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 مقدمة

ن•  ابلسلسةل تسمى مرتابطة مراحل وفق تعمل واثئقية منظمة ابعتبارها املكتبة ا 

  معاجلة ،مدخالت :املعروفة النظام حلقات عن مكوانهتا ختتلف وال الواثئقية،

 وطرقها، مراحلها وخمتلف الزتويد معلية يف أ ساسا تمتثل املكتبة مفدخالت .وخمرجات

 املعلومات مصادر لتنظمي تطبيقها يمت اليت الفنية العمليات خمتلف فمتثل املعاجلة أ ما

 اليت اخلدمات أ نواع لك اخملرجات مرحةل تتضمن فامي العلمية، ابل ساليب ومعاجلهتا

 العمليات أ مه عىل سنتعرف احملارضة هذه ويف ، املس تعملني جملمتع املكتبات تقدهما

 .املعلومات ومراكز املكتبات يف الفنية



 املكتبيّة اجملموعات تمنيّة مفهوم•

 :ييل ما املكتبية اجملموعات بتمنية اخلاصة التعريفات أ برز من•

  اكنت سواء مكتبية مواد من املعلومات مراكز أ و املكتبات وجتمعه تقتنيه ما لك •

 .. املؤمترات وواثئق اجلامعية والرسائل العلمية والتقارير وادلورايت اكلكتب " مطبوعة

 وتعمل اخل، ... الفيلمية واملصغرات والبرصية السمعية اكملواد " مطبوعة غري أ و ".اخل

 معينة خدمة أ و معينة معلومات تقدمي خاللها من ليمت الطرق بأ حسن تنظميها عىل

 أ ن اجملموعات تمنية عن كتبوا اذلين أ شهر احد وهو (Evans )يرى .املس تعمل حيتاهجا

 بطريقة للمجمتع املعلوماتية احلاجات لتوفري هتدف اليت العملية " يعين النشاط هذا

 " وخارهجا املكتبة داخل املعلومات مصادر وابس تخدام املناسب الوقت ويف اقتصادية



 لتشلك بيهنا فامي تتفاعل اليت ادليناميكية وال نشطة العمليات من متصةل سلسةل يه•
ذ متاكمةل دائرة  وتمنية س ياسة ووضع املكتبة من املس تعملني جممتع بدراسة تبدأ   ا 

  .ابجملموعات والزتويد اجملموعات واختيار املكتبية اجملموعات

 وفق اجملموعات، لتمنية اتّصال ووس يةل ختطيط ك داة يُس تخدم مكتوب بيان يه•
دة أ هداف  املكتبات وبني املكتبة، داخل والتنس يق التعاون ُطرق ووضع ُمحدَّ
 ُأمناء ُمساعدة أ جل من وذكل مكتبة، للّكل  مكتوبة تكون أ ن وجيب .املُتعاونة

 تمنية واس متراريّة املكتبية، اجملموعات الختيار ُمعّينة، طريقة اتّباع عىل املكتبات
ا أ يًضا تعريفها ويُمكن .تتغريَّ  ال اثبتة ُخطة طريق عن املكتبية، اجملموعات  مجموعة :بأ َّنَّ

 والزتويد، املكتبية، اجملموعات اختيار يف تُتبع اليت واال جراءات العمليات من
 أ و املكتبة، رصد بتمنية يتعلَّق ما لك أ ي والصيانة، واال حالل، والابتعاد، والرشاء،

بقاءها املكتبية املواد من املعلومات مركز  احتياجات ملقابةل جيدة، حاةل يف وا 
ىل املس تعملني  .درجة أ قىص ا 

 



 :أ هداف س ياسة تمنية اجملموعات املكتبية•

  :أ ن س ياسة تمنية اجملموعات املكتبية حتقق للمكتبة مخس أ هداف رئيس ية ويه•

 .حديد سامت اجملموعات•

 .عي الاختيار املسؤولنيتدريب •

 .الالزتام مبقتضيات التخطيط السلمي•

 .ترش يد توزيع مزيانية الاقتناء•

 .تفسري الاحتياجات والظروف واال جراءات•

  

 



 :عنارص س ياسة تمنية اجملموعات املكتبية•

 :وتتكون العنارص الرئيس ية لس ياسة تمنية اجملموعات•

 .حتديد ال هداف العامة والتفصيلية للمكتبة أ و ملركز املعلومات•

 .حتديد طبيعة جممتع املس تعملني وخصائصهم العامة•

 .بيان القيود العامة و ال ولوايت اليت حتدد طريقة تمنية اجملموعات•

 .حتدد جمال اهامتم املكتبة وختصصاهتا عىل املس توايت املوضوعية واللغوية والزمنية والتارخيية•

 .حتديد أ سس الاختيار وأ دواته واجلهة املس ئوةل عنه•

 .حتدد أ شاكل مصادر املعلومات املطلوبة•

 .واجلهات املس ئوةل عهنا والتعشيبحتديد س ياسة تمنية اجملموعات اكجلرد •

 .حتديد س ياسة املكتبة أ و مراكز املعلومات فامي يتعلق ابلتجليد والصيانة والرتممي•

 .حتديد أ هداف تقيمي اجملموعات املكتبية وطرقه•

حتديد موقف املكتبة من القضااي اخملتلفة مثل مقرتحات القراء اال هداء والتبادل مع بعض اجلهات •
حالل الطبعات احلديثة حمل القدمية للمواد وغريها  .والنسخ املكررة وا 

 


