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 كلية العلوم إلانسانية 

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية 

 قتناءإلاالتزويد و

ghouar.afif@univ-oran1.dz 

        
 :مدخل .1

لقد سجلت املنظمات الوثائقية لغات مهنية جديدة ميدان التسيير وتنظيم الوحدات املصالح وألاقسام،    

ولعل اللغة البارزة في هذا التوجه هي سياسة تنمية املقتنيات وإدارة مساراتها املهنية والفنية والعملية، لقد 

على مستوى مختلف املنظمات لغة حديثة طورت املؤسسة  كان لبروز نظم ترقية وحدات التزويد والاقتناء

من توجهاتها وانتماءاتها الضيقة، فأصبحت مؤسسة مادية ومعنوية ذات الشخصية الاعتبارية بفضل أنها 

تمارس مهامها في إطار من القانون والنظم املعيارية املتفقة واملعرفة عليها دوليا ومحليا ، إن التزويد 

ية مسجلة في أنواع مختلفة من أنظمة املعلومات تسعى إلى مواكبة إلاصدارات الجديدة والاقتناء لغة مهن

 :لتدعيم السالسل وألارصدة في املكتبة، ويعتمد التزويد على التالية

 .الشراء -

 .إلاهداء والتبادل -

 .إلايداع -

 .البرامج التعاونية -

 :تعريف التزويد .2

 .زود وهو تأسيس الزاد أو الطعام، وتزويد أي اتخد زادا ومنه الزيادة أي النمو هو من الفعل الثالثي،: لغة

انه العملية التي تهتم بتوفير مواد الكتب وغيرها من املواد املكتبية للمكتبة مجموعة  ford: اصطالحا

 .مكتبات

 .استالم ألاوعية وفحصها ومطابقتها ملا هو مطلوب -
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 .الاشتراك في الدوريات بما في ذلك متابعة ألاعداد الناقصة واستكمالها متابعة -

 .تسجيل أوعية املعلومات في سجل العهد، وكتابة أرقام التسجيل عليها ووضع ألاختام الخاصة باملكتبة -

 .املعالجة بعد اكتمال تقييد بامللكية  تحويل ألاوعية الواردة إلى مصالح -

 .مجموعات املكتبة تحقيق التكامل والتوازن بين -

 .توقيع اتفاقيات التبادل وإلاهداء -

 ...تقييم وتنقية املجموعات -

 :خطوات عملية التزويد .3

 .تسلم قوائم اختيارات املنوغرافيات أو الكتب 

الفهرس العام، قوائم طلبات التوريد، قوائم الكتب في مصالح التقنية، البحث . )التحقق البيبليوغرافي

 ...ل التأكد من املعلومات الببليوغرافية ما بين الفواتير والوواملمن خال: البيبليوغرافي

 :تحديد مكان التزويد .4

 .سرعة تزويد املكتبة بمصادر املعلومات -1

 .مقدار الخصم الذي تقدمه الجهة على مصدر املعلومات -2

 .مستوى الخدمة -3

 .الدقة والكفاءة -4

 :عوامل ألاساسية لتزويد .5

 .وطبيعة حاجاته وخصائصهمجتمع املستفيدين من حيث حجمه  -

 .عالم مصادر املعلومات الذي يتسم بالغزارة والتشتت اللغوي واملوضوعي والجغرافي والنوعي -

 .متابعة إلاصدارات الوديثة وألادلة والبيبليوغرافيات -

 .إعداد النشرات إلاحصائية الخاصة بالقسم -

 .حفظ السجالت إلاحصائية ملختلف النشاطات -

 .مية وتقديم الخدمات للباحثين واملختصينإصدار النشرات إلاعال  -

 :خالصة 

تساهم عدة تداخالت في املؤسسات في عملية التزويد باإلظافة الى العامل التقني واملنهي هناك إلاجراءات إلادارية 

 ..وتداخل الخبرات املهنية بشكل كبير في العملية 
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توحيد إلاجراءات التزويد داخل املؤسسة أنها تتبع عدة مزايا تفاضلية في العمل ،حيث تدخل القوانين  التستطيع

العضوية يشكل أحد أهم ألاحداث مثل قانون الصفقات العمومية ،امالك الدولة ،قانون إلاشهار والنظام الداخلي 

 .ية التزويد وإلاقتناء للمؤسسة  ،فبدونها النستطيع القيام بإجراءات متميزة خاصة بالعمل

 

 

 

 الشــــــــــــــــــــــراء وطــــــــــــــــلب

Afif-6biblio@yahoo.fr       البريد اإللكتروني 
 :تمهيد

تعد عملية شراء وطلب املجموعات هي من أهم الوحدات للعينة الواجب إتباعها في عملية أو دورة سمية    

إن اعتماد على طرق الشراء والطلب تختلف من وحدة أو مصلوة إلى أخرى أو من منظمة إلى  املجموعات،

أخرى لكن الغالب أو املالحظ على العملية هي اتساعها الطرق املهنية العاملة فعادة ما تكون هذه إلاجراءات 

فالطلب يكون ** شة أو  أن تتكون صورة فنية غير قابلة، للمناق: موحدة في كل القطاعات وعلى سبيل املثال

 ****موحد بإجراءات وشراء يكون مفتش 

 :الشراء املباشر - أ

شراء املواد املكتبية التي يتم اختيارها وفق سياسة وأسس الاختيار املتبعة في املكتبة وذلك مباشرة    

ب من دور النشر ومراكز توزيع الكتب املختلفة املوجودة في السوق املحلي، وكذلك من معارض الكت

 :املحلية والعربية والدولية وذلك بإتباع النظم التالية

يتم إعداد قائمة باملواد التي تمت املوافقة على شراءها مباشرة من السوق املحلي أو من معارض الكتب،  -

 .تتضمن القائمة جميع البيانات الواردة في نموذج التنسيب

 .تزويدمراجعة القائمة وتدقيقها وتوقيعها من قبل مسؤول قسم ال -

 :الشراء الغير مباشر - ب
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الوصول على املواد التي تمت املوافقة على اقتناءها بإرسال نماذج التي تم إعدادها للمواد املطلوبة   

مع رسالة مناسبة إلى واحدة من الجهات التي يمكن للمكتبات ان تشتري منها وهي عادة تنحصر في ما 

 :  يلي

 .ملوزع لكتابهاملؤلف مباشرة إذا كان هو الناشر أو ا -1

املؤسسات التي لها إصدارات مثل الجامعات والوزارات و الجمعيات ومراكز البحوث والدراسات  -2

 .واملنظمات املختلفة

 (.الناشرون)دور النشر مباشر  -3

 .املوزعون وباعة الكتب والوسطاء والوكاالء -4

 .املكتبات التجارية ومحالت بيع الكتب -5

 طرق ووسائل إرسال الطالبات: 

 .العادي أو السطحي وخاصة في حالة طلب املواد البريد -1

 .البريد الجوي وخاصة في حالة طلب املواد من بلدان البعيدة -2

 .التلكس وهو وسيلة جيدة وسريعة ولكنها مكلفة -3

 .التلفون  -4

 .الواسوب، حيث يمكن طلب املواد املكتبية -5

 .الفاكسيسيلي -6

 .البريد إلالكتروني -7

 أنواع الطلبات: 

 .تطلب املكتبة ما تختاره من قوائم الناشرين أو أي أدوات أخرى باألسلوب العادي الطلب العادي، وفيه - أ

 .الطلب املستعجل وفيه تكون الواجة ملوة للمادة املكتبة و يجب الوصول عليها بأسرع وقت ممكن - ب

 .الطلب املستمر وفيه تطلب املكتبة كل ما يصدره ناشر معين في موضوع معين - ت

 استالم العروض: 

 .من حيث ألاسعار ونسبة الخصم، وطريقة التوريد والشون  

 حالة اعتماد مورد معين والاتفاق معه يتم عقد اتفاقية توقيع من الطرفين. 

 إرسال الطلبات. 

  إذا كانت املكتبة.** 

 متابعة الطلبات. 

 استالم املواد. 

 .في حالة الشراء - أ

 .تفحص الكتاب للتأكد من سالسة واكتمال صفحاته - ب
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 .ختم الكتاب بختم املكتبة.البطاقات املوجودة في فهرس املوادسوب  - ت

 *** تثبيت الشريط - ث

 التسديد وإجرائه: 

 .التأكد من الفاتورة بمطابقتها لقائمة الكتب املستلمة - أ

 .ترسل الفاتورة ألاصلية بعد توقيعها كما مر ذكره مرفقة بالنسخة ألاصلية - ب

 .أي نفقات إضافية مثل أجور الشون وأجور البريد - ت

 .يتم الاحتفاظ بها بنسخة منها في امللف العام ملشتريات املكتبة

 متابعة أوامر التوريد : 

 :تسلم مصادر املعلومات -1

وإذا لم نجد تلك  invoiceفتح الطرد ومراجعة مصادر املعلومات التي وصلت ومقابلتها بفاتورة املورد  - أ

من مطابقة مصادر املعلومات ملا جاء في الفاتورة فإنه بإمكاننا الاعتماد على قائمة الشون للتأكد 

 .فاتورة للمورد

مراجعة فاتورة املورد على فهرس أوامر التوريد سواء بشكله البطاقي أو على شاشة الكمبيوتر، أو  - ب

 .استخراج نسخة مطبوعة من أوامر التوريد الخاصة بتلك الطلبية املعينة

 .كتبة فإنها تنزع بطاقاتها من فهرس أمر التوريدأما بالنسبة ملصادر املعلومات التي وافقت عليها امل

 :إرسال مصادر خارج املكتبة أحيانا

 .إعادة شون مصادر املعلومات التي وصلت إلى املكتبة عن طريق خطأ -

 .إرسال مصادر املعلومات للتجليد أو الصيانة، وغيرها -

 .بين املكتبات أو التصرف فيها بالبيع، وغيرها إرسال مصادر املعلومات ألغراض التبادل وإلاهداء أو إلاعادة -

 

 

 


