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 املكتبات اجلامعية إداراتها و تنظيمها
 (جامعة بنغازي . مدير سابق للمكتبة املركسية  ) حممد عبداللطيف احلاسي ……

مقدمة 
 ادلكتبات يف الدول ادلتقدمة باىتمام كبَت و دعم مادي و معنوي مضطرد،  لكوهنا من أىم الوسائل اليت ميكن االستعانة هبا يف ىربظ

ما توفره من معلومات و ما   و، فئاتو ادلختلفة، عن طريق ما تقتنيو من كنوز ادلعرفة ادلتعددة نشر الثقافة و الوعي بُت افراد اجملتمع و
 لكي ،تبثو من برامج ثقافية و علمية يف اجملتمع حيث تساىم ادلكتبات مسامهة فعالة يف بناء الفرد وتنمية قدراتو بادلهارات ادلتنوعة

.  يصبح مواطناً صاحلاً يستطيع أن يشارك يف النهضة اإلجتماعية و اإلقتصادية  لبلده 
 إذ تغذي ،يف دورىا يف بناء اجملتمع ( العامة، ادلتخصصة ، الوطنية ،ادلدرسية  )و ادلكتبات اجلامعية ال تقل أمهية عن ادلكتبات األخرى 

  (خدمات معلوماتية  ) و تنشط الربامج األكادميية و االحباث العلمية من خالل ما تقدمو من خدمات و معلومات 
و : من ىنا يأيت دور ادلكتبة احليوي   و،اصبع االكادمييون علي أن ادلكتبة دبثابة الشريان احليوي للجامعة و ادلؤسسات العلمية االخرى

 ،لعل السبب يف ذلك يرجع إىل اىتمام الوسط األكادميي بادلكتبة اجلامعية  و،فاعليتها يف عملية التحصل االكادميي و البحث العلمي
.  دبا توفره ادلكتبة من معلومات ألسرة اجلامعة أساتذة  و طلبة و باحثُت يف شىت حقول العلم و ادلعرفة

و يتوقف صلاح ادلكتبة اجلامعية علي مدى قدرهتا و فاعليتها يف توافر خدمات معلوماتية رفيعة ادلستوى حبيث تليب احتياجات 
 و علي الرغم من التقدم اذلائل الذي شهده العامل يف صناعة أجهزة ،ادلستفيدين منها يف فًتة زمنية و جيزة و بشي  من الشمولية

فقد ظل الكتاب زلتفظاً بقيمتو العلمية الراقية بوصفو خَت ,  و ظهور شبكة األنًتنت ،احلاسوب و تطويرىا لنقل ادلعلومات و زبزينها
 و ذلذا تعد ادلكتبات دبختلف انواعها حىت اآلن من أىم روافد العلم و منابع البحث العلمي، الحتوائها علي العديد ،جليس لإلنسان

.    من الكتب متنوعة العناوين يف شىت العلوم و ادلعرفة 
 أنواع المكتبات الجامعية  :

: ميكن حصر تلك األنواع فيما يلي   و، زبتلف انواع ادلكتبات اجلامعية باختالف رلتمع ادلستفيدين الذي زبدمو
 و هتتم بصفة أساسية خبدمة طالب الدراسات العليا و أعضاء ىيأة التدريس و ،و ىى ادلكتبة الرئيسية للجامعة: ادلكتبة ادلركزية  .1

 . و تقدمي خدمات ادلعلومات ادلتقدمة ،الباحثُت مع االىتمام باقتناء ادلراجع العامة و ادلتخصصة
و تقوم ادلكتبة ادلركزية بالتنسيق و التكامل مع مكتبات الكليات، و قد ربتوي علي ادلواد ادلكتبية اليت ال ميكن توفَتىا 

.  دبكتبات الكليات
 و توجو خدماهتا جملتمع ادلستفيدين من الدارسُت و األساتذة ،و تقوم ىذه ادلكتبات داخل الكليات اجلامعية: مكتبات الكليات  .2

 و تطور رلموعاهتا  يف ىذا االذباه كما تشرف علي ، و تكون كل مكتبة منها متخصصة يف زبصص الكلية،و العاملُت يف الكلية
 .مكتبات األقسام يف حالة وجودىا

تنمي رلموعاهتا وتقدم خدماهتا خلدمة زبصص القسم  و تقوم خبدمة الدارسُت و اذليئة التدريسية يف القسم، و: مكتبات االقسام  .3
.  التابعة لو، و قد ظهرت ىذه األقسام مع تعدد التخصصات العلمية و زيادة عدد الدارسُت يف التخصصات ادلختلفة 
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 وظائف المكتبة الجامعية:  
           تستمد ادلكتبة اجلامعية وجودىا و اىدافها من اجلامعة ذاهتا فهي جزء ال يتجزأ من رسالة اجلامعة اليت ترتكز يف التعليم 

 أي اإلضافة للمعرفة عن طريق البحث و تعليم موضوعات ،و البحث و خدمة اجملتمع و النشر و حفظ ادلعرفة و صنع القرار
معينة كأنظمة فكرية أو اإلعداد دلهن معينة و خباصة يف اجلامعات التكنولوجية، فضال عن ذلك، فإهنا سبكن الطالب من تنمية 

.  شخصيتو  و مواىبو الذاتية
فادلكتبة يف اجلامعة دبثابة القلب ذلا، إذ تقدم خدماهتا لطالب ادلرحلة اجلامعية األوىل و طالب الدراسات العليا و الباحثُت كافة، 

. كما زبدم اجملتمع بتقدمي خدماهتا لكل من يستطيع اإلفادة منها 
حبكم وظيفتها يف العملية التعليمية و البحثية، و حبكم وظيفتها  و ادلكتبة اجلامعية حبكم اقتنائها لإلنتاج العلمي يف كل اجملاالت و

عن ادلكتبات عموماً من أهنا الذاكرة الوحيدة ادلؤكدة ادلستمرة  (شوبنهاور )يف احلفاظ علي تقدم الفكر يصدق عليها ما قالو 
ذلذا جيب أن نعًتف بأن ادلكتبات  للفكر اإلنساين أي أهنا ذاكرة البشرية اليت تربط ادلاضي و احلاضر جبسر من االستقرار، و

بدون ادلكتبات اجلامعية ستتوقف   و،اجلامعية تقدم خدمات أساسية للغاية، حبيث  تؤثر خدماهتا علي اجلامعة جبميع مؤسساهتا
. اجلامعة عن تأدية وظيفتها باعتبارىا مركز للتعليم و البحث و خدمة اجملتمع 

من   و،علي الرغم من أن طرق التعليم و نظمو تتغَت من جيل إىل جيل،  إال أن كل جيل يستخدم ادلكتبة وسيلة لتحقيق اىدافو
. مث تبقى ادلكتبة احلافظ  األكرب للمعرفة يف صبيع اجملاالت

التنظيم اإلداري للمكتبات الجامعية 
 : إدارة المكتبات الجامعية  .1

تقدم خدماهتا، و تليب  و ربتاج ادلكتبات مثل غَتىا من ادلؤسسات إىل التنظيم اجليد، و اإلدارة الناجحة لكي تؤدي وظائفها ،
احتياجات ادلستفيدين منها، و ربتاج ادلكتبات إىل موارد بشرية واعية فاعلة قادرة علي القيام جبميع عناصر العملية اإلدارية علي 

. بذلك فإن اإلدارة يف ادلكتبات، تؤدي وظيفة مهمة ال غٌت عنها الوجو األفضل،  و
:  ميكن حصر الواجبات الرئيسية إلدارة ادلكتبات فيما يلي 

 .وضع االىداف و السياسات العامة الرئيسية للمكتبة .1
 .التخطيط العام لربامج ادلكتبة و انشطتها و متطلباهتا االساسية .2
 .التنظيم الداخلي للمكتبة من خالل ربديد االقسام و الشعب وواجباهتا .3
 .اإلشراف علي حسن سَت العمل يف صبيع االقسام بُت العاملُت كافة .4
 .ربديد أنواع السجالت و مناذج ادلطبوعات .5
 .مراقبة النظام و النظافة و صيانة االثاث و ادلبٌت .6
 .إقامة عالقات جيدة مع ادلكتبات األخرى و مع رلتمع ادلستفيدين و االتصال معهم .7
. دراسة ادلشكالت اإلدارية اليت قد تظهر أثناء العمل و إجياد احللول ذلا .8
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 :موظفو ادلكتبات اجلامعية  .9
يف ادلكتبات اجلامعية العامل األساسي يف صلاح إدارهتا،  إذ يتوقف  ىذا النجاح " ادلقومات البشرية "    ميثل العنصر البشري 

على مدى كفاءة ىذا العنصر و قدرتو على القيام بالوظائف اإلدارية ادلختلفة، فادلوظفون ىم األشخاص الذين تقع علي عاتقهم 
ترصبة السياسات إىل أفعال و إصلازات، و يتوقف صلاح أي مكتبة أو فشلها علي نوعية العاملُت هبا و خرباهتم و ال تستطيع مكتبة 
من ادلكتبات مهما بلغت مقتنياهتا من الضخامة أن تقدم خدمة فعالة للمستفيدين ما مل يتوافر لديها موظفون على مستوى عال 

. من الكفاءة و التدريب يتيح ذلم أن يظهروا شليزات ىذا الرصيد الضخم بأفضل الطرق و األساليب 
من أجل ىذا فقد اىتمت ادلكتبات أن تقدم لروادىا خدمات نوعية شلتازة و إذا كان ىذا النوع من اخلدمات  و

يتوقف على ادلوظفُت الذين يقدمون مثل ىذه اخلدمات فإن على ادلكتبة اجلامعية أن ربسن اختيار موظفيها اختياراً 
. يزيد من كفاءهتا و ميكنها من تقدمي خدماهتا كاملة و ربقيق اغراضها صبعياً 

 النمو ادلهٍت دلوظفي ادلكتبة: 
         حينما تعُت ادلكتبة موظفُت جدد،  جيب عليها تنمية مهاراهتم بالوسائل ادلختلفة سواء كان ذلك عن طريق التدريب 

ادلهٍت الناجح من خالل الوظيفة، أو عن طريق عقد دورات تدريبية زللية أو خارجية، و شلا ال شك فيو أن ىذا النوع من 
التشجيع ادلعنوي، و احلوافز ادلادية تزيد من إمكانات ادلوظفُت اجلدد و ترفع من مستوى خدماهتم، و ىذا يساعد ىؤالء 

ادلوظفُت اجلدد على تفهم األعمال ادلكتبية ادلختلفة، و تنمية قدراهتم ادلهنية يف ىذا اجملال، و من مث تتحسن أوضاعهم الوظيفية 
من ناحية و تستفيد ادلكتبة من ىذا النمو ناحية أخرى، و جودة ادلوظفُت تأيت يف الدرجة األوىل من خالل التدريب الراقي و 
التعليم و تنمية قدرات ادلوظفُت و مهاراهتم ادلكتبية، فيجب علي ادلكتبة اجلامعية أن تطعم بكوادر جديدة نتيجة حركة خروج 

  .ادلوظفُت منها هنائياً 
 إن حركة ذبديد ادلوظفُت بقدر ما فيها من صعوبات و متاعب و فقدان عناصر قدمية بادلكتبة فإن ذلا  شليزات حسنو منها دعم 

 .ادلكتبة علي الدوام بعناصر جديدة متحمسة للعمل جبانب ادلوظفُت القدامى لتجديد دمائها وحيويتها و نشاطها 
 أهمية التدريب لموظفي المكتبة: 

   التدريب استثمار للموارد البشرية، و أن أية مكتبة جامعية ال تستطيع أن ربتفظ بنموىا و صلاحها بل حىت بقائها، دون أن 
تداوم علي تدريب العاملُت فيها حىت يكسبوا ادلهارات الالزمة ألداء العمل بأفضل طريقة، فقد جعل التطور التكنولوجي من 
ادلكتبة مصدراً رئيساً للمعلومات، كما أن احتياجات ادلستفيدين قد زادت كماً و كيفاً، و دلواجهة مثل ىذه ادلتغَتات حيتاج 
العاملون إىل التدريب ، ليفهموا مستحدثات العصر و يصبح لديهم ألفة مع احتياجات ادلستفيدين، وبناًء على ذلك يُعد 

التدريب من أوثق األمور ارتباطاً بالسياسة الوظيفية اليت تنتجها ادلكتبة كما يعترب يف الوقت ذاتو احد العناصر االساسية اليت 
ربدد مدى صالحية ادلكتبة و دقة األداء ادلكتيب، وىو متمم لعملية اختيار ادلوظفُت من أجل إتقاهنا و رفع مستوى كفاءهتم 

. العلمية إىل أقصى حد شلكن بأقل جهد وقت شلكن و بأحدث الطرق ادلتاحة
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اذن فالتدريب ضرورة الزمة لكل موظف من أجل التعرف على أجزاء عملو و تفاصيلو ادلختلفة، ليتهيأ للقيام باألعمال اليت 
تدخل يف دائرة اختصاصات  

و ال يقتصر التدريب على ادلوظفُت اجلدد، بل ينبغي أن يُعمم على العاملُت صبعياً يف ادلكتبة دبختلف مستوياهتم سواء أكانوا 
. رؤساء أقسام أم موظفُت مرؤوسُت 

فإذا كان التدريب بالنسبة للموظفُت اجلدد يهدف إىل ربسُت قيامها بأعباء وظائفهم اليت تستند اليهم من خال ل أىدافهم اليت 
يعملون ذلا، فإنو بالنسبة للموظفُت ادلوجدين يف العمل يهدف إىل إحاطتهم علما و عمال بالتطورات و األدوات و األساليب 

احلديثة و ادلتجددة يف أعمال ادلكتبات اجلامعية، لرفع مستوى كفاءهتم من ناحية، و تنمية مهاراهتم للنهوض بأعبائهم الوظيفية 
. يف سرعة و دقة و إتقان من ناحية أخرى

 أهمية تعلم استخدام المكتبة الجامعية  :
    يُعد استخدام ادلكتبة أمراً ضرورياً جلميع أعضاء اجملتمع اجلامعي على اختالف فئاهتم، ألن  إكساب ادلستفيد رلموعة من 

ادلهارات ادلكتبية سوف حيقق أقصى استخدام دلصادر ادلعلومات ادلتوافرة بادلكتبة، فضاًل عن تعويدىم على ىذا االستخدام، إال 
 فهي الضمان الوحيد لتحقيق أىداف التعليم ،أن ىذه ادلهارات من شأهنا أن تساعد الفرد على النمو منواً ذاتيا مستقاًل يف احلياة

.  الذايت ليس فقط يف أثناء مراحل التعليم الرمسي بل حىت عندما يدخل معًتك احلياة العملية
هتدف برامج تعليم ادلستفيدين  إىل تزويدىم باخلربة العملية الستخدام مصادر ادلعلومات علي اختالف أنواعها،  و

كما  تدعم ثقتهم يف ادلكتبة و خدمتها، ذلك أنو إذا تعلم الطال ب كيفية استخدام ادلكتبة بطريقة مؤثرة فسوف 
. يقدرون منافعها

إن الغرض العام من تعلم استخدام ادلكتبة اجلامعية ىو بناء مقدرة الطالب على االستخدام ادلؤثر و الفعال دلصادر 
من مث تنميتها من اجل التميز بُت ادلواد ادلختلفة للحصول على ادلعلومات ادلطلوبة فتتبلور اغراض ىذا  ادلكتبة و

 فضال عن ،التعليم يف جعل كل ادلستفيدين من ادلكتبة على دراية بأنواع ادلواد و اخلدمات اليت تقدمها ادلكتبة ذلم
جعلهم قادرين على ربديد ادلعلومات ادلطلوبة يف الفهارس و قوائم الدوريات والببليوجرافيات  و الكشافات 

. ادلوضوعية شلا يعينهم على اصلاز العمل الذي كلفوا بو يف التعليم أو البحث العلمي
  أسس اختيار الكتب في المكتبات الجامعية: 

       إن من أىم وظائف ادلكتبات اجلامعية احلصول على الكتب و الدوريات و ادلخطوطات و ادلواد السمعية و 
البصرية ادلختلفة و النشرات و التقارير إىل غَت ذلك من ادلواد ادلكتبية و ذلك دلواجهة احتياجات الدراسة و البحث 

:-  يف اجلامعة و ىناك أربعة طرق أساسية ربصل هبا ادلكتبة اجلامعية على ادلواد ادلكتبية و ىي 
 .الشراء .1
 .اإلىداء و التبادل .2
 .اإلبداع القانوين .3
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 البرامج التعاونية .
فادلكتبات اجلامعية جيب أن تليب كافة احتياجات الباحثُت سواء أكانت ىذه االحتياجات يف رلال العلوم و 

التكنولوجيا أم يف ادليادين اإلنسانية و اإلجتماعية لتوفَت كافة ادلطبوعات و ادلواد األكادميية و شراء كافة ادلطبوعات 
. ادلتعلقة بأحدث النظريات يف رلال العلوم، و على ادلكتبة أن تركز على مشول االختيار يف كل ادليادين

إذا أمهلت قاعدة الشمول يف االختيار ستجد ادلكتبة نفسها عاجزة عن احلصول على ىذه ادلواد بعد فوات األوان 
إن زلور إختيار الكتب يف ادلكتبات اجلامعية , ونفاذ طبعاهتا، أو تكلفها األموال الكثَتة يف احلصول عليها مستقباًل 

يرتكز بالدرجة األوىل على ادلؤلفات اليت زبدم أغراض البحوث العلمية و حينما زبتار الكتب اجلديدة يراعى يف 
ذلك اكتمال اجلوانب ادلختلفة للموضوع الواحد دون طغيان موضوع على موضوع أو تفضيل موضوع على موضوع  

: و زبتار الكتب الثالثة 
 .البحث .1
 .حفظ ادلعرفة البشرية احلالية لألجيال القادمة  .2
 .التعليم و ذلك دلساندة برامج التعليم اجلامعي بكاملو .3

تنظيم عملية االختيار و تحديد مسؤولياتها  :
ىذه اإلمكانات البشرية تتمثل يف أمُت   و،  سبتلك بعض ادلكتبات إمكانات بشرية متخصصة يف معارف موضوعية

 فإن ىذه ،ادلكتبة أو موظفي ادلكتبة و إذا كانت ىذه ادلكتبات تأخذ بنظام تنويع الكفايات الوضعية دلوظفيها
ادلكتبات ميكن أن تساىم بنسبة عالية يف اختيار الكتب و تكون قادرة أكثر من غَتىا على تطوير رلموعاهتا ومن 

يف ىذه احلالة ال يكون دبقدور أمُت ادلكتبة   و،ادلعروف أن اغلب ادلكتبات اجلامعية الزالت غَت أخذه هبذه القاعدة
و ال موظفيو القيام دبهمة اختيار الكتب على نطاق واسع لعدم توفر الوقت الكايف لذلك بسبب ندرة التخصصات 

على ىذا ميكن تنظيم اختيار الكتب و ربديد مسؤولياهتا بُت األطراف ادلختلفة اليت ذلا   و،ادلوضوعية الكافية بادلكتبة
 و ىذه األطراف تشمل أمُت ادلكتبة و موظفي ادلكتبة و أعضاء ىيأة التدريس، أما ،مصلحة يف ادلكتبة اجلامعية

أعضاء ىيأة التدريس فيقومون باإلختيار يف رلال زبصصهم و أقسامهم، يف حُت يقوم موظفو ادلكتبة بإختيار 
. ادلراجع و البيليوجرافيات

ىذا حيول  نظراً ألن ادلكتبة اجلامعية متعددة ادلوضوعات فإن عملية االختيار تصبح عملية معقدة و متشبعة، و و
دون إيفائها باألغراض ادلختلفة لكي تقابل احتياجات طالب اجلامعة  و حجمهم ادلتزايد و الدراسات العليا و 
برامج التعليم و البحث العلمي شلا الشك فيو أن ىذه العمليات ربتاج إىل دقة و كفاءة و صرب لإلشراف على 

 .أعمال التزويد و مراقبة بإحكام 
 (المعالجة الفنية )االجراءات الفنية للمكتبات الجامعية: 
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أما عمليات . يف، و االستخالص، العمليات البيليوجرافية شتشمل التزويد و التسجيل، و الفهرسة، و التصنيف، و التك
التزويد فتتضمن صبيع األنشطة ادلتعلقة باختيار ادلواد ادلكتبية و طرق احلصول عليها عن طريق الشراء أو االىداء أو 

. التبادل 
أما الفهرسة و التصنيف، فهما العمليتان ادلتصلتان بوصف ادلواد ادلكتبية و تنظيمها و ربليلها عن طريق أرقام 

وضع رؤوس ادلوضوعات، وذلك لتحقيق اإلفادة من ادلواد ادلكتبية بشكل فعال و يعترب األعداد  التصنيف و
البيليوجرايف للمواد ادلكتبية من أىم العمليات الفنية اليت ربرص ادلكتبات على اصلازىا وفق أسس سليمة و تقنيات 
زلددة لتسيَت احلصول على ادلواد ادلطلوبة، و إتاحتها للمستفيدين يف أسرع وقت شلكن، حيث أن رلموعات ادلواد 

. اليت تقتنيها ادلكتبة جيب تنظيمها فنياً 
و يأيت التنظيم الفٍت يف مقدمة ادلتطلبات التنظيمية للمكتبة و العنصران احليويان يف التنظيم الفٍت مها الفهرسة و 

. التصنيف 
  الفهرس: 

الفهرس ىو رلموعة إدراج بداخلها بطاقات دالة على الكتب ادلوجودة يف ادلكتبة و يف كل منها ادلعلومات الضرورية 
عن الكتاب، و الفهرس مرآة التصنيف يف ادلكتبة اجلامعية، و عنوان تنظيمها و دقة سلططاهتا، فهو بيان بادلواد 

. العلمية اليت ربتضنها رفوفها و مفتاح خلزائنها ادلكنونة
و يف ادلكتبة اجلامعية يتعاظم دور الفهارس يف اخلدمات اإلرشادية، فهي هتدف إىل جعل ىذه اخلدمات ذاتية إىل 

 و ذلك حُت تكون أرفف ادلكتبة موضوعة بُت مقاعد الدارسُت، و أمام أعُت ادلستعَتين، حيث يقوم ،حد كبَت
الفهرس العام إىل جانب اللوحات اإلرشادية على األرفف بدور العُت يف عملية اإلرشاد الذايت، و ذلك لتوفَت الوقت 

و اجلهد، و ذلك كلو يتطلب فهارس شاملة و دقيقة وواضحة تساعد الباحث على اكتشاف كنوز ادلكتبة و 
رلموعاهتا و تضعو أمام طلبة بسرعة و سهولة، و بناًء على ما سبق صلد أن الفهرس ىو مفتاح ادلكتبة، وال ميكن 
ألي مكتبة أن تقدم خدماهتا بكفاءة دون أن تعتمد على فهرس منظم، فإذا كانت وظيفة ادلكتبة إعداد ادلستفيد 

بادلواد اليت حيتاجها فإن  الفهرس ىو تلك األداة اليت تقوم بدور حلقة الوصل و تربط احتياجات ادلستفيد و مصادر 
. ادلعلومات يف ادلكتبة 

و الفهرس أداة اسًتجاع وظيفتها اإلجابة عن التساؤالت اليت تثور يف ذىن الباحث، و ىو يبحث إما عن مصدر 
 أو يبحث عن مؤلفات ،معلومات معُت يعرف اسم مؤلفو و عنوانو، أو عنوانو فقط، إذا مل يكن اسم ادلؤلف معروفاً 

:- كاتب بعينة و يشمل الفهرس على األنواع التالية 
 /فهرس المؤلفين  .1

و ترتب فيو البطاقات ترتيباً أجبدياً وفقاً إلسم ادلؤلف و يشمل أيضاً على البطاقات اإلضافية للمؤلفُت ادلشاركُت 
و فهرس ادلؤلفُت . و ادلًتصبُت، وىو يفيد القارئ  الذي يبحث عن أي كتاب ، أو كتب دلؤلف معُت يف ادلكتبة 

 . يعد ركنا أساسياً يف أي مكتبو
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 /فهرس العناوين  .2
و ترتب فيو البطاقات ترتيباً ىجائياً وفقاً لعنوان الكتاب و يفيد ىذا الفهرس القارئ الذي ال يعرف عن 

 .الكتاب سوى عنوانو 
 /فهرس الموضوعات  .3

و ترتب البطاقات فيو ترتيباً ىجائياً و يعُت ىذا الفهرس يف احلصول على ما ىو موجود بادلكتبة من كتب 
 .يف موضوع معُت 

 : فهرس الرف  .4
يعد فهرس الرف فهرساً خاصاً دبوظفي ادلكتبة، لإلستعانة يف تأدية أعماذلم الفنية اخلاصة فيما يتعلق برصيد 

و كذلك , ادلكتبة من الكتب، وعدد نسخ الكتاب الواحد، و الكتب اليت استهلكت أو اليت فقدت نسخ منها
دلعرفة التوازن النوعي جملموعات الكتب بادلكتبة طبقاً لعدد العناوين و ترتب فيو ادلدخل حسب رموز خطة 

فإن صنع الفهارس ليس عملية , التصنيف و ىو صور طبق األصل لًتتيب الكتب على رفوف ادلكتبة وبعد 
. سهلو،  فهي عملية شاقة تعتمد أساساً على الفهرسة العملية اجليدة و التصنيف الدقيق

  اإلعارة: 
تعد اإلعارة إحدى اخلدمات اذلامة اليت غالباً ما تقدمها ادلكتبات و مراكز ادلعلومات، وىي عملية إتاحة ادلواد 

ادلكتبية للمستفيدين بعد تسجيلها الستخدامها خارج ادلكتبة لفًتة زمنية زلددة، و عادة ما يشرف على ىذه العملية 
أحد موظفي ادلكتبة، إذ تدعو احلاجة إىل تسجيل ادلادة ادلعارة قبل إخراجها من ادلكتبة لضمان إرجاعها و ميكن 
ربديد نشاط ادلكتبة و تأثَتىا يف اجملتمع، بقياس عدد الكتب و ادلواد ادلكتبية األخرى اليت إعارهتا ادلكتبة يف فًتة 

. زمنية معينة
  أهمية اإلعارة و فوائدها: 

: ذلا فوائد عديدة ميكن تلخيصها يف اآليت  لإلعارة أمهية كبَتة دلستخدمي ادلكتبة و روادىا و
 .إعطاء الفرصة للقاري الذي ال جيد وقتاً الستعمال الكتاب خارج ادلكتبة  .1
 .بث الشعور بُت رواد ادلكتبة بأن الكتاب للجميع  .2
 .إتاحة الفرصة للقراء لدراسة الكتاب و أجزائو بالتفصيل من أجل البحث و الدراسة ادلعمقة و اجلادة يف وقت يسَت  .3
 .معظم ادلكتبات تقع يف أماكن بعيدة عن سكن قراء الكتاب  .4
 .ربقيق أكرب قدر شلكن من حرية استعمال الكتاب، وذلك من خالل تداولو بكثرة .5
 .نشر ادلعرفة و الثقافة من خالل إطالع أكرب عدد شلكن من الناس على الكتاب عند استعارتو من ادلكتبة  .6
ال يستطيع القراء و زلبو العلم و ادلعرفة أن يشًتوا الكتب ألسباب اقتصادية عديدة و اإلعارة ربقق ذلم ما يرغبون  .7

 بقراءتو بشكل دائم 
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إعارة ذبعل كثَت من الناس يتجهون ضلو القراءة و التمتع دبا ربتويو الكتب كل حسب اىتماماتو، و بذلك يدفع  .8
. اجملتمع بكل شرائحو ضلو ادلكتبات، وحب الكتاب و التعلق بو

. نشر الوعي ادلعلومايت و الثقايف و الًتبوي و األخالقي صباىَتياً  .9
  اإلحصاءات في قسم اإلعارة: 

بذلك  من واجبات قسم اإلعارة األساسية يف أي مكتبة ناجحة كانت أن تعد إحصاءات يومية بالكتب ادلعارة، و
ىي يف الوقت نفسو تسهم يف معرفة وضع ادلكتبة و اخلدمات اليت تقدمها و إعطاء مؤشر  تستفيد منها يف أمور كثَتة، و

صحيح عليها، و بذلك صلد إن  إحصاءات قسم اإلعارة إذا أحيطت بالدقة و ادلوضوعية تقدم صورة واضحة و دقيقة 
. لواقع اإلعارة بشكل خاص، و لواقع ادلكتبة بشكل عام 

: أهم العوامل التي يمكن اإلفادة منها في إحصاءات اإلعارة
 .معرفة اذباىات الرواد و ميوذلم ادلوضوعية بالنسبة للمجموعات ادلكتبية  .1
 .ربديد عدد ادلواد ادلكتبية ادلفقودة من مقتنيات ادلكتبة .2
 .ربديد عدد الكتب ادلعارة يومياً  .3

قد كانت ىذه اخلدمات التقليدية و تنظيمها اليدوي العادي أمراً صعباً ال حيقق رضا القائمُت و ادلستفيدين من  و
من أجل تسهيل عملية اإلعارة و إجرائها ونيل رضا ادلتعاملُت مع ادلكتبة مت استخدام احلاسب اآليل لتخزين  ادلكتبات، و

. ادلعلومات و اسًتجاعها لتقدمي خدمة سريعة
 تقنية المعلومات و دورها في المكتبات: 

يقف العامل ادلعاصر على أعتاب ثورة عصرية تعد من أبرز شليزات العقود األخَتة اليت شهدىا القرن العشرون أال وىي ثورة 
 (عصر ادلعرفة)ادلعلومات 

 و أمام حرص ادلكتبات على استشراف أفاق أفضل دلستقبل ادلعلومات لتظل الرائدة يف خدمة العلماء  الباحثُت و تلبية 
احتياجاهتم و احلفاظ على ثقتهم و كسب رضاىم العلمي، و لغَت ذلك من اإلعتبارات أخذت ادلكتبات تبحث بشكل 

مل ذبد طريقاً تسلكو أفضل من تسخَت التطورات التقنية  ملح عن سبل جديدة تساندىا يف أىدافها القدمية و احلديثة، و
. احلديثة يف تنظيم تدفق ادلعلومات و استخدام احلاسبات اآللية يف العمليات ادلكتبية و خدمات ادلستفيدين

و شجعها على ذلك تطور صناعة احلاسبات اآللية،  و ادلنافسة بُت الشركات لتغَت حجم احلاسبات و تقليل تكلفتها و 
. تطوير قدراهتا 

يف واقع األمر تدرك أمهية الدور الريادي الذي تقوم بو تقنيات ادلعلومات و ضرورة استخدام احلاسب اآليل يف ادلكتبات و 
خباصة أن ادلكتبات مؤسسات التعليم العايل يف نظر اجملتمع دبثابة صروح علمية ربتل مواقع ٱسًتاتيجية لدعم البحث 

. العلمي
و دلا كانت احلاسبات اآللية تؤدي مهامها بكفاءة و سرعة عاليتُت تتناسب و حاجة ادلكتبات و مراكز ادلعلومات من 

أشكال بيليوجرافية و بطاقات فهرسة فإن ذلا أثراً بالغاً يف حواسب اإلجراءات الفنية للمكتبة و تسريع الوصول إىل 
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ادلعلومات و اسًتجاعها و إمكانية معاجلة ادلعلومات بدقة و كلفة منخفضة،  وقد غَتت الثورة ادلعلوماتية من اجملتمع و 
الناس على حد سواء فأصبحت طبقة اإلنسان ادلعاصر سواء كان سلططاً أم صانع قرار أم موظفاً إدارياً أم باحثاً أم طالباً 
حيتاج إىل ادلعلومات السريعة و الدقيقة و الشاملة، و أصبحت الطرق التقليدية االعتماد على ادلصادر الورقية عاجزة عن 

تلبية متطلبات ىذا اإلنسان و تأمُت حاجتو فضاًل عن تنامي كمية الوثائق و حجمها بشكل أصبحت يف الطرق 
التقليدية ادلعتمدة منذ عشرات السنُت لتخزين و حفظ ادلعلومات عاجزة سباماً عن إحتواء ىذه ادلعلومات و السيطرة 

. عليها و تأمينها للمستفيدين عند الطلب دون إضاعة للوقت و اجلهد
وعليو إلزاماً على ادلكتبات اجلامعية أن تأخذ بالسبل و التقنيات احلديثة اليت تدعم مسَتىا لتسَت أدائها و تزاول نشاطها 
دبا توفره من وقت و جهد و نفقو ميكنها من ربقيق ما وضعتها لنفسها من أىداف بكفاءة عالية فضاًل عن مواكبة روح 

. العصر الذي أصبح تتابع التقنيات احلديثة و ظهورىا من أبرز مساتو
 :ىناك عوامل عدة تشجع استخدام احلاسب اآليل يف ادلكتبات اجلامعية منها

  :(Automated)جهاز يعمل بطريقة آلية أوتوماتكية  .1
 أو أي مفتاح مطلوب آخر، فإن ادلعامالت (Enter)و يعٍت ذلك أنو عندما يضغط ادلستخدم مفتاح التشغيل البداية 

. ادلطلوبة تتم آلياً من دون تدخل اإلنسان 
  :(Programmed) جهاز مبرمج  .2

لكنها تنفذ خطوات و تعليمات زلددة يقدمها لو اإلنسان يف صورة برنامج  حيث إن احلاسوب آلة تفكر و ال تعقل مثل اإلنسان، و
(Program)و يعٍت ذلك ، أي تعليمات ألداء عمل زلدد، إال أن ىذه التعليمات ادلعطاة للحاسوب ميكن تغيَتىا و التعديل فيها 

. إعادة بررلة احلاسوب
 :(Data Processing) جهاز يعالج البيانات  .3

إن البيانات ىي ما يعاجلو احلاسوب، و يتعامل مع البيانات بطريقة تعتمد علي برنارلو اخلاص ادلخزن يف ذاكرة احلاسوب، و على 
. جهاز معاجلة البيانات داخل احلاسوب– وال يزال يتطور –  البيانات اليت ىي األخرى سلزنة تنتظر ادلعاجلة، و قد تطور 

 :القدرات التخزينية الهائلة  .4
ىذه من أفضل مواصفات احلواسيب و شليزاهتا،  فهي سبتاز بقدرة ىائلة يف زبزين كم ال يوصف من ادلعلومات و يف حيز صغَت جداً، 

فاحلواسيب ادلايكروية ادلتنقلة اليت أصبحت مسو العصر صارت ىي احلواسيب العمالقة يف صغر حجمها و ضخامة ما زبزنو من 
معلومات و ىذه القدرات وفرت على ادلؤسسات و اإلدارات ادلساحات الضخمة اليت كانت تكلفها األموال الطائلة لغرض زبزين 

. ادلعلومات بشكلها الورقي
 :(Digital)جهاز يعمل بطريقة رقمية  .5

و سبثل رلاميع األرقام حروف و أرقام و رموز تسمى زلارف  (1,0)و يقصد رقمي ىنا ىو انو يتعامل مع الصفر و الواحد
(Characters)  و دبعدل شبانية أرقام لكل حرف أو رقم أو إشارة أو رمز،  و تكون ىذه األرقام جزءاً من البيانات اليت يتم زبزينها و

. معاجلتها يف احلاسوب 
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 . و يقوم احلاسوب دبعاجلة البيانات اليت تتكون من رلاميع من األرقام باألسلوب نفسها و الطريقة ذاهتا 
 : إمكانية الوثوق و االعتماد  .6

فادلعلومات اليت ربصل عليها من خالل استخدام احلواسيب موثوق هبا، فنسبة األخطاء تكاد تكون معدومة قياساً باألخطاء البشرية، 
. كذلك دبرور الزمن كما ىو احلال مع اإلنسان

 :(Speed)جهاز يتميز بالسرعة  .7
يتميز احلاسوب بقدرتو على أداء العمليات احلسابية و ادلنطقية ادلطلوبة بسرعة فائقة، ىذه السرعة اليت أصبحت أىم مسات العصر 

. احلديث
 تدريب العاملين على استخدام الحاسب اآللي-:  

يأيت تدريب العاملُت على استخدام احلاسب اآليل يف ادلكتبات اجلامعية بوصفو ضرورة ملحة ذلا نتائجها اإلجيابية اليت تسهم يف رفع فرصة 
صلاح مشروعات التحسيب دلقتنيات ادلكتبات،  كما تساعد على التهيئة النفسية للعاملُت لتقبل متطلبات العمل اجلديد، و كسر حاجز 

. رىبة التعامل مع اآللة، فضاًل عن أن التدريب يعد منطاً من أمناط التعليم ادلستمر 
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