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 :التخطيط و إلادارة و ارتباطهما باختيار وبناء املجموعات -1

احتلت ألانشطة و الوظائف املتصلة بالتخطيط و إلادارة املجموعات دورا متساويا في أهمية مع تلك ألانشطة و    

الوظائف املتصلة باالختيار و بناء املجموعات أي أن هناك اهتماما كبيرا للدخول في مشروعات تعاونية مع املكتبات 

توررة و املحتملة باضإاارة لى  فاات املستايدي  مهها بما في للك ألاخرى وتحديد أهداف املكتبة، وتعرف ميزانيتها امل

 .مستوياتهم التعليمية

رهي تواجه ريضا م   Austerity Abondanceو تتعامل املكتبات ومراكز املعلومات مع ظاهرتي الوررة و الكساد    

كما أن معدالت تزايد تكاليف املطبوعات في كل البالد ظاهرة ملحوظة ، وتكنولوجيا الحديثة تنتج  املطبوعات،

 .معلومات جديدة بأشكال مختلاة كل لحظة، بل أفبحت املعلومات ناسها أساس تنمية املجتمعات الحديثة 

 :احتياجات املستفيدين -2

ت معقدة، رلم تعد املعررة العامة باهتماماتهم كارية، بل ملا كانت احتياجات املستايدي  م  املجموعات احتياجا   

البد م  رهم احتياجاتهم الاعلية و املحددة راي املكتبات ألاكاديمية ال بد م  معررة املواوعات التي تدرس و 

وهكذا الدرجات التي تمنح، باضإاارة لى  تعريف ررع التعليم والتحكم و املنبع، لى  جانب طبيعة الاتصال العلمي ، 

، وتقديم و تقييم  Qualité Demandasبالنسبة ألنواع املكتبات ألاخرى، لالستجابة للطلبات الاعلية بنوعية متميزة 

هذه الاحتياجات مشكلة واجهت املكتبات منذ زم  بعيد وكانت إلاجابة أكثر سهولة في هذا الزم  البعيد م  إلاجابة 

 .  أشكال املعوماتاملعافرة التي تواجه اناجارا أو ريضانا م



 
 :تقييم املقتنيات -3

يمك  تعرف اهتمامات املستايدي  ومدى رااهم ع  طريق الاستخدام الاعلي للمصادر املتواررة أو التي يمك  أن    

توررها لهم املكتبة ع  طريق سجالت إلاعارة ، و املواد التي تلتقط م  الرروف ثم يعاد ترقيمها ، وم  ألامثلة 

 .بات املواد املعلوماتاملرجعية وم  طل

 :ويمكن صياغة هذه املعادلة كما يلي

 د  20055+ ح 3505+ ق  330+ ز  12+ ط  12+ ه  15+ 05705= م 

عدد طلبة ( + ط)مجموع أعداد الطلبة املقيدين ( + ه)عدد أعضاء هيئة التدريس + رقم ثابت = املجلدات 

مجاالت الدراسة في ( ج+ )ة في مرحلة ما قبل التخرج عدد املجاالت املوضوعية الرئيسي( ق( + )ز)الامتياز 

 .مجاالت الدراسة في الدكتوراه( د+ )املاجستير 

 :املعادالت في التقييم و امليزانية

و  Formatsلقد استمرت أهمية املعادالت و أن كانت تغطي في الوقت الراه  كال م  املواوعات وألاشكال    

ت الاقتران م  املواوعية بالتعبير الكمي م  قياس حجم أعضاء هيئة التدريس، الخدمات، كما تحاول هذه املعادال 

وحجم الطالب املسجلين، و التكاليف، و عدد املطبوعات التي تصدرها، و لك  نوعية املجموعات واحتياجات 

 .املستايدي  لم يتم شار لها بالنجاح ناسه

 : Sélectionالاختيار  -0

الخافة بالكتب أو الدوريات أو غيرها م  املواد املعلوماتية، توازنا بين ) أن تعكس مهمة اختيار التعاونية  يجب   

 .اعتمادا عل  التخطيط و التقييم الجيد Demandeو الطلب  Nedالحاجة 

ات الاعلية في عل  جميع املستويات، وهذه املراجعات تعكس بال أكثر و أهم الاحتياج Reviens وهناك مراجعات     

 .حدود امليزانية و املشكلة هنا يكم  في أن عنوانا معينا

-  
 
 تحضير العملية جيدا

 هل أرغب في تصحيح نقطة اعف ع  طريق شراء شركة في موقع أرضل في السوق الذي أريده؟ 

 ؟
 
 هل أرغب في توسيع نطاق منتجاتي أو خدماتي ، أو دمج لنتاجي رأسيا

 الحجم؟ هل أرغب في تحقيق ورورات 

 هل أرغب في الوفول لى  حجم أكبر ملواجهة املنارسة بشكل أرضل وتقديم أسعار أرضل؟ 



 
 هل أرغب في الحصول عل  املوارد البشرية واملواهب؟ 

 تشكيل رريق عمل مع مستشاريه -2

 عملية الشراء طويلة وتتطلب الكثير م  العمل والاهتمام 

  رريق مسؤول بمارده ع  عمليات الدمج والاستحوالليست كل الشركات لات حجم كاٍف ليكون لديها 

 ا محاسبيك ومؤسساتك املالية ومحاميك  ، يجب أن يشمل الاستحوال أيض 
 
 أم آجال

 
 .عاجال

   م  الجيد استشارة رريقك م  بداية مشروع الاستحوال حتى يتمكنوا م  دعمك م  بداية العملية لى

 نهايتها

 ولك  ، حتى لو لم يك  ألامر كذلك . دماج والاستحوال املتخصصةتقدم بعض شركات املحاسبة خدمات الان

 .، رم  املهم أن يشارك محاسبيك في التقييم والعناية الواجبة للهدف املنشود

 العمل م  البداية مع مؤسسة مالية -3

 أي عملية شراء تولد تكاليف وبالتاىي ، في كثير م  ألاحيان ، احتياجات التمويل 

 في عدد قليل م  املؤسسات املالية ررق نقل أعمال متخصصة قادرة عل  تقديم املشورة للمشتري   يوجد

 .طوال عملية الشراء

 

 تخطيط ضإقتناء

لن الزيادة في لنتاج الوثائق ، واستحالة مثل هذه املكتبة الهامة لجمع أساسيات ما ظهر في جميع البلدان في قطاع        

تجعلها ارورية أكثر م  أي وقت مض ى ليس رقط كتالوجات الاتحاد ، وخدمات القروض  معين ، مهما كان ،

في ررنسا ، للا . وخدمات استنساخ الصور الاوتوغرارية ، ولك  التنسيق والتخطيط لى  حد ما لعمليات الاستحوال

رقط ريما يتعلق بعمليات  كان هناك العديد م  املشاريع وللا كان ال يزال هناك ، رقد تم اتخال ترتيبات محدودة

 .الاستحوال

منذ ما قبل الحرب العاملية ألاخيرة ، اتخذ املدير العام للمكتبة الوطنية زمام املبادرة لجمع أمناء مكتبات املكتبات 

ا  الباريسية الكبيرة في اللجان للتخطيط لشراء بعض الكتب وبعض الدوريات املتخصصة للغاية ، والتي تعتبر عموم 

الات مست في آلاونة ألاخيرة ، عقدت اجتماعات في مديرية املكتبات في ررنسا ، وال سيما . السعر. وى مرتاع نسبي 

وقد أتاح إلانشاء الجديد لخدمة . الدوريات السوريتية في مجال العلوم إلانسانية والاجتماعية والتوثيق ألارريقي

كانية لنشاء فندوق قرض للكتب ألاجنبية لصالح أقسام املعلومات الببليوغرارية ، وخافة للمكتبات الجامعية ، لم

 ".العلوم"

ألمر متروك ضإدارة املكتبات في ررنسا ، بعد لجراء الدراسات والاستشارات الالزمة ، لتحديد سياسة اقتناء حقيقية 

مدت ، لتجد في في ألاشهر املقبلة عل  املستوى الوطني ، بحيث يمكننا التأكد م  أي طريقة مهما كانت الطريقة اعت

ا . ررنسا ، في نسخة واحدة عل  ألاقل ، أي عمل أو دورية لات قيمة معترف بها للدراسة والبحث ولك  م  املهم أيض 

 .أن يدرك املكتبيون املزيد واملزيد م  هذه الحاجة للتنسيق لصالح مستخدمي مكتباتنا

 



 
 Bulletin des Libraries de Franceالقراء الارنسيين في  لهذا السبب ، مع ألاخذ في الاعتبار أن املواوع يحظى باهتمام

ا للقراء م  الخارج ، طلبنا م  بعض الشخصيات ألاجنبية ، وخافة املختصة في هذا املواوع ، أن  ، ولك  أيض 

 1.تشرح لنا خطة الاستحوال املعتمدة في بالدهم
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