
1 
 

 

 كلية العلوم إلانسانية والعلوم إلاسالمية 

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية 

 2إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات .تخصص

 مدخل ملقياس إدارة وتنمية مصادر املعلومات

  Dr.Ghouar Afif  غوار عفيف .د

 أستاذ محاضر قسم أ

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية

 أحمد بن بلة 1انجامعة وهر 

Afif-6biblio@yahoo.fr 

 .مبررات وضع سياسة لتنمية املقتنيات -1

إن إعداد بيانات سياسة تنمية املكتبات مهمة للغاية وذلك بغرض التخطيط وحصول املكتبة على الوثائق    

واملوثوق بها ، سياسة تنمية املقتنيات . ألاساسية، ألنها ترى هذه السياسة أدة ضرورة تؤدي إلى القرارات املنظمة

اثالية ي  وثيقة حية ترع  عدد بصةة منتظمة جعدلها مسايرة للتطورات املختلةة و السياسة الدينامكية إلى تنظ  امل

 .وترشد عمليات التزويد التي أدخلت إلى سيد املدير أنظمة املدلومات و املكتبات

 :تنظيم إدارة تنمية املقتنيات و إلامكانيات املستقلة -2

ببليوغراف  الذي يشغل وظيةة دائمة دمجت تنمية املقتنيات م  وحدات ألغت إحدى املكتبات مةهوم ال - أ

خدمات املصادر املسؤولة من خدمات للمدلومات الالكترونية، و الاتصاالت م  أعضاء هيئة التدريس 

 .«((CDO(( ))OPA))ضابط تنمية املكتبات »وعدلي  وف  هذه اجحالة 

 .وظيةة تنمية املقتنيات الدارة اماظنأنشأت و '' cdo''ألغت املكتبات وظيةة ضابط تنمية املقتنيات   - ب

قامت مكتبات أخرى يض  خدمات املراع  م  خدمات املستةيدين ف  مركز اجحاسبات التاب  للهيئة ألام  - ت

 .حيث يتب  عمي  موظةي املراع  

هناك  ، تبين أن5991ف  إعالنات طلب الوظائف ف  مجلة املكتبات ألامريكية ملدة سنة أشهر خالل سنة  - ث

 .وطنية شملت مدظمها مسؤوليات ف  تنمية املقتنيات 15
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 .وظيةة ف  املكتبات الدلمية أو اشترطت خلةية علمية 51وكان هناك 

 .إلى عشرة عوامل لها تأثير مباشر على ميزانية املكتبة – 5991ويشير ليندون 

 .التضخ  املتزايد ملختلف الشكل النشر - أ

 .صصها الهيئة ألام للمكتباتانخةاض نسبة امليزانيات التي تخ - ب

 .زيادة مدى املواد املشتراة وتنوع أشكالها - ت

 .التجهيزات املطلوبة للمواد اجعديدة - ث

 .مباني املكتبات غير املالئمة أو غير الكافة - ج

 .إعادة هيكلة ميزانيات املكتبة.3

 :أسس الاعتبارية للقيام بدملية التقيي  -

 .موعاتضرورة أن يةيد التقيي  ف  اجحك  فدالية املج - أ

 .ضرورة أن يدتمد التقيي  على السياسة، اجحالية - ب

 .عسعيل ألاهداف و البيانات املطلوبة - ت

 .الاختيار الدقيق لطرق التقيي  اجخاص باملجموعات - ث

 :أساليب التقييم.4

 :يخضع التقييم ملجموعة من ألاسس نحصرها فيما يلي

 .تجمي  إحصائيات عن املقتنيات -

 .اجحصول على أداء املترددين على املكتبة -

 .فحص املباشر للمجموعات -

 .ملديار اجخاصةتطبيق استخدام ا -

 .قياس قدرة املكتبة على توفير خدمة -

 .مالحظة نسبة استخدام فئة مدنية جخدمات -

ي  الطرق الكمية، الطرق    :  لاتلا وحنلا ىلع اهمسقو طرق التقيي  إلى ثالث طرق  Lancasterيقس  النكستر    

ية املكتبات ألامريكية أما أكثر وعمد« Hallهال »و « Gardnarعاردنر »النوعية، و طرق خاصة باالستخدام، ويؤكد 

 :طرق شيوعا

 Gross size: الحجم الكلي -1
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عدد الكتب )ويدتمد على حع  مجتم  املستةيدين الذين تخدمه  املكتبة، ويمكن استخدام مقياس    

 .ف  املكتبة الدامة( للةرد الواحد

ب اجحع  الكل  ملختلف بينما يتطلب ربط حع  املقتنيات باملراع  ألاكاديمية، وهناك مدادالت جحسا

 .املكتبات

 

 :معدل نمو املجموعات -2

 : يت  حساب مددل النمو

 

 عدد الفئات املضافة

 X  111%                                 =نسبة النمو 

 إجمالي عدد العناوين

عضو من أعضاء املؤسسة  ذلك من خالل فحص املجموعات عن طريق خير متصةح أو الاستدالل  من اجخارج، أو    

 .نةسها، أو فريق متخصص

 :دور التنظيمي لتنمية املكتبات.5

ف  املكتبات، وقد انسحب ذلك على تنمية املجموعات، حيث يوعد  القيادةب وثيقاترتبط النماذج التنظيمية ارتباطا    

إلضافة إلى كونه مسؤوال إما عن ف  أغلب املكتبات ألامريكية وطنية مساعد املدير املسؤول عن هذا النشاط، با

 اجخدمات الدامة أو اجخدمات

أما من ناحية دور ضابط تنمية املقتنيات أو هو الذي يمكن أن يحمل لقبا آخر كاختصاص ي الدمل البيليوغراف  أو    

 اجخ...القائ  باختيار أو املتخصص املوضوع  أو مدير املجموعات 

التخطيط ووض  السياسة تحليل املجموعات، اختيار املواد ، صيانة : و بدضهانمو يقوم بالوظائف التالية كلها أ   

املكتبات، إدارة ميزانية التزويد، ضبط الاتصال م  املستةيدين، املشاركة ف  املصادر، تقيي  البرامج وقد تتوس  

 .وظائف ودور هذا الضابط ل  يشمل املددات والتبادل وتتب  مصادر الدراسات

 :هتمام يي تنمية املقتنياتتغيير بؤرة لا .6

يرى أن  ااااا لقد ظهرت محاوالت كاثيرة عن أهمية إلاتاحة و امللكية، و أيها يدتبر موعة املستقبل، فالباحث   

 .على أخصائي تنمية املقتنيات

 .تحديد املصادر التي يمكن أن تكون عزء من الرصيد - أ

وشرح مستويات امللكية ف  استجابتها  أن يختار من بين مستويات مختلةة للوصول إلى املدلومات - ب

 .للطلبات، ث  الوصول إلاتاحة للمدلومات
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  Officier de Colocationهناك من يرى أن هناك أربدة أدوار لضباط املدلومات 

 .حماية وصيانة اجخدمات الوسيطة للمجاالت املوضوعية التي عستمر ف  الاعتماد على الورق .5

وهذا عمل ضخ  ، وسيشكل اجعهد الرئيس ي ألاخير لتنمية املجموعات  تقدي  تحويل رعع  للنص الكامل، .2

 .التقليدية 

 .الدمل على التزويد لتصمي  إعراءات امليزانية للوصول إلى املدلومات على اجخط املباشر .3

 التأكد من أن القائمين على الاختيار يشكلون روابط إدارية مرتبطة بالدمليات التقنية  .4

 :أهداف التقييم.7

 مدى رضا املستةيدين من ألارصدة املوعودة ف  قياس  -

 .التدرف على مواطن القوة و الضدف ف  املجموعات واقتراح اجحلول الواضحة -

 .تبرير املطالب بزيادة ميزانية إدارة املصادر -

إقناع جعان الاعتماد وعهات التقيي  اجخارج  بأن املكتبة لديها املصادر الالزمة جخدمة حاعات و أنشطة  -

 .دالروا

 .الرغبة ف  توعيه املوارد املالية و البشرية نحو تنمية قطاعات محددة -

 .قياس مدى فاعلية سياسة الاختيار و التزويد و الدمل -

 مقارنة واق  مقتنيات املكتبة م  غيرها من املكتبات بغرض التطوير وتقدي  املصادر -

 .تأكيد اجحاعة إلى ضرورة تنقية املجموعات -

 .ملصادر املدلوماتعدديل برنامج إدارة ا -

 :Gormanأسباب تقييم جورمان .8

 .تأكيد املجموعات واعباتها و أهدافها: أسباب مهنية - أ

 .وذلك لتبرير تكلةة املجموعات: أسباب اقتصادية - ب

 .أسباب إدارية وذلك لتقيي  اجعوانب املتنوعة لألداء املنهي الوظيةي و إلاداري  - ت

 :تقييم مجموعات املكتبات و مراكز املعلومات.9

عدد عملية تقيي  املكتبات ومصادرها املختلةة صةة من صةات كما عدد إحدى الدمليات إلادارية ألاساسية، التي    

ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط واختيار املجموعات وتنقيتها، و الهدف النهائي من عملية تقيي  مصادر املدلومات 

و عدرف عملية تقيي  املقتنيات بأنها عملية تقدير لكمية  التأكد من مدى تحقيق املكتبة ألهدافها ومدى مساهمة

ونوعية مجموعات املكتبة أو مركز املدلومات ف  ضوء ألاهداف املحددة ، أو الاحتياعات اجخاصة لةئات املستةيدين 

ك عبر من هذه املقتنيات، وتحتاج الدمليات إلى تخطيط دقيق يبدأ بتحديد ألاهداف وتوضيح ألاسئلة واملؤشرات، وذل

 : اعتبار مؤشرات صحيحة و موثوق بها
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 اجحك  على قيمة املجموعات باستخدام طرق القياس الكمية و النوعية. 

 التوصل إلى نتائج مدينة يت  بناء عليها إصدار ألاحكام و اتخاذ القرارات املناسبة. 

 :ويمكن التمييز بين هدفين لهذا التصور 

  تقيي  املقتنيات بهدف اختيار املناسب منها ألاهداف املكتبة واحتياعاتها. 

 تقيي  املقتنيات بهدف اجحك  على قيمتها بالنسبة لدرعة دعمها للخدمات املختلةة. 

 :أساسيات إلادارة و عملية تقييم املجموعات.11

تنظيمية وعسييرية ف  املؤسسات بحيث  عشكل إلادارة عامال عوهرا بين التصورات التقليدية و اجحدياثة، كمرحلة   

 .نجد أن هناك رسالة واقدية لدملية أعداد وتنظي  و عسيير الرسائل اجعوهرية املتخصصة

فتلعأ املؤسسات الوثائقية غالبا لتقي  شروطها وظروفها من خالل عدة عوامل تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة    

 .على ثقافة املنظمة

 :تأثير املباشر - أ

 ستهالك املوارد املاليةا نينقتو  تزكية. 

  تحديث مكانة املؤسسة من خالل عملية التقيي. 

  إضةاء نوع من الاثقافية و املصداقية عمل املوس 

 :تأثير الغير مباشر - ب

 إعداد مكانة واق  التمييز بين املؤسسة 

  املؤسسة ءار بخطرف فتح التقيي  من 

 ترقية الصورة الوظيةية للمؤسسة. 
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 :تمهيد.1

نز مات و ألاكثر عشكل إدارة مصادر املدلومات ثقافة مهنية مداصرة بين باق  أنواع النظ  من خالل مجموعة من املك   

الةدالة ف  تقوية إلاطار املنظ  لدملية عسيير و تحديث املجموعات من حيث الرسالة الاثقافية و النظ  الرسمية 

من تحوالت عوهرية مسته   Politique d’ accusi courألاساسية ولدل بين التوعهات اجعديدة التي دخلت على مةهوم 

فمن غير اجحلول البقاء إلى غاية هذه اللحظات ف  مدلول الرسالة اجعديدة بصورة مباشرة ثقافات تحولية مباشرة، 

التي تحملها مصادر املدلومات و املدطيات التي يمكن أن تحملها للدور الكبير الذي عشكله رسالة إلادارة ف  الوقت 

 .الراهن

نمط، إلاداري ف  الوقت اجحال  ف  مما ال شك فيه أن لك من مكانة بارزة و دورا فداال ف  حياة ككل ، و غياب ال   

املكتبات و اجحياة الدامة ف  املجتمدات النامية و اجعوائز على خصوص أثر على واق  التسيير خصوصا ف  املؤسسات 
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اجخدماتية نظر لغياب مجموعة من املؤشرات والضوابط التي تحك  عمل املؤسسة ذات ألابداد و ألاهداف املختلةة 

 .التقي أو الصديد إلاداري أو هدف و الرسالة املرعوة إن كان ذلك على صديد

 :مبادئ ألاساسية لتطبيق نظم إلادارية يي مصادر املعلومات.2

 .البحث عن اجحلول إلاستراتيجية لدملية املنظمة  -5

 .الرسالة الوثائقية ف  نظ  املدلومات -2

 .اللغة املدرفية و القانونية اجعديدة التي دخلت سيران -3

 .ادر القابلة إلنشاءتحديد نوعية املص -4

 .ترقية إلاطار املةاهيمي ألهمية املصادر -1

 .توعية الداملين بقيمة و دور إلادارة اجعديدة  -6

 .تجديد الرسالة بين الدمل الوثائقي و الدمل إلاداري  -1

 . التخطيط الاستراتيج  ملؤسسة الاثقافية علمية اجخدماتية -1

 :فئات إلادارة ملصادر املعلومات.3

 .اجعماع تةديل روح الدمل  -5

 .تقوية الدالقات املهنية بين املصاجح إلادارية -2

 .سيرة وضمان الاثقافية لالستهالك امليزانية -3

 .تطبيق الصارم للوائح و التدليمات -4

 .عدديل أهمية التقنية ومواصلة تطوير النظ  -1

 التعاون يي مصادر املعلومات و املكتبات.4

 .Journal Citation R EPORTSكتبات من مصادر املدلومات و ذلك من خالل الرعوع التقدير إثراء امل -5

 .ترشيد النةقات بحيث عستطي   الشبكة الاستةادة من املوارد املالية للتوفير عناوين عديدة -2

 .تحقيق تكامل املجموعات بين املكتبات ألاعضاء بالشبكة -3

 .من إلاعراءات التقليدية التي يقوم بها قس  التزويد %99ركزي توفير الوقت و اجعهد حيث أن التزويد امل -4

 غياب التداون ف  عمليات الضبط البيليوغراف  ف  ما بين املكتبات

 .Shouing Ressourcesاملشاركة ف  املصادر 

 .الاتحاد بين املكتبات أو التكتالت املكتبات

 .إلاعارة بين املكتبات

النشر الدلمي، و الزيادة املستمرة ف    ف  امليزانيات املحدودة للمكتبات و عغيير طبيدة إن الظروف املداصرة املتماثلة   

بأنها ف  مرحلة من املراحل ماثقف عاعز  لالتلأسدار املطبوعات، و بروز إلاتاحة الالكترونية، عدلت كاثير من املكتبات 
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أن من الصدب على املكتبة أن عشمل ة حاعات املستةيدين الذين تخدمه  ، و تولدت لديه  قناعة بيبلتعن ال

بمةردها بمدزل عن بقية املكتبات أي ذلك التي التحول ف  فلسةة املكتبات و مراكز املدلومات من الاعتمادية املطلقة 

 .على املجموعات و املقتنيات املحلية أو املحلية أو اجخاصة

 :اون جامعيةاملتطلبات املادة و البشرية و التشريعية الالزمة لبناء شبكة تع.5

 .تطلق شبكات محلية و داخلية بين املؤسسات املدنية -5

 .إعداد سياسة تزويد عداونية تخدم أهداف التكتل -2

 .لالشتراك التداوني مصادر املدلومات الالكترونية -3

 .إعداد برنامج تدريب جعمي  الداملين ف  تكتل املكتبات -4

ده املكتبات ألاعضاء بالتكتل ويكون لالتةاقيات عسعيل و توثيق هذه املتطلبات و غيرها ف  شكل اتةاق توق -1

 : التداونية شكالن

 .شكل الرسمي أو الشكل الغير رسمي - أ

 :نماذج عن شبكات التعاونية الجامعية .6

 .استدرضت الدراسة بدض النماذج لشبكات -5

 .ال وعود للمقارنة بين شبكات دول الدال  املتقدم و بين شبكات الدال  النامي -2

 .للدولة دور هام وفدال ف  الاهتمام باملكتبات و مراكز املدلومات ودعمها ماديايجب على أن يكون  -3

 .توفير املخططين و املستةيدين ألعمال هذه الشبكات -4

 .للوصول لهاتوفير اجحسابات التي تتالءم من النظ  آلالية  -1

 :التكتالت املكتبية.7

اء على مستوى محل  و إقليميا ودول  اتةقوا على تنسيق التكتالت املكتبية من تجم  يض  مكتبيين أو أكثر سو    

وتنظي  و توحيد و تةديل عهوده  من اعل تحقيق بدض اجحاعات املتماثلة، التي تتركز عادة ف  املشاركة ف  املصادر 

  و لكن ف  بدض التكتالت الكبرى يشمل التداون ف  بدض اجخدمات ، والداف  الرئيس ي لقيان هذه التكتالت هو داف

 .الالكترونية ف  دع  مقومات تكتالتاقتصادي ، وال بد عن استاثمار إمكانيات 

حيث أن استخدام شبكة الانترنت و الاكسترانت لتوفير ماثل هذه التكتالت أن التجمدات أو التكتالت املكتبية أو ما 

هذا الرأي إلى حقيقة ي  أن ما و يستند  Shcning Resoureيسمى بال نكستر عدد احد أشكال املشاركة ف  املصادر 

 .تمتلكه مجموعة من املكتبات

 :فوائد املشاركة يي التكتالت.8

 :يمكن أن نوجز فوائد املشاركة يي التكتالت يي النقاط آلاتية    
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 .بناء و تطوير مجموعة غنية من مصادر املدلومات بأشكالها املختلةة  -5

 .تطوير مهارات موظةي املكتبات املشتركة ف  التكتل -2

 .التمت  بأسدار و اقل من قبل الناشرين -3

 .تقدم بدض التكتالت إمكانية البحث ف  عدد كبير من القواعد  -4

 .خدمة الرواد من داخل و خارج املكتبة -1

 :شروع تطوير نظام املستقبل إلدارة املكتبات.9

 .تامين اكبر قدر ممكن من مصادر املدلومات - أ

 .دائهاتطوير إلاعراءات الةنية و توحيدها و تحسين أ - ب

 .الاستاثمار ألاماثل لتكنولوعيا اجحدياثة - ت

 .توسي  دائرة اجخدمات املكتبية - ث

 .ضبط نمو املصادر بشكل يحد من التكرار و الازدواعية  - ج

 .بناء روح التداون بين املكتبات املشاركة - ح

 . %61التجم  يؤدي إلى الاستةادة من خص  اشتراك ف  قواعد و بنوك املدطيات بـ  - خ

 أنواع التكتالت املنتشرة عبر ألانترنيت يي الجزائر .11

 "املعلومات التحالفات إلاستراتيجية بين مؤسسات 11-1

 :فلسفة التكتالت .1

مانيول كاستيس الذب عبر عن " إن أه  شخصية ثقافية وعلمية قامت بالتكل  على ظاهرة أو فلسةة التحالف وي  

 "إن من أكثر التغيرات التي تمر بها املجتمدات نهي الطرق التي تؤدي بها ألامور "فكرة التحالف بقوله 

لقد وص  املجتم  الشعري مقابل املجتم  الشيكي ،فاملجتم  الشعري تواعد ف  القرنين التاس  عشر والدشرين 

ف   –بالطب  –،وهذا املجتم  يقوم على فكرة أن املنظمات تتخذا شكال كبيرا ،تنظيما هرميا ،م  إتبار أن رأسها تكون 

 1"أعالها ،مغ إلاحتةاظ بدرعة اجخصوصية أو ألاندزالية 

 

 

 

                                                           
 .53،ص2954دار اجعوهرة ،:القاهرة "التحالةات إلاستراتيجية بين مؤسسات املدلومات  هالل رؤوف عبد الحفيظ ،. 1
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 :تاريخ التحالةات .55

يدتبر تاريخ التحلةات أمه تصور أو نموذج الذي عسعى اليه املؤسسات اجخدماتية واملكتبات على وعه اجخصوص 

أخذ مصطلح التداون  ف   5999ام ف  ع"عبر الدال  ، 5919،فلقد نضج مةهوم هذا التحالةات وانتشر بداية من سنة 

وكان ف  بادئ ألامر يهدف الى الترخيص لللمصادر إلالكترونية وسرعان ماامتد  consirtiaالتحول تدريجيا إلى مصطلح 

  2.هذا املةهوم عبر كل البلدان

لتنظيمية ، حيث يركز اجخبراء على ولدل أه  التحالةات التي عرت ف  السنوات ألاخيرة هو تطوير الرسالة الوثائقية وا 

 وعود عدة تكتالت كان لها سبق ف  تطوير الرسالة التكتالت ، وأه  هذه التكتالت ي  ،

 .عمدية مكتبات البحث ألاوربية  -5

 .املجموعة ألاوربية ألتمتة املكتبات  -2

 .اجعمدية الدولية للمكتبات اجعامدية التكنلوعية  -3

  3.كتبات إلائتالف الدول  الدول  لتجم  امل -4

 :مقومات الالزمة إلنشاء التحالف بين املكتبات .12

دة للمكتبة التي عستمد من أهداف املؤسسة ألام وعدمل املكتبة على تحقيقها ،بغية تحقيق أهداف دحامل ألاهداف 

 .مؤسساتها 

 .الدمالة الواعية القادرة على فه  متطلبات الدمل املختلةة والسع  نحو تطويره 

 .ن قبل القائمين على املكتبات بأهمية التحالفإلادارك م

  4."ألاستدداد باملشاركة املالبة ف  التحالف التي من شأنها استمرار بقاء التحالف

 :ألانترنيت ومصادر التكتالت .13

ت سهلت الانترنت مجاالتها  من خالل خدمة عمي  مستوياتها وأسسها ونظمها الةنية والغير ها من التصورا      

الدامة والتنظيمية وخصوصا من بين الرسائل الةنية  اجعدير باالهتمام  والاحترام كمؤسسة فنية وغير قابلة 

للمناقشة ، فسهلت الانترنت  كل مجاالتها ونظمها املختلةة فساهمت ف  تقوية النظام التسري والتنظيمي وفدل كل 

رسالة قوية عسعى التطوير مضمون الرسالة الةنية الرسائل ؛ التي تهل الاندماج م  املنظمات ألاخرى وهذه 

 .والتنظيمية ف  املؤسسات 

                                                           
2
 ..

 2
 .53،ص2954دار اجعوهرة ،:القاهرة "التحالةات إلاستراتيجية بين مؤسسات املدلومات  هالل رؤوف عبد الحفيظ ،. 
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  tempusالبلدان املدنية ببرنامج 54.

برامج تتدلق بالدول أو .ي  ألاعضاء املكونة ف  إلاتحاد ألاوربي والدول الشريكة أو التي تربطها شراكة بهذا التكتل 

  دول البلقان)cardesاتةاقيات الشراكة واجعمديات 

  .دول شرق أوروبا وفيدرالية روسيا  tacisاتةاقيات الشراكة والتداون  •

مليون أوروا يشمل دول املطلة على  43خصصت له  2992عوان  medaبرنامج الشراكة ألاورمتوسطية  •

  .البحر املتوسط 

"وصف مقتضب  

تحديث التدلي  الدال ، خلق فرص التداون بين الداملين ف  هذا القطاع وعدزيز التةاه يدع    

وأرمينيا، ( اجعنوب)، ألاردن، لبنان، ليبيا، املغرب، ألاراض ي الةلسطينية املحتلة، سوريا، تونس اجعزائر، مصر

الشرق )أذربيجان، عورعيا، مولدوفا، روسيا وأكرانيا  )  

ص ألانشطة
ّ
 ملخ

 . دع  مسار تحديث التدلي  الدال  ف  الدول الشريكة  ·

 .عسهيل قيام مشاري  مشتركة من أعل وض  برامج دراسية ومناهج تدريس عديدة  ·

 .عشعي  إلاعراءات الهيكلية التي عساه  ف  إصالح أنظمة ومؤسسات التدلي  الدال   ·

استحداث فرص عمل   مجال التدلي  الدال  من أعل عشعي   املض ي قدما ف  التقارب م  تطورات الاتحاد ألاوروبي ف · 

  .وزيادة النمو الاقتصادي

 5" .الذي يمول منح الدراسات الدليا وتنقل الطالب والكادر ألاكاديمي" إيراسموس موندوس"التداون م  برنامج   ·

 meda tampusأهمية التكتل املكتبي .15

كتبات اجعامدية نظرا للظروف التي كانت سائدة ف  تلك الةترة أهمية هذا املشروع هو انجاز شبكة عهوية للم

واجخوف من نقص رأو شح املوارد املالية ف  تلك الةترة ، وخوفا مما سبق ف  الةترات السابقة خصوصا مرحلة 

  .الاثمانينات ودف  املكتبات اجعامدية شح املوارد املالية ودفدها الاثمن غاليا 

  .ل التجهيزات تقدي  مساعدات مادية ف  مجا •

تلك   يهدف البرنامج ف  املشاركة ف  بناء مجموعات املكتبات وبناء سالسل الدوريات التي كانت عداني منها املكتبات ف 

  الةترة

                                                           
5
 . www.euneighbours.eu › eu-in-action › projects 
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رغ  أن هذا املشروع هو من املشاري  اجعادة التي ساه  بها إلاتحاد ألاوربي ف  إطار نظرته للشراكة وتطوير      

واملكتبات من خالل برنامج تطوير التدلي  الدال  ف  البحر املتوسط وهو يهدف بالضرورة التغيير   املؤسسات الوثائقية

الرسالة الاثقافية بين بلدان املطلة من خالل تقيد الدون واملساعدة ، ولكن كل مايمكن إلاشارة إليه هو أن هذا 

اجعنوبية من إحراز  فائد بارزة ف  التخصص النظام سياس ي فبدد تقييمه ل   تتمكن   الدول املطلة  على  الضةة 

 .املختلةة الا القليل وحتى املؤسسات الوثائقية ل  تمكن اجحصول على التطوير الالزم من خالل رسالة هذا إلاندماج

 :قواعد املعطيات التي تنتمي ليها املكتبة الجامعية الجزائر .16

 :مركز البحث يي إلاعالم العلمي والتقني .17

مختلفة تساهم املنظمات عدد يي ترقية الواجهة التكنولوجية واملعرفية يي مؤسسات املعلومات املختلفة وهي    

على حسب النوع والطبيعة  ولكنه يبقة املركز الوطني لإلعالم العلمي والتقني من بين املؤسسات الحديثة التي 

فعال يي تطوير املؤسسات الوثائقية واملكتبات بمختلف أنوعها نظرا للمجهود الكبير الذي أسسته ملرافقت 

ساهمت يي تطوير أنظمة املعلومات واملكتبات من  التصورات العامة للمنظمات ،  وهو من بين املؤسسات التي

فساهم يي تطوير الرسالة املوضوعية للعديد من البوابات ..... حيث املنهجية والرسالة التكنولوجيا والرقمية 

فكانت مساهمته قوية ورائدة وغير  قايلة للتعويض من طرف اي املتعاملين العموميين والخواص وهذه شهادة 

ميدانا جديدا  crascوبهذه التوجهات أسس . لجديد الذي حققته املؤسسات الوثائقية واملكتبات حقيقية للدور ا

بعد النظام الوطني للتوثيق عند 

(SNDL)  

وثيق عن تشمل قواعد البيانات املرجعية و النصية املشترك فيها عن بعد عبر النظام الوطني للت

  SNDLبعد 

 البيبليوغراييالبوابة الوطنية للوصف 

  (PNST)لألطروحات 

التعليم العالي و املتوفرة ... قواعد بيانات لألطروحات الجامعية املناقشة أمام جامعات، مدارس 

  (PNST) عبر البوابة الوطنية للوصف الببليوغرايي لألطروحات 

شبكة املكتبات الجامعية املشتركة 

(RIBU)  

 ( منطقة الوسط)تشمل مجموع ألارصدة الوثائقية ملكتبات قطاع التعليم العالي 

الفهرس الشامل ملكتبات التعليم العالي 

(CCDZ)  

 تشمل مجموع ألارصدة الوثائقية ملكتبات قطاع التعليم العالي 

مكتبة عضو، و يوفر أرضية من الفهارس املشتركة و يسمح  4111ل أكثر من فهرس عربي يشم  (ARUC)الفهرس العربي املوحد 

 بتبادل املعلومة البيبليوغرافية 

https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.sndl.cerist.dz/
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
https://www.pnst.cerist.dz/first.php
http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/
http://www.aruc.org/
http://www.aruc.org/
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للمكتبات رائد لم تساهم فيه هذه ألاخير ألا بطريقة غير مباشرة وهذا هو الضعف املوجود يي املكتبات الجزائرية 

 .حاليا 

 البوابات 

  شبكة البحث اجعزائرية

   البوابة الوطنية لإلشدار عن ألاطروحات

  النظام الوطني للتوثيق عن بدد

   مركز أسماء النطاقات 

  تلةزيون الويب

   (ويصال) ألانترنيتبوابة خدمات 

 Freesoft   بوابة البرامج اجحرة 

 bReviewWe   املوق  املوحد للمجالت الدلمية 

 املكتبة الرقمية للمركز 

 ( BiblioUniv)بوابة املكتبات اجعامدية اجعزائرية 

   دليل املكتبات اجعزائرية

 6"  الةهرس املشترك اجعزائري 

  الفهرس املشترك الجزائري .27

  (PEB).تقاس  املصادر الوثائقية عن طريق خدمة إلاعارة ما بين املكتبات.51

 "هو فهرس وطني يضّ  مجموعة من ألارصدة الوثائقية للمكتبات اجعزائرية  (CCdz)الةهرس املشترك اجعزائري 

  .ASJPالبوابة الوطنية للمجالت العلمية .19

                                                           
 

6
..dz  www.cerist  
 

http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/308-arn
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/308-arn
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/309-pnst
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/813-sndl
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/813-sndl
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/310-nic-dz
http://www.cerist.dz/index.php/ar/medias-multimedias-ar/la-webtv
http://www.cerist.dz/index.php/ar/medias-multimedias-ar/la-webtv
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/312-wissal
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/313-freesoft
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/313-freesoft
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/313-freesoft
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/313-freesoft
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/313-freesoft
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/315-webreview
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/315-webreview
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/315-webreview
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/315-webreview
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/315-webreview
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/311-cerist-dl
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/311-cerist-dl
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/316-rbdz
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/811-ccdz
http://www.cerist.dz/index.php/ar/portails-3/811-ccdz
http://www.cerist/
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 (الجزائرية): شبكة مكتبات املطالعة العمومية.21

وذلك من خالل توفير املراع  والكتب وأوعية املدلومات املختلةة والوسائل املتدددة التي :  هدف تربوي تعليمي

 .عساعد على التدلي  الذاعي وإعداد البحوث الدلمية 

 ف  املجتم : هدف ثقايي
ً
 فاعال

ً
 رئيسيا

ً
 ثقافيا

ً
الوع  الاثقاف  بين أفراد    وذلك من خالل نشر. باعتبار أن املكتبة مركزا

 .املجتم ، وعسهيل حصول الرواد على املواد املطبوعة وغير املطبوعة ألاخرى والتي تتيح له  ثاثقيف أنةسه  بأنةسه 

وأسرع وقت جخدمة  ومصادر املدلومات بأيسر السبل وبأقل عهد واملتماثل ف  توفير مواد املدرفة: هدف معلوماتي

 .البحث الدلمي 

واملتماثل ف  اسهام املكتبة باستاثمار الوقت للةرد بما يدود عليه بالنة  واملتدة وعشعيده  على املطالدة : هدف ترويجي

 . والقراءة، وتنمية املدارف واملهارات التقنية

 :oclcأهداف التكتالت لدى .21 

 .تكتالت كبيرة تهت  بالتجهيزات آلالية املتقدمة

 .ـ تكتالت متوسطة تهت  بخدمات املستةيدين واملشكالت اليومية2

 .ـ تكتالت ذات أهداف محددة تتداون ف  مجاالت محددة3

 .تكتالت مكتبية ف  مجال إلاعارة واملراع  فقط 4-ـ

 RIBUبرنامج .22

 الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية 

 

 

 ARUCالفهرس العربي املوحد .32
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 املساهمة يي تعزيز دور التراث والثقافة العربية يي نهضة املجتمع• 

 لاستمرار ولاستثمار يي الريادة ولابتكار املعريي بما يحقق احتياجات وتطلعات ألاعضاء• 

 تقديم خدمات تقنية وفنية عالية الجودة وبتكاليف يي متناول ألاعضاء• 

 تسخير الفهم العميق الحتياجات املكتبات ألاعضاء لخدمة تلك لاحتياجات وتلبيتها• 

 مساعدة املكتبين على تطوير مكتباتهم وخدماتهم ملجتمعهم• 

 املية لدى ألاعضاءتطوير علم املعلومات واملكتبات وتقديم أفضل املمارسات الع• 

 7."التزام بال تنازل بأفضل معايير الجودة لكافة خدماته • 

 

                                                           
7
  01.1على -1162-61-61؛https://www.aruc.orgالفهرس العربي الموحد ؛ . 

 


