملجاّلت  بالكتب  مكتباتا 
التقارير  واستامرات  املطالعة،  واستامرات  الفهارس،  وبطاقات  كالّسجاّلت، 
الّضورّية،  الّلوازم  من  وغريها  واألثاث،  والقرطاسّية،  والّسنوّية،  الّشهرّية 
يف  املكتبات  نشاطات  عن  والّسنوّية  الّشهرّية  الّتقارير  خالصة  -أيضًا-  وُتِعدُّ
املكتبات  احتياجات  املديرّية  هذه  طريق  عن  املحّلّية  اإلدارة  وتويل  املحافظة، 
الّثقافّية املتقّدمة خلدمة مجاهري  الفرعّية اهتاممًا كبريًا، حتَّى أصبحْت من املراكز 
هذه املدينة الّتارخيّية العريقة من املطالعني والباحثني؛ دعاًم للّروح العلمّية املرشقة 
أْن يتحىلَّ هبا طالب العلم خللق اجليل الواعي ملسايرة املجتمعات  التي نتوّخى 

ْت خدماتا أرجاء املحافظة كاّفة. مة، فقْد عمَّ املتقدِّ
 وقْد سعْت اإلدارة املحّلّية يف إنشاء مخس مكتبات عىل النّحو اآليت:

1- مكتبة قضاء الّزبري العاّمة/ سنة الّتأسيس )1969م(. 
2- املكتبة العاّمة يف اجلمهورّية/ سنة الّتأسيس )1974م(. 

3- املكتبة العاّمة يف شّط العرب/ سنة الّتأسيس )1976م(. 
4- مكتبة قضاء املَدْينَة العاّمة/ سنة الّتأسيس )1980م(.
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5- مكتبة عاّمة يف مركز العّشار/ سنة الّتأسيس )1983م(.

اأق�صام املديرّية

1- اإلدارة والّذاتّية
 مهّمته األعامل اإلدارّية واالعتيادّية، من حترير املخاطبات الّرسمّية، وتنظيم 

الّسجاّلت، كالّصادرة والواردة، واألثاث، وسجل األساس، وحفظ امللّفات.
2- الّتزويد واالستالم

بتصفيتها  االستالم  بعد  يقوم  إْذ  الكتب؛  رشاء  طلبات  تنفيذ  عىل  يعمل 
مركزّيًا طبقًا لنظام )ديوي( العرشّي، وإعداد قوائم الّتزويد للمكتبات الفرعّية 
بموجب نموذج منّظم هلذا الغرض، وكذلك إعداد قوائم باملجاّلت والّدورّيات 

حف التي تزّود للمكتبات عن طريق الرّشاء واإلهداء. والصُّ
3- الّطابعة

وبطاقات  املكتبّية،  االستامرات  ونامذج  الّرسمّية،  املخاطبات  بطبع  يقوم   
الفهارس.

ملك املديرّية

ويتحّمل  املكتبات(،  )قسم  البرصة  ملحافظة  املحّلّية  اإلدارة  يف  ُأنِشئ  لقْد 
العاّمة،  املركزّية  املكتبة  مبنى  يف  ويعمل  والفنّية،  والّثقافّية  اإلدارّية  املسؤولّية 

ويتكّون مالكه ممّا موّضح أدناه:



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 342

رِة )درا�سٌة ميدانيٌَّة( ُة يف حمافظِة الب�سْ املكتباُت العامَّ

هنة
امل

�س
جلن

ادةا
�صه

ال

ّهل 
املوؤ

بي
ملكت

ا

وع
جم

امل

ئّية
تدا

اب

طة
و�ّص

مت

وّية
ثان

رة 
دو

بّية
مكت

دورة مكتبّية سنة 1ذكر1- مدير مكتبات
1964م

1

دورة مكتبّية سنة 1ذكر2- مالحظ الّذاتّية
1972م

1

دورة مكتبّية سنة 1أنثى3- كاتبة الّتزويد
1984م 

1

11أنثى4- كاتبة الّطابعة

ة عمل مديرّية املكتبات  ُخطَّ

من  لتجعل  الّثقايّف  ختّصصها  بحسب  فاعل  بدور  املكتبات  مديرّية  قامْت 
يف  ثقايف  تطّور  نحو  مضيئة  وقفزة  والباحثني،  املثّقفني  ملتقى  العاّمة  املكتبات 

مدينة البرصة العريقة، وتكمن ُخطَّة عمل املديرّية باآليت:
1- اإلرشاف املبارش عىل متابعة العمل املكتبّي يف املكتبات العاّمة كاّفة، من 
املطالعة،  وقاعات  الكتب،  خمازن  بتنظيم  والّتوجيه  امليدانّية،  الّزيارات  خالل 
حف والّدورّيات واملجاّلت، وتنظيم الفهارس البطاقّية احلديثة؛  وأرشيف الصُّ

بغية تقديم أفضل اخلدمات الّثقافّية جلامهري املطالعني والباحثني.
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2- اإلرشاف عىل ُخطَّة نرش الوعي املكتبّي وتعريف مجاهريه بأمّهّية املكتبات 
خالل  من  حف  والصُّ واملجاّلت  والّدورّيات  الكتب  من  وحمتوياتا  ة  العامَّ

الوسائل اآلتية:
أ- التنسيق مع مديرّية املكتبات املدرسّية الستضافة طلبة املدارس وإطالعهم 
عىل أقسام املكتبة والّتعريف بمحتوياتا وطريقة العمل فيها، هادفني إىل خلق 

حالة من الّصلة الوثيقة بني الطالب واملكتبة.
مع  التنسيق  طريق  عن  املجتمع  يف  املكتبات  دور  بتنشيط  االهتامم  ب- 

املنظامت اجلامهريّية.
والّتوجيهّية،  والرّتبوّية  اإلعالمّية  النّاحية  من  العاّمة  مكتباتنا  اهتّمْت  ج- 

بإقامة املعارض الّسنوّية، وعرض النرّشات اجلدارّية، والبوسرتات.
د- االهتامم بعرض الكتب احلديثة يف معارض خاّصة.

3- وقْد قامْت املديرّية كذلك بالنّشاطات املكتبّية اآلتية:
اجليل  خللق  وتطويرها  الّذهنّية  قابلّياته  ي  ُينمِّ بام  الّطفل  بمكتبة  االهتامم  أ- 

الواعي.
ب- االهتامم بتنظيم الفهارس املتخّصصة للّتعريف بكتب الرّتاث العريّب يف 

خمتلف املجاالت.
الفرعّية، وتبيني  العاّمة  املكتبات  الّدورّيات يف  بتنظيم فهارس  ج- االهتامم 

أعدادها نوعًا وكاّمً منُذ تأسيس املكتبات.
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امل�صادُر واملراجُع 

- املصادر العربّية 
ومتطّلباتا  أمّهّيتها  والبرصّية،  الّسمعّية  املواّد  حسن،  حمّمد  الّرز،  أبو   -1

رسالة املكتبة، مج 20، ع2،1، 1985م.
2- أمحد أنور عمر ، املعنى االجتامعّي للمكتبة، ط5، القاهرة، مكتبة النّهضة 

املرصّية، 1983م.
منّقحة،  ط3  والّتنفيذ،  الّتخطيط  بني  العاّمة  املكتبات  عمر،  أنور  أمحد   -3

القاهرة، دار النّهضة العربّية، 1987م.
العاّمة،  املرصّية  املؤّسسة  القاهرة،  العاّمة،  املكتبات  رشاد،  حسن   -4

1961م.
العاّمة، رسالة  املكتبات  اخلاّصة يف  الفئات  احلاج محد، خدمات  زكريا   -5

املكتبة، مج 17، ع4، 1982م.
6- القنديلجي، عامر إبراهيم وآخرون، الكتب واملكتبات، املدخل إىل علم 

املكتبات واملعلومات، بغداد، دار احلّرية للطباعة، 1979م.
7- نزار حمّمد عل قاسم ، املراجع العربّية العاّمة، بغداد، اجلامعة املستنرصّية، 

1978م.
8- هشام عبد اهلل عّباس، املكتبات العاّمة يف اململكة العربّية الّسعودّية وسبل 
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دليل املكتبات العاّمة، 1986م، البرصة، 1986م.
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