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 واقع مكتبت متحف احللت ادلعاصر يف حمافظت بابل: النشأة واخلدماث.
 الباحثة :ىبو عبد العظيم صفر                   أ.د.أمال عبد الرحمن عبد الواحد

 جامعة البصرة               جامعة البصرة                                 
 كمية االداب: قسم المعمومات وتقنيات المعرفة      كمية االداب :قسم المعمومات وتقنيات المعرفة

 amal1alassdy2@gmail.com              azeemheba35@gmail.com      
 الممخص:

ييدف البحث بالتعرف عمى واقع مكتبة متحف الحمة المعاصر التابعة لديوان محافظة بابل من حيث 
نشأتيا التأريخية ومجموعاتيا المكتبية والخدمات التي تقدميا لممستفيدين والموارد البشرية العاممة فييا 

مى الفعاليات والنشاطات التي تقدميا. تم استخدام المنيج إضافة" الى المبنى واالثاث والتعرف ع
المنيج الوثائقي في الجانب النظري والمنيج الوصفي )دراسةحالة(في الجانب العممي وتم االعتماد 
عمى المقابمة مع المدير المسؤول عن المتحف وأمين مكتبة المتحف أضافة الى المالحظة من خالل 

توصل الستكمال عممية جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع البحث, الزيارات المتكررة لممكتبة 
 : البحث الى عدة نتائج منيا

 التتوفر تخصصات مالية لممكتبة -1
 قمة اشراك الموارد البشرية بدورات تدريبية في مجال تخصصيم -2
 التتوفر في المكتبة التجييزات واالثاث المناسب. -3
 متخصصين في مجال المعمومات والمكتبات في المكتبة اليتوفر -4

 
 وخرج البحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات منيا:  

 تخصيص ميزانية مستقمة لممكتبة. -1
 تنمية ميارات الموارد البشريةمن خالل اشراكيم بدورات تدريبية لتطوير مياراتيم المينية. -2
 رفد المكتبة بالتجييزات واالثاث المناسب -3
 العمل عمى توفير موارد بشرية متخصصة في مجال المعمومات والمكتبات. -4
 الكممات المفتاحية: )المكتبات العامة ,مكتبات المتاحف, خدمات المعمومات(.    
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 Abstract  

 The research aims to identify the reality of the contemporary Hilla Museum 

Library belonging to the Diwan of Babylon Governorate in terms of its 

historical origin, its library collections, the services it provides to the 

beneficiaries and the human resources working in it, in addition to the 

building and furniture, and to identify the events and activities it provides. 

The documentary method was used in the theoretical aspect and the 

descriptive approach (  A case study) on the practical side. The interview 

with the director in charge of the museum and the museum librarian was 

relied upon, in addition to the observation through repeated visits to the 

library to complete the process of collecting data and information related to 

the research topic. The research reached several results, including: 

  1-There are no financial specialties available for the library 

  2-Lack of participation of human resources in training courses in their field 

of specialization 

3-The library does not have the appropriate equipment and furniture 

4-There are no specialists in the field of information and libraries in the 

library 

 

   It came out with a set of recommendations and suggestions, including: 

1-Allocating an independent budget for the library 

2-Developing human resources skills by engaging them in training courses to 

develop their professional skills.3 

 -Providing the library with appropriate equipment and furniture.3 

4-Work to provide specialized human resources in the field of information 

and Libraries. 

Keywords: (public libraries, museum libraries, information services). 
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 -المقدمة:
تعد مكتبة متحف الحمة المعاصر أحدى المؤسسات الثقافية في محافظة بابل تضم بين 
ثناياىا مجموعة قيمة من النتاجات الفكرية ألبرزالكتاب واألدباء والمفكرين بالمحافظة 
فقد تميزت مجموعاتيا بالتنوع وىذه سمة جعمتيا تختمف عن بقية مكتبات المتاحف 

ذج من نماذج المكتبات العامة . تضمن البحث أربعة األخرى أي يمكن اعتبارىا نمو 
مباحث المبحث األول )المشكمة ,األىمية.االىداف ,المنيج,أدوات جمع البيانات,حدود 
البحث,الدراسات السابقة( وتم تسميط الضوء في المبحث الثاني عمى تعريف المكتبات 

لموارد البشرية ,الميزانية, العامة ,مكتبات المتاحف ,أىدافيا,أىمييا,الموقع والبناية,ا
,تنميةمجموعاتيا المكتبية, ,أنواع الخدمات المعمومات المقدمة في المكتبة وخصص 
المبحث الثالث لمدراسة الميدانية والتي تضمنت تحميل أسئمة المقابمة الموجية الى مدير 

نتائج المتحف وامين المكتبة  وفي المبحث الرابع تم استعراض ماتوصل اليو البحث من 
 وتوصيات .

 
 المبحث األول:االطار العام لمبحث

 مشكمة البحث
 -يمكن تحديد مشكمة البحث من خالل األسئمة التالية:

 ما طبيعة المكتبة من حيث النشاأة والتعريف بيا. -1
 ما اعداد ومؤىالت الموارد البشرية العالمين فييا. -2
 ما الخدمات التي تقدميا لممستفيدين . -3
 تعاون وتنسيق مع مكتبات أخرى.ىل يوجد لدييا  -4
 ما مواطن القوة والضعف لتحديدىا من اجل دعميا وتحسينيا. -5

 
 أىمية البحث

تكمن أىمية البحث في القاء الضوء عمى واقع مكتبة متحف الحمة المعاصر ودورىا 
الفعال في حفظ وحماية النتاج الفكري لعمالقة االدباء والشعراء والمفكرين في محافظة 
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افة"الى التعريف بيذا النوع من المكتبات وما تقدمو من خدمات تسيم في ابراز بابل أض
 ىويتيا الثقافية.
 أىداف البحث

 ييدف البحث لمتعريف بـ
 نشأت المكتبة وتطورىا التاريخي. -1
 الييكل التنظيمي لممكتبة. -2
 الموارد البشرية العاممة فبيا. -3
 أنواع خدمات المعمومات التي تقدميا لممستفيدين. -4
 الصعوبات التي تواجييا ووضع السبل الكفيمة لمنيوض بواقعيا. -5

 
 تساؤالت البحث

 كيف نشأت مكتبة المتحف ؟ -1
 ما مؤىالت العاممين فييا؟ -2
 كيف يتم تنمية مجموعاتيا المكتبية؟ -3
 كيف يتم الحفاظ عمى المجاميع المكتبية التي تقتنييا؟ -4

 منيج البحث
استخدام المصادر التقميدية وااللكترونية  اعتمد البحث عمى المنيج الوثائقي من خالل

 في الجانب النظري والمنيج الوصفي لجمع البيانات ذات العالقة بالجانب العممي.
 أدوات جمع البيانات 

 تم جمع البيانات والمعمومات الخاصة بموضوع البحث باالعتماد عمى األدوات التالية
متحف ومدير المتحف وقد وثقت أجريت المقابمة مع أمين مكتبة ال -المقابمة: -1

بمجموعة من األسئمة ذات اإلجابات المحددة بـ)نعم( أو)كال( وقسمت األسئمة الى عدة 
 (.6( سؤال كما موضح في الجدول رقم)66(محورتضمنت )66محاور بمغ عددىا )

من خالل الزيارات الميدانية المتكررة لممكتبة واالطالع عمى واقعيا  -المالحظة: -2
 وما تحتويو من مجموعات مكتبية وما تقدمو من خدمات لممستفيدين. الفعمي
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 حدود البحث
التعرف عمى الواقع من حيث النشأة التاريخية والموارد  -الحدود الموضوعية: -1

البشرية العاممة والمجموعة المكتبية فضال"عن الموقع والتجييزات والخدمات 
 المقدمة لممستفيدين.

 متحف الحمة المعاصر التابع لدوان محافظة بابل.مكتبة  -الحدود المكانية: -2
امتدت الفترة الزمنية لجمع البيانات والمعمومات الخاصة -الحدود الزمنية : -3

 .0600-0606بموضوع البحث ما بين 
 

 الدراسات السابقة
-لمياء حسين مولى.مكتبة المتحف العراقي:دراسة تقويمية)رسالة ماجستير( .

, 2001قسم عمم المكتبات والمعمومات,-االداب الجامعة المستنصرية:كمية 
 ص.155

تيدف الدراسة الى التعرف عمى واقع مكتبة المتحف العراقي من النواحي االجابية 
والسمبية كذلك تحديد سمات المستفيدين ومدى أستفادتيم من الخدمات التي تقدميا 

مكتبة ومدى كفائتيا المكتبة كما تيدف في التعرف عمى الموارد البشرية العاممة في ال
وقد أعتمدت الباحثة المنيج الوصفي)دراسةحالة(في الحصول عمى البيانات 

 والمعمومات,
 -وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج منيا:

 قمة الموارد البشرية بشكل عام. -1
 ضعف اشراكيم بدورات تدريبية في مجال اختصاصيم. -2

 -ومجموعة من التوصيات منيا:
 وارد بشرية متخصصة بالمعمومات والمكتبات.ضرورة توفير م -6
ترتيب المراجع والدوريات وفق رفوف مفتوحة لسيولة الوصول الييا من قبل  -0

 الباحثين.
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 المبحث الثاني: الجانب النظري
البنى التحتية -أىميتيا -مكتبات المتاحف -يتضمن المبحث تعريف المكتبات العامة

 خدماتيا.-لممكتبات 
مؤسسة تثقيفية اجتماعية ىدفيا حفظ وتنظيم التراث الفكري -العامة:تعريف المكتبات 

عمى اختالف مستوياتيم  والحضاري وتقديمو الى مختمف فئات المجتمع
الثقافيةوالتعميمية وبغض النظر عن طبقة معينة او الجنس مما يمنحيا األولوية في 

 (1)ع افراد المجتمع .التثقيف الذاتي وخدمات البحث الحر والتوعية الجماىيرية لجمي
نوع من أنواع المكتبات تعد جزء من بيئة المتاحف نفسيا -تعريف مكتبات المتاحف:

تعمل عمى تقديم مجموعات متنوعة تفيد األعضاء العاممين في المتاحف إضافة الى 
 (2)المستفيدين من عامة المجتمع.

 
 (3.)يمكن اجمال االىداف باالتي-أىداف المكتبات:

 المستفيدين بمختمف مصادر المعمومات في مجال اىتماميم.امداد  -1
اعداد النشرات اإلعالمية والكشافات والمستخمصات ألحاطة القراء بكل ماىو  -2

 جديد من مصادر المعمومات.
نشر المطبوعات والتقارير الداخمية لممؤسسة التابعة ليا وتكشيفيا واالحتفاظ بيا  -3

 لسيولة استرجاعيا عند الحاجة.
التعاون في مجال تبادل الخبرات وخدمات المعمومات مع المكتبات  تعزيز -4

 االخرى.
 

 (4)لممكتبات أىمية كبيرة يمكن أدراجيا باالتي. -األىمية:
تعد بمثابة مستودع لحفظ وتوثيق الوثائق واالدلة واالشياء الخاصة بتاريخ  -1

 ونشأة المؤسسة المتحفية التابعة ليا.
قدميا بريقا"الى سمعة المتحف لكونيا جزءمن تضيف خدمات المعمومات التي ت -2

 بيئة المعمومات في متحفيا.
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دعم وتوجبو الباحثين ومساعدتيم أثناء صيانة مسار بحوثيم من خالل تمكينيم  -3
 من الوصول الى المعمومات الدقيقة الخاصة بمجموعاتيا.

أىدافيا  يمعب الموقع دورأ" ميما" في أداء ميام المكتبة وتحقيق -الموقع والمبنى:
في تمبية احتياجات روادىا وىنالك عدة شروط يجب مراعاتيا عند اختيار الموقع 

 (5)منيا.
 مالئمة الموقع لرواد المكتبة من حيث القرب:. -6
 تحديد مساحة كافية مع االخذ بنظر االعتبار التوسعات المستقبمة. -0
 المواقع البعيدة عن الضوضاء والتي تتوفر فييا كافة الخدمات المناسبة. أختيار -3

كذلك يعتمد نجاح المكتبة في تقديم خدماتيا عمى المبنى باعتباره جزء من الخدمة 
المكتبية حيث ان المبنى الذي يتم تخطيطو عمى أسس سميمة تتفق مواصفاتو مع 

 (6)تبة ينبغي مراعاة االتي.االحتياجات الفعمية لممكتبة ولتقيم مبنى المك
 موقع المبنى أي وصول المستفيدين اليو بسيولة. -6
صالحية المبنى ويقصد بو مالئمتو ألغراض الخدمة واستعابو لممجموعات  -0

 المكتبية واكبر عدد من المستفيدين.
سعة المبنى أي ان يتقبل نمو المجموعات في المستقبل والسماح بأقامة  -3

 القراءة كتنظيم الندوات والمحاضرات.النشاطات اإلضافية غير 
يتنوع األثاث الذي تحتاج اليو المكتبة ليشتمل عمى الرفوف  -األثاث والتجييزات:

الخاصة بالكتب والمجالت والممفات وادراج الفيارس والمناضد بأنواعيا لمموظفين 
اخ والمطالعين أضافة الى عربات نقل الكتب والمقاعد وأجيزة الكومبيوتر واالستنس

فضال"عن اإلضاءة  (7)والتصوير واألجيزة السمعية والبصرية والعرض الفوتوغرافي .
الصحيحة التي تسيم في تحسين الحالة الصحية والنفسية لإلنسان والتيوية والتبريد 
ودوره الكبيرفي مدى فاعمية المبنى ومالئمتو لمعمل كذلك األلوان وتأثيرىا في تكوين 

 (8حساس النفسي باالرتياح.)اإلضاءة وسعة المكان واال
تعدالموارد البشرية أحد الركائز األساسية التي تستند عمييا المكتبة في -الموارد البشرية:

تقديم أفضل خدماتيا وذلك من خالل االحتفاظ بالموظفين الذين يمتمكون خبرات 
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اجب ومؤىالت تمكنيم من تمبية احتياجات المستفيدين وىنالك مجموعة من الميارات الو 
 (9)توفرىا لدى العاممين في المكتبة منيا.

 التخاطب اإليجابي مع رواد المكتبة وفيم احتياجاتيم. -6
 االلمام بتقنيات المعمومات واالتصاالت. -0
 معرفتيم بالمجموعة المكتبية التي تضميا المكتبة. -3
 قدرتيم عمى مواكبة التغير في أساليب العمل. -4

مات التي ستقدميا المكتبة وتحديدالموارد أداة تستخدم لتحديد الخد -الميزانية:
المخصصة لكل برامجيا مع االخذ بنظر االعتبار االستخدلم األمثل لمموارد بشكل 

تحتاج المكتبة الى  (10يضمن تحقيق أىداف المكتبة وتحويل طموحيا الى واقع.)
ميزانية خاصة بيا لغرض تجييزىا بالمقتنيات والعمالة واألجيزة وىنا يبرز دور 
المؤسسة االم بدعم المكتبات من خالل تزويدىا بميزانية كافية تضمن ليا قياميا 

 (11بمياميا ووظائفيا عمى اكمل صورة.)
يجب عمى المكتبة ان تكون قادرة عمى تمبية احتياجات  -تنمية المجموعة المكتبية:

ما المستفيدين .حيث التوجد سياسة موحدة لتنمية المجموعات وانما يكون عمى حسب 
تقرره المكتبة في تمبية احتياجات األغمبية او األقمية .ففي المناطق الريفية تكون فييا 
نسبة المتعممين منخفضة لذا تكون سياسة تنمية المجموعات المكتبية اكثر صعوبة 
مقارنة" بالمكتبات الموجودة في مراكز المدن او المناطق التجارية حيث تكون فييا نسبة 

وذلك بسبب اختالف أوضاع المستفيدين وبشكل عام يبقى ىدف  المتعممين مرتفعة
 (12المكتبات حصول كل فرد عمى فرصتو في تمبية احتياجاتو.)

 خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبات
كافة األنشطة والفعاليات التي تقدميا المكتبات ومراكز  -:تعريف خدمات المعمومات

أستخدام مقتنياتيا ومصادرىا أحسن استخدام وخمق المعمومات لممستفيدين بشكل يضمن 
 (63الظروف المالئمة الشباع حاجاتيم من المعمومات. )

 ع خدمات المعموماتأنوا
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تقسم خدمات المعمومات الى قسمين خدمات معمومات تقميدية وخدمات 
 (6معمومات محوسبة كما موضح في المخطط رقم )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مخطط )
 خدمات المعموماتأنواع 

 خدمات المعمومات التقميدية
يقصد بيا تسجيل مصادر المعمومات الستخداميا داخل  -خدمة اإلعارة:-1

المكتبة اوخارجيا"لفترة زمنية محددة وفق أنظمة معينة توضع من قبل إدارة 
المؤسسة وتحت اشراف احد الموظفين المتخصصين فييا وتعد أحد المؤشرات 

 (14لية المكتبة وعالقتيا مع مجتمع المستفيدين.)التي تدل عمى فعا
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 أنواع اإلعارة
ىنالك نوعين رئيسين من اإلعارة في جميع المكتبات كما مبين في المخطط 

 ( 0رقم)

 
 (2مخطط )

 أنواع اإلعارة في المكتبات
 اإلعارة حسب الرفوف
 (65وىما عمى نوعين.)

 نظام الرفوف المفتوحة  - أ
المكتبة والتجول بين رفوفيا الختيار ما يرغبون في السماح لممستفيدين بدخول 

 قراءتو  واستعارتو من مصادر المعمومات.
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 نظام الرفوف المغمقة - ب
اليسمح لممستفيدين بالمطالعة والتجول بين رفوف المكتبة بل قياميم بتعبئة 

نموذج خاص باالعارة يحتوي عمى بيانات ببموغرافية عن الكتب التي يرغبون 
 وتسميميا الى الموظف المختص.بأستعارتيا 

 اإلعارة حسب االستخدام
 (66.)وتكون عمى ثالثة أنواع

 نظام اإلعارة الداخمية -أ
نظام تستخدمو المكتبات لتمكين المستفيدين من التواصل معيا بشكل فعال من 
جية وأداء رسالتيا التربوية والتعميمية من جية أخرى كما ان ىدفو المحافظة 

 المعمومات ذات الطابع المرجعي وتوفيرىا لممستفيدين.عمى مصادر 
 

 نظام اإلعارة الخارجية-ب 
أعارة مصادر المعمومات لممستفيدين خارج المكتبة وفقا" لضوابط وشروط وفترة 

 زمنية محددة .
 اإلعارة المتبادلة بين المكتبات -ج      

شكل من اشكال التعاون بين المكتبات يتيح لممكتبات استعارة المقتنيات          
 المكتبية .

مساعدة الباحثين ورواد المكتبة في التعرف عمى بعض المراجع  -الخدمة المرجعية:-2
األساسية وكيفية أستخداميا والرد عمى كافة أسئمتيم واستفساراتيم المرجعية أضافة الى 

الميام والوظائف التي تتطمبيا عممية اإلجابة والتي تتمثل باختيار االعمال القيام بكافة 
 (67المرجعية وتنظيميا واعدادىا من قبل اختصاصي المعمومات.)

 مستويات الخدمة المرجعية          
 (68يوجد ثالثة مستويات لمخدمة المرجعية وتتمثل باالتي)
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الحد األدنى من المعمومات تقديم  يقصد بيا -:الخدمةالمرجعية المتحفظة -6
والتحتاج الى جيد تعميمي إلداء الميمة حبث يقوم امين المراجع بتحديد 

 مكان المرجع المطموب.
وفييا يقدم أخصائي المعمومات بعض  -الخدمة المرجعية المعتدلة: -2

الشروحات واالجابات المحددة النواع معينة من المستفيدين عن كيفية 
 .استخدام المكتبة

تقديم أجابة جاىزة من قبل  -الخدمة المرجعية التامة او القصوى: -3
 أخصائي المراجع لممستفيدين بناءا" عمى حاجاتيم وسؤاليم.

 
اإلجابة عمى األسئمة المرجعية بأستخدام البريد -: الخدمة المرجعية االلكترونية  

كة االنترنت وتتم االلكتروني     والرسائل الفورية وغيرىا من االشكال المعتمدةعمى شب
 (69بواسطة الموظفين العاممين في قسم المراجع.)

يقصد بيا أستعراض كافة الوثائق ومصادر المعمومات  -خدمة اإلحاطة الجارية:-3
التي وردت حديثا" داخل المكتبة واالعالن الدوري لمباحثين عن كل مايستجد من أنشطة 

طرق تتبعيا المكتبات في تقديم وىنالك عدة (6وخدمات  ذات الصمة بأىتماماتيم.)
 (20الخدمة من بينيا.)

صحيفة المكتبة وتعد من ابرز الطرق المستخدمة في نقل المعمومات  -6
 لممستفيدين ويكون صدورىا عمى فترات أما يوميا" او أسبوعيا" او شيريا".

 لوحات اإلعالن المخصصة لعرض الكتب والدوريات الحديثة. -0
يد من أنشطة ومصادر عن طريق االتصال اعالم الباحثين بكل ماىو جد -3

 الياتفي.
 إقامة المعارض وتنظيم مختمف الوثائق -4
 اصدار نشرات دورية منتظمة اوغيرمنتظمة بالمواد والمصادر الحديثة. -5
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تعد من اىم البرامج والخدمات التي تقدميا المكتبات  -خدمة تدريب المستفيدين:-4
مستفيدين الكتسابيم القدرة عمى تحقيق ومراكز المعمومات ىدفيا تنمية ميارات ال

 (06االستفادة من مصادر المعمومات المتوفرة لمقيام بكافة متطمبات البحث العممي.)
أحد االشكال األساسية لخدمات المعمومات التي لجأت الييا  -خدمة الترجمة:-5

بعض المكتبات ومراكز المعمومات لمساعدة المستفيدين والباحثين في تخطي الحواجز 
المغوية التي تعرقل مسيرتيم البحثية خاصة بعد صدور النشر العممي بمغات مختمفة 

مؤىالت التي تمكنو من وذلك من خالل استخدام أختصاصي ترجمة يمتمك الصفات وال
 (00ترجمة الوثيقة واالحاطة التامة بمصطمحاتيا  المتخصصة.)

عممية تجمع بين خصائص العمل والفن من خالل انتقاء  -خدمة التكشيف:-6
الكممات المفتاحية المؤخوذة من المغة الطبيعية لموثيقة وتسمى بالواصفات كذلك تعرف 

 (23وصول الى المعمومات من مصادرىا.)بأنيا عممية تكوين مداخل الكشافات لم
لممستفيد الوقت  توفر أسترجاع المعمومات وسيمة من وسائل -:خدمة االستخالص-7

والجيد وتطمعو عمى كل ما ىو جديد في مجال اىتماماتو من خالل تقديميا ممخص 
لمحتوى الوثائق او المطبوعات بأسموب مشابو ألسموب الوثيقة االصمية  

بموغرافي مما يساعد المستفيد  قي عممية البحث ويضمن لو سيولة مصحوبا"بوصف ب
 (24الوصول الى الوثيقة االصمية.)

 
يمكن تعريف الدوريات بأنيا مطبوعات تصدر في فترات زمنية  -خدمة الدوريات:-8

منتظمة ويكون صدورىا الى ماال نياية يشترك في اعداد مقاالتيا العديد من الكتاب 
ويقدم قسم الدوريات العديد  (25يزا"وارقاما"متسمسمة وتاريخا"محددا".)وتحمل عنوانا"متم

 (26من الخدمات يمكن تمخيصيا باالتي)
 أعارة الدوريات  -1
 تصوير واستنساخ محتوياتيا -2
 عرض الصحف والدوريات -3
 تداول الدوريات -4
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 خدمات التكشيف واالستخالص -5
موضوع معين أو مؤلف معين او  يقصد بيا حصرماصدرفي -الخدمة الببموغرافية:-9

مؤسسة معينة من خالل جمع المعمومات عن الكتب وتنظيميا وفق قواعد معينة وتعد 
من الخدمات ذات األىمية الكبيرة بالنسبة لمباحثين بأعتبارىا الدليل الذي يوصميم الى 

 ( 27مصادر المعمومات خاصة بعد تضخم النتاج الفكري وتعدد أشكالو .)
مجموعة من البرامج واألنشطة تعد من قبل المكتبات ومراكز  -اإلعالمية:الخدمة -10

المعمومات الجذب المستفيدين والقراء وتعريفيم ببرامج المكتبة وانشطتيا وتنبع أىميتيا 
 (28من قدرتيا عمى تحقيق عدة اىداف من بينيا.)

 اجتذاب عدد كبير من القراء والمستفيدين من الخدمات المكتبية. -1
 المستفيدين باألنشطة والبرامج التي تقوم بيا المكتبة. تعريف -2
تعزيز الدور االجتماعي الذي تقوم بو المكتبة وذلك بإقامة جو من الصداقة  -3

 والتعاون بين المكتبة والمجتمع المحيط بيا.
 

تعد من الخدمات المكممة لخدمة اإلعارة تعمل  -خدمة التصوير واالستنساخ:-11
المكتبات عمى توفيرىا لممستفيدين لتمبية أحتياجاتيم من الوثائق التي يصعب الحصول 
عمييا لقمة نسخيا او لضخامة حجميا , وقد ساعد انتشار االت التصوير واالستنساخ 

 (29عمى سيولة التعامل مع الخدمة حتى من قبل المستفيدين أنفسيم.)
 خدمات المعمومات المحوسبة

خدمة مصممة وفقا"الحتياجات كل باحث  -خدمة البث االنتقائي لممعمومات:-1
بعينو,حيث تعمل عمى احاطتو وتعربفو بمصادر المعمومات الحديثة ذات العالقة بمجال 
عممو وتخصصو بعد مطابقتيا مع المصطمحات التي تعبر عن أىتماماتو الموضوعية 

يدىا بعد المقابمة الشخصية كما تعد من أفضل طرائق خدمة اإلحاطة والتي يتم تحد
 (30الجارية كونيا موجو لمفرد مباشرة.)

يقصد بيا استخدام المحطات الطرفية  -خدمة البحث باالتصال المباشر:-2
والحواسيب والبرمجيات الجاىزة لتزويد المستفيدين بإجراءات تخزين واسترجاع قواعد 
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ءة اليا"بشكل فوري ومباشر. حيث يسمح الفيرس عمى الخط المباشر المعمومات المقرو 
(OPAC  لمباحثين والمستفيدين الوصول الى المواد الموجودة في المكتبة عبر )

 ( 31االنترنت.)
تعد من الخدمات المتطورة والحديثة التي لجأت الييا  -خدمة األقراص المكتنزة:-3

الكثير من المكتبات في الوقت الحاضر حيث يتم خزن كميات ىائمة من المعمومات 
المرئية والمسموعة والمقروءة وبثيا الى كافة الباحثين والمستفيدين من خالل برامج 

 منظمة تمتاز بسرعتيا الكبيرة 
ات ووسائل النشر االلكتروني بدأت العديد من اىم الخدم -خدمة االنترنت:-4

المكتبات ومراكز المعمومات العمل بيا في تقديم خدماتيا وذلك لسيولة االتصال وتداول 
المعمومات من خالليا ويعرف االنترنت بأنو مجموعة من أجيزة الكومبيوتر المتصمة 

الخطوط التميفونية مع بعضيا عبر وسائل الربط الشبكي المتمثمة بالكوابل الضوئية و 
واالقمار الصناعية .أستخدمت ىذه الخدمة في العديد من المكتبات العالمية حيث قامت 
بتحويل مصادرىا ومعموماتيا الى معمومات الكترونية قابمة لمنشر عبر االنترنت مما 
جعل عممية البحث أفضل وسيل عمييا تقديم خدماتيا واالستغناء تدريجيا"عن الخدمات 

 (33ية. )التقميد
 المبحث الثالث: الجانب العممي

يتضمن المبحث تحميل أسئمة المقابمة الموجية الى مديرالمتحف وأمين مكتبة المتحف  
(كما 60محورا"(وبمغ عدد االسئمة )66تضمنت المقابمة عدد من المحاور بمغ عددىا )

 (.6موضح في الجدول رقم)
 (1جدول )

 ئمة فيياالمحاور الخاصة بالمقابمة وعدد األس
 عدد االسئمة عنوان المحور ت
 63 المحور االول : معمومات عامة 6
 3 الحور الثاني: الموقع والبناية 0
 3 المحور الثالث: الموارد البشرية 3
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 6 المحور الرابع:الييكل النظيمي 4
 0 المحور الخامس : التجييزات واالثاث 5
 3 المحور السادس : الميزانية 6
 5 السابع :المجموعة المكتبيةالمحور  7
 4 المحور الثامن : طرق تنمية المجموعة المكتبية 8
 0 المحور التاسع:صيانة المجموعة والحفاظ عمييا 9
 4 المحور العاشر: اإلجراءات الفنية 66
 6 المحور الحادي عشر: العالقات العامة 66
 6 المحور الثاني عشر: التعاون 60
 0 عشر : الدور الثقافي لممكتبةالمحور الثالث  63
 65 المحور الرابع عشر: خدمات المعمومات 64
 6 المحور الخامس عشر: المكتبة االكترونية 65
 0 المحور السادس عشر: الصعوبات والحمول المقترحة 66

 62 مج 
 المحور األول: المعمومات العامة

 .*أوأل":متحف الحمة المعاصر
 التاريخي.النشأة والتطور -1

( في بناية 0664أنشأ المتحف التراثي من قبل الحكومة المحمية في محافظة بابل عام )
عريقة تميزت بعمارتيا الفريدة حيث كانت في السابق تعود الى متصرفية الحمة وقد 
أدرجت اليوم ضمن الئحة التراث العراقي.يعد المتحف بمثابة جسر يربط الماضي 

مقتنيات ووثائق تعود لحقب مختمفة من تاريخ العراق السياسي بالحاضر لما يحتويو من 
واالجتماعي والديني ليكون شاىدا"عمى تمك الحقب الزمنية التي مر بيا البمد. يضم 
المتحف بين اروقتو عدة اقسام منيا قسم خاص بالشخصيات الفكرية حيث خصص 

ير وجناح جناح خاص لكل شخصية من امثاليا جناح العالمة محمد ميدي البص
األستاذ محمد عبد الجميل وجناح األستاذ الميندس شوقي جابرعمي إضافة" الى جناح 
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األستاذ محمد جعفر عجام اما القسم الثاني من المتحف فيختص بتاريخ السياسي وقد 
خصص القسم الثالث بتاريخ األندية الرياضية واالتحادات منذ تأسيسيا في اربعينيات 

سم الرابع فقد كان يخص الحشد الشعبي ويضم تاريخ الفتوى القرن الماضي اما الق
المقدسة ومقتنيات الشيداء.اما رواق المتحف فيتم عرض فيو مقتنيات البيت الحمي من 
اواني نحاسية وصحون مزخرفة بصور المموك أضافة الى الفاترينات الخاصة بالطوابع 

دعي الحمة من شعراء والعمالت البريدية وفاترينات لعرض مجموعة بارزة من مب
 وتربويين وكتاب ليم مكانة بارزة في نفوس أبناء محافظتيم.

تعد الموارالبشرية من اىم العناصر التي تستند عمييا المؤسسة في الموارد البشرية: -2
أداء وظائفيا يضم المتحف عدد من الموارد البشرية الحاصمة عمى شيادات مختمفة 

 (0وكما مبين في الجدول رقم)
 (2ول )جد

 توزيع الموارد البشرية حسب الشيادة
____________________ 

المعاصروكالة.تاريخ *مقابمة مع السيد فاضل حسن كصاد .مدير المتحف الحمة 
 0600\5\36المقابمة

( موظفا"وان 35( ان عدد الموارد البشرية العاممة في المتحف يبمغ )0يتضح من الجدول )
بمغت ( حيث 67اعمى نسبة الحاصمين عمى الشيادة اإلعدادية فما دون بواقع)

%( وان ادنى نسبةكانت متساوية لمحاصمين عمى الشيادات 48.57نسبتيم)
 %(0.86( وبنسبة)6كتوراه ,ماجستير(بواقع )العميا)د

 % العدد الشيادة ت
 2.85 1 دكتوراه 1
 2.85 1 ماجستير 2.

 25.71 9 بكالوريوس 3
 20 7 دبموم 4
 48.57 17 اعدادية فما دون 5
 99.99 35 مج 
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يقع المتحف في مركز مدينة الحمة عمى ضفاف شط الحمة وىو -الموقع والبناية:-2
موقع استراتيجي ميم حيث تقع بقربو أغمب الدوائر الرسمية والحكومية ومنيا ديوان 

 م.0066محافظة بابل وتقدر مساحة المتحف تقريبأ
يعد المتحف قسم تابع لديوان محافظة بابل يضم عدد من  -الييكل التنظيمي :-3

( وحدات أدارية تابعة لممعاون 5( حيث يضم المتحف )9الوحدات يبمغ عددىا )
اإلداري وتشمل)وحدة اإلدارة,وحدةاالرشاد المتحفي,وحدةاالعالم,وحدة االرشفة 

(فيي)وحدة 4عددىا )والتوثيق,وحدة المكتبة( اما الوحدات التابعة لممعاون الفني والبالغ 
المتابعة واالستعالمات وحدة الورشة الفنية والصيانة,وحدة المخازن,وحدة الفنون 

 (3التشكيمية( وكما موضحة في المخطط رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3مخطط رقم)

 الييكل التنظيمي لمتحف الحمة المعاصر
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تأسست المكتبة مع تأسيس المتحف  -*ثانيا"مكتبة متحف الحمة المعاصر:
( وتعد احد وحدات المتحف تتكون مجموعاتيا المكتبية من مكتبات متكاممة 0664عام)

( مكتبة ميداة من قبل ابرز المفكرين والكتاب والمؤرخين مدينة 63يبمغ عددىا )
السيد حسام الشاله , األستاذ عبد الجبار عباس, د. عمي الحمي , الحمةوىم )
عيد األحمد , د.عبد االلو كمال الدين, األستاذ محمد امين عبد القادر, د.سامي س

األستاذ جعفر الكواز, د. عائد خصباك , د.اسعد مبارك , د. كاظم جواد,مكتبة د. 
(تضم المكتبات الميداة مصادر معمومات تعد  جواد كاظم الخياط , األستاذ سعد العبيد
متاز بو من معمومات قيمة وثمينة أضافة"الى بمثابة تحف فكرية ليؤالء االعالم لما ت

ىذه المكتبات ىنالك المكتبة الحمية التي تضم الكتب الميداة من قبل مؤلفين وكتاب 
( 0( صباحا" الى الساعة )8:36حميين معاصرين .تفتح المكتبة أبوابيا من الساعة )

زيارتيم لممتحف  ظيرا"يرتاد المكتبة عدد من الرواد والمفكرين والقراء وذلك من خالل
فضال" عن الباحثين وطمبة الدراسات العميا تمتاز المكتبة بدقة تنظيميا وترتيبيا 
لممقتنيات برغم من بساطة ما يتوفر لدييا من تجييزات وىذا يعود الى كفاءة العاممين 

 فييا وحرصيم الشديد عمى ابراز المكتبة كواجية ثقافية يحتذى بيا.
يعد الموقع جزء أساسي في نجاح المكتبة بتحقيق -لمبنى:المحور الثاني:الموقع وا

أىدافيا وقدرتيا عمى تمبية حاجات مستفيدييا . ومن خالل السؤال عن الموقع  كانت 
اإلجابة بان المكتبة تتميز بموقع مناسب جدا" كونو يتوسط مدينة الحمة .اما السؤال 

عد قاعة ضمن المتحف تبمغ المتعمق بالمبنى فال يوجد لممكتبة مبنى مستقل وانما ت
 6*66مساحتيا

  -المحور الثالث: الموارد البشرية:
 (3كانت اإلجابة عن السؤال من خالل الجدول رقم )
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 (3جدول )
 الموارد البشرية العاممة في المكتبة من حيث الشيادة و التخصص 

العدد  ت
 االجمالي

 % التكرار التخصص الشيادة

 بكالوريوس 5 1
 بكالوريوس

 فنية-تربية 
 مدني-ىندسة

1 
1 

20 
20 

 20 1 تقني-معيد  دبموم 2
 40 2 - اعدادية 3

    100 
 

______________________________ 
 0\5\36*مقابمة مع السيد عمار محمد جاسم. امين مكتبة متحف الحمة تاريخ المقابمة 

( وان اعمى 5( ان عدد الموار البشرية ا في المكتبة )3يتبين من خالل الجدول )
%( اما اقل نسبة 46(وبنسبة )0نسبةىم الحاصمين عمى الشيادة اإلعدادية بواقع )

( 6فكانت متساوية تمثمت بالحاصمين عمى شيادة البكالوريوس والدبموم بواقع)
توفر موارد بشرية متخصصة في %( وقد لوحظ من خالل التحميل الت06وبنسبة)

المعمومات والمكتبات,ومن خالل األسئمة الموجية الييم بخصوص تمقييم دورات تدريبية 
في مجال عمميم تبين انيم لم يتمقوا أي دورات تدريبية في مجال عمميم كما وانيم 

 بأمس الحاجة الى تمك الدورات التي تسيم في تطوير مياراتيم.
 -:ل التنظيميالمحور الرابع:الييك

تعد المكتبة وحدة من وحدات المتحف ويوجد ليا ىيكل تنظيمي خاص بيا كما موضح  
 (4بالمخطط رقم)

 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1250 

 
 مسؤول مكتبة المتحف

 
 

  

      

 
 
 (4مخطط)

 لممكتبةالييكل التنظيمي 
يتبين من خالل المخطط تدرج المسؤليات في المكتبة من مسؤول المكتبة الى وكيل 
مسؤول المكتبة حيث يكون المسؤول المباشر عمى اعالم مكتبة المتحف وحاسبة 
المكتبة ومفيرس مكتبة المتحف كذلك يتبين من خالل المخطط عدم وجود اقسام 

لية وىذا يعود الى صغر حجم مساحة المكتبة اإلعارة والمراجع والدوريات والنظم اال
 حيث تكون ضمن سياق عمل المكتبة .

 -المحور الخامس:التجييزات واالثاث:
 (4كانت اإلجابة عن السؤال المتعمق بالتجييزات واالثاث كما موضح في الجدول رقم)

 (4جدول)

 وكيل مسؤول مكتبة المتحف
اعالم مكتبة 

 المتحف
 حاسبة مكتبة المتحف

 مفيرس مكتبة المتحف

 العدد نوع األثاث ت
 62 رفوف  1
 11 مقاعد جموس 2
 منضدة كبيرة1+3 المناضد 3
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 التجييزات واالثاث المتوفر في المكتبة
 

( ان المكتبة تمتمك تجييزات واثاث بسيط اليتناسب مع 4يتضح من خالل الجدول)
المتوفرجاء من تبرع أىالي المحافظة وبعض حجم مجموعتيا المكتبية وان األثاث 

(مكاتب 3( كرسي دواركذلك )66( رف خشبي و)60المنظمات .تحتوي المكتبة عمى )
م(لممطالعة كما تحتوي المكتبة عمى حواسيب 0خشبية لمموظفين ومنضدة كبيرة قياس )

(أضافة الى جياز تبريد 6( نوع محمول وجياز استنساخ عدد)0عدد)
 طن(.0نوع)سبمت(حجم)

 
 -:المحور السادس: الميزانية

كانت اإلجابة عن السؤال المتعمق بالميزانية انو التوجد ميزانية مستقمة بالمكتبة وانما  
 تعتمد المكتبة عمى التمويل الذاتي من فبل العاممين فييا في تمبية احتياجات المكتبة

 المحور السابع : المجموعة المكتبية:
حول المجموعة المكتبية المتوفرة في المكتبة من حيث العدد لإلجابة عن المحور أعاله 

 (5والنسب المئوية تم توضيحو في الجدول رقم)
 
 
 
 

 2 الحواسيب 4
 1 أجيزة الطباعة واالستنساخ 5
 1 أجيزة تبريد 6
 - اجيزه تدفئة  7
 - أجيزة أخرى 8
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 (5جدول)
 توزيع المجموعة المكتبية حسب الشكل والمغة

 % العدد المجموعة المكتبية ت
 94.44 17000 الكتب العربية 1
 3.33 600 الكتب االجنبية 2
  - الدوريات العربية 3
  - الدوريات االجنبية 4
 0.055 10 *الرسائل الجامعية 5
 0.138 25 األقراص الميزرية 6
 2.027 365 **الكتب المرجعية 7

 99.99 18000 مج
 

( كتاب 67666) ( ان اعمى نسبة كانت الكتب العربيةبواقع5يتضح من الجدول رقم)
(كتاب 666%( وبواقع)3.33%( اما الكتب األجنبية فكانت نسبتيا )94.44وبنسبة )

( وكانت تشمل فقط الموسوعات 365%( وبواقع)0.607وبمغت نسبة الكتب المرجعية)
%(وبواقع  6.638حيث التوجد قواميس وال ادلةاما األقراص الميزريةفكانت نسبتيا)

عات المكتبية لممكتبات الميداة اما ادنى نسبة فكانت ( قرص خزنت فييا المحمو 05)
الرسائل الجامعية والتي تتمثل )الدبموم والماجستير والدكتوراه( حيث كانت نسبتيا 

( بالنسبة لقمة عدد الرسائل الجامعية فيذا يعود الى ان االعداد المتوفرة جاءت 6.655)
ت بنوعييا العربية واألجنبية حيث ضمن المجموعات الميداة كذلك الحال بالنسبة لمدوريا

الوجود ليا في المكتبة والسبب انو التوجد جية معينة يتم من خالليا تزويد المكتبة 
 بتمك المصادر.

 -المحور الثامن: طرق تنمية المجموعة المكتبية:
 (                  6تمت اإلجابة عمى سؤال المحور أعاله من خالل الجدول رقم)
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 (6جدول )
 طرق تنمية المجموعة المكتبية

 
 
 
 

______________________________ 
*الرسائل الجامعية يقصد بيا بحوث الدبموم العالي ورسائل الماجستير واطاريح 

 الدكتوراة.
 ** الكتب المرجعية ويقصد بيا الموسوعمت ,القواميس,االدلة

 
( ان المنفذ الوحيد الذي يتم من خاللو تزويد المكتبة 6يتضح من خالل الجدول )

بالمجموعات االىداء حيث ان القسم األكبر من المجموعات المتوفرة في المكتبة يأتي 
تبات ذوييم بعد وفاتيم.أضافة عن طريق اىداء عوائل المفكرين والممؤرخين الحميين مك

 الى الكتب والمؤلفات الميداة من قبل شخصيات حمية معاصرة
 -المحور التاسع:صيانة المجموعة والحفاظ عمييا:

كانت اإلجابة عن السؤال المتعمق بصيانة المجموعة بان المكتبة تقوم بعدة إجراءات 
ة منيا في حالة كثرة لصيانة مجموعتيا المكتبية منيا تجميدىا وعمل نسخ أضافي

الطمبات عمى المصدر من قبل الباجثين وطمبة الدراسات العميا كذلك تمتمك المكتبة 
 كوادر مؤىمة ومدربة إلداء اعمال الصيانة .

 -المحور العاشر:اإلجراءات الفنية:

 كال نعم ق التنميةطر  ت
 -  الشراء 6
  - اإلىداء 0
 -  التبادل 3
 -  الوقف 4
 -  أخرى اذكرىا  5
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من خالل توجيو السؤال المتعمق بأعتماد المكتبة عمى قواعد مقننة لفيرسة مجموعاتيا 
(وقواعد الفيرسة االنكمو (ISBDالتقنبن الدولي لموصف الببموغرافي مثل 

الفيرس  شكل( وقواعد وصف اتاحة المصدروكانت اإلجابة عن AACRااللمريكية)
 (7المتبع وكما موضحة في الجدول رقم)

 (7جدول )
 اشكال الفيارس المتبعةفي المكتبة

 كال نعم شكل الفيرس ت
  - فيرس الي 1
 -  فيرس بطاقي 2
 -  فيرس رف 3
 -  أخرى اذكرىا 4

 
(ان المجموعة المكتبية قد تم فيرستيا اليا" من قبل 7يتضح من خالل الجدول رقم )

( حيث يتم ادخال wordالكواد العاممة في المكتبة وبمجيودىم الشخصي وفق برنامج )
البيانات بعد جرد مصادر المعمومات المتوفرة بقوائم متسمسمة حسب اسم المؤلف 
وعنوان الكتاب .وبالنسبة لمطرق المستخدمة في تصنيف المجموعة المكتبية والمتمثمة 

( )تصنيف مكتبة UDC()تصنبف العشري العالمي  DDCبـ)تصنيف ديوي العشري 
ن المكتبة لدييا طرق أخرى تستخدميا لمتصنيف من خالل الكونكرس( كانت اإلجابة با

فيرستيا لمكتب ومصادر المعمومات اليا"حيث يتم ترقيم المكتبات الميداة والبالغ 
( ثم ادرج تحت تحت الرقم المخصص لممكتبة الميداة 63-6(مكتبةمن )63عددىا)

ت التي تضميا تمك المجموعة المكتبية الكاممة ليا مع قيام العاممين بتصنيف الموضوعا
عطاء) رقم متحفي( والذي يمثل  المجموعات من كتب وغيرىا من مصادر المعمومات وا 

 رقم تسمسل المصدر التابع ليا (.\)رقم المكتبة 
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 -المحور الحادي عشر: العالقات العامة:
تمت اإلجابة عمى السؤال المتعمق بالعالقات العامة حيث اليتوفر في المكتبة قسم  

 لعالقات العامة.خاص با
 

  -المحور الثاني عشر:التعاون:
كانت اإلجابة عمى سؤال المحور الخاص بالتعاون بان المكتبة يوجد لدييا تعاون مع 

 المكتبة المركزية العامة في الحمة وذلك من خالل الزيارات المتبادلة بين الطرفين ,
 

 
 

 -المحور الثالث عشر: فعاليات ونشاطات المكتبة:
لإلجابة عن سؤال الدور الذي تمعبو المكتبة في تقديم خدمات مساندة الىداف ثقافية 

 (8واجتماعية يمكن توضيحيا من خالل الجدولرقم)
 (8جدول)

 أنواع الفعاليات والنشاطات المقدمة في المكتبة
 

 
 

 كال نعم نوع الفعاليات المقدمة ت
  - الميرجانات والمسابقات والمعارض 1
المباشرة والبرامج المستمرة في المناسبات المقاءات  2

 والحفالت الترفييية
-  

 
  - الندوات والمؤتمرات وورش العمل 3
  - المحاضرات واالمسيات الشعرية واالدبية 4
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( بان المكتبة دور متميز في تنمية الحركة الفكرية في 8يتبين من خالل الجدول)
والفعاليات المذكورة وىذا يسيم في تعزيز دورىا  المحافظة من خالل قياميا باالنشطة

المشرف في خدمة ومساندة المفكرين والمبدعين في المحافظة .وعن السؤال المتعمق 
بوجود مكان خاص القامة تمك النشاطات والفعاليات كانت اإلجابة بان ىنالك قاعة 

 خاصة القامة الفعاليات الكنيا تكون تابعة لممتحف.
  -عشر: خدمات المعمومات:المحور الرابع 

لإلجابة عمى سؤال الخاص بخدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة لمستفيدييا تم 
 (9توضيحو في الجدول رقم)

 (9جدول)

 خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة
 
 
 

 كال نعم نوع الخذمت ث

  - خذمت اإلعارة 1

  - اعارة داخليت

 -  اعارة خارجيت

  - الخذمت المرجعيت 2

  - خذمت اإلحاطت الجاريت 3

 -  خذمت البث االنتقائي  4

 -  خذمت التكشيف 5

 -  خذمت االستخالص 6

 -  خذمت الترجمت 7

 -  خذمت الذورياث  8

  - خذمت البحث االلي المباشر 9

 -  خذمت األقراص المكتنزة 10

 -  خذمت االنترنج 11
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خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة لممستفيدين ( ان 9يتبين من خالل الجدول)
تقتصر عمى خدمة اإلعارة بالدرجة األولى وخصوصا" اإلعارة الداخمية وتعتمد المكتبة 
في تسجيل المصادر من خالل ىوية اإلعارة الخاصة بالمكتبة والموضحة في الشكل 

ؤلف(  اما الحقل ( والتي تتضمن الحقل األول )عنوان الكتاب ,ورقمو,اسم الم6رقم)
الثاني فقد تضمن )اسم المستعير,تاريخ االستعارة ,مدة االستعارة,توقيع 
المستعير,المالحظات (كذلك عمى سجل اإلعارة الخاص بالمكتبة. كذلك تقدم المكتبة 
الخدمة المرجعية من خالل ارشاد القراء الى مكان وجود المرجع . اما خدمة اإلحاطة 

حرص عمى تقديميا من خالل مواقع التواصل االجتماعي منيا الجارية فان المكتبة ت
(face book(و )WhatsApp فضال" عن تقديميا خدمة الدوريات من خالل اعارتيا.)

وتداوليا داخميا. كذلك تقدم المكتبة خدمة البحث االلي من خالل الفيرس االكتروني 
 ديميا في المكتبة.الموجود في المكتبة اما بقية الخدمات المذكورة فال يتم تق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل)
 ىوية اإلعارة التابعة لمكتبة متحف الحمة المعاصر
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 المحور الخامس عشر:المكتبة االلكترونية:
ان المكتبة لدييا مكتبة  كانت اإلجابة عن السؤال المتعمق بوجود مكتبة االكترونية

الكترونية تم أنشأىا من قبل العاممين في المكتبة بجيودىم الذاتية حيث تم ادخال 
( مع تبويب word( وفق برنامج )68666المجموعة المكتبية بأكمميا والبالغ عددىا )

البيانات وفق رقم المكتبة الميداة وذكر اسم صاحب المكتبة اما مصادر المعمومات فقد 
بت حسب العنوان واسم مؤلف المصدر ليسيل عمى الباحثين والمستفيدين سيولة رت

 استرجاع المعمومات باقل وقت وجيد.
  

 النتائج والتوصيات
 

 -أوال"النتائج:
 بعد تحميل البيانات تم التوصل الى عدة استنتاجات ومن أىميا.

حديثا"بجيود أبناء تعد مكتبة المتحف الحمة المعاصر من المكتبات التي أنشأت  -1
 المحافظة وبالتعاون مع عوائل المفكرين والمؤرخين المتوفين.

تمتمك المكتبة مجموعات قيمة ذات موضوعات متنوعة في مختمف مجاالت  -2
المعرفة مما جعمياتختمف عن مثيالتيا من مكتبات المتاحف األخرى حيث تعد 

 نموذجا" من المكتبات العامة.
تنظيميا لمجموعاتيا حيث استخدم العاممون طرق مختمفة تميزت المكتبة بدقة  -3

في فيرسة وتصنيف المجموعات المكتبية تسيل عمى الباحثين عممية استرجاع 
 المعمومات

ضعف التخصصات المالية اوبمعنى انعداميا حيث تعتمد المكتبة عمى التمويل  -4
 الذاتي من قبل العاممين فييا في تمبية احتياجاتيم.

 ة لمموارد البشرية في المكتبة بدورات تدريبية في مجال تخصصيمالتوجد مشارك -5
صغر المساحة المخصصة لممكتبة وقمة التجييزات المتوفرة من حيث األثاث  -6

 والحواسيب وأجيزة االستنساخ باالضافةالى أجيزة التبريد.
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 قمة المتخصصين في المعمومات والمكتبات. -7
مة اإلعارة الداخميةوالخدمة تقتصر الخدمات المقدمة في المكتبة عمى خد -8

 المرجعية وخدمة اإلحاطة الجارية واليوجد شيء يذكر لبقية الخدمات
 

 -ثانيا"التوصيات :
 ضرورة توفير تخصصات مالية مناسبة لتمبية احتياجات المكتبة. -6
تنمية ميارات العاممين في المكتبة من خالل اشراكيم في دورات تدريبية في  -0

 مجال تخصصيم
ات واثاث مناسب لممكتبة من حيث المناضد والمقاعد وأجيزة توفيرتجييز  -3

 االستنساخ والحواسيب أضافة الى أجيزة التبريد
 رفد المكتبة بموارد بشرية متخصصة في المعمومات والمكتبات. -4
ربط المكتبة بشبكة األنترنت لتتسنى ليا تقديم خدمات المعمومات المرتبطة  -5

 المكتبات األخرى.  بالشبكة ولمتواصل مع مستفيدييا ومع
 

 -ىوامش البحث:
عمان : مؤسسة -مجبل الزم المالكي .المكتبات في عالم متغير.-1

 .217,ص2022الوراق,
-Janvan der waterrn. The importance museum libraries .      

تاريخ  :www.onlinedoctaor.com \\https متاح عمى الموقع االلكتروني
 م. 4:00الساعة  2022\4\7الدخول

عمان: دار صفاء  -ربحي مصطفى عميان.مبادئ عمم المكتبات والمعمومات.-3
                                                              .37-36ً,ص2011,

                               .Janvan derwatwrrn -4مصدر سابق        
                                

http://www.onlinedoctaor.com/
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محمد عبد اهلل احمد.المكتبات العامة في اليمن :دراسة مسحية)رسالة  -6
قسم المكتبات  -صنعاء: كمية االداب -ماجستير(.

 .29,ص2010والمعمومات,
القاىرة :دار الكتاب  -احمد عبداهلل العمي.المكتبة العامة في خدمة المجتمع. -7

 .36-34,ص2006الحديث,
-تنظيميا -طارق محمود عباس ,محمد عبد الحميد زكي . المكتبات العامة  -8

القاىرة:ايبس  -تقنياتيا الحديثة في ضوء االنترنت.-خدماتيا
 .53,ص2002كوم,

 https:\\alyaseer.netمباني المكتبة العامةمتاح عمى الموقع االلكتروني -9
 م.3:00الساعة 2022\6\15تاريخ الدخول 

 .35اهلل احمد .مصدر سابق .ص محمد عبد -10
طرق تنمية ميزانية المكتبة متاح عمى الموقع االلكتروني -10

https:\\bog.naseej.cdm.  10:00الساعة  2022\4\15تاريخ الدخول 
 م.

احمد السيد كردي.المكتبات المتخصصةمتاح عمى الموقع -11
 2022\4\16تاريخ الدخول  https:\\kenana online. Comااللكتروني

 ص. 9:00الساعة 
-53,ص2011عمان :دار الميسرة, -احمد نافع المدادحة.انواع المكتبات.-12
54. 
محمد سعد الصباغ.خدمات المعمومات في المكتبات.متاح عمى الموقع  -13

الساعة 2022\5\2تاريخ الدخول  https:\\www.alyaseer.netااللكتروني
 ص.11:00

-المعمومات والتوثيق ونظم معموماتيا.رحيم عبود,أحالم الصوصاع.مراكز -14
 .107,ص2012عمان :دار زىران,
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رىام عبد الحفيظ احمد.العوامل المؤثرة في بناء وتنمية مصادر المعمومات -15
قسم -جامعة النيمين:كمية االداب -بالمكتبات المتخصصة)رسالة ماجستير(.

 .35,ص2018المكتبات والمعمومات,
عارة في المكتبات متاح عمى الموقع احمد السيد كردي .خدمة اإل-16

الساعة  2022\5\2تاريخ الدخول  https:\\kenanaonline.comاالكتروني
 م.6:00

فسم العموم -جامعة دمشق:كمية االداب  -احمد عمي .خدمات المعمومات.-17
 .88,ص2013اإلنسانية,

عمان:دار -ربحي مصطفى عميان.خدمات المعمومات.-18
 .150-149,ص2014صفاء,

أىمية المكتبات الجامعية.متاح عمى الموقع -19
الساعة  2022\5\3تاريخ الدخول   .https:\\www.almrsal.comااللكتروني

 م10:00
القاىرة:دار  -ىاني محمد.خدمات المعمومات في المكتباتومرافق المعمومات.-20

 .168-167, 2014العمم وااليمان,
المستفيدين فمسفة جديدة الستقطاب  كريمة مكاني ,طيبي غماري.تدريب -21

تاريخ  https:\\ds.univ-oran2.dzالباحثين متاح عمى الموقع االلكتروني
 م.7:00الساعة  2022\5\7الدخول 

 .10رحيم عبود,مصدر سابق,ص-22
تاريخ الدخول  https:\\alyasseer.netمتاح عمى الموقع االلكتروني -23
 ص. 10:00 2022\5\9

شيرزاد.دور التكشيف واالستخالص في خدمة المستفيدين لطمبة عمم دوالي -24
الجزائر :كمية العموم  -المكتبات والمعمومات)رسالة ماجستير(.

 .28,ص2017االجتماعية,
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الدوريات االلكترونية.مفيوم الدوريات ومميزاتياواىميتيافي البحث العممي -25
تاريخ  .https:\\almuhager.blogspot.comمتاح عمى الموقع االلكتروني

 م. 3:00الساعة  2022\5\9الدخول
خدمات المعمومات التقميدية.متاح عمى الموقع  -26

تاريخ  .https:\\information oservice.worpress.comااللكتروني.
 ص. 7:00الساعة  2022\5\10الدخول

ربحي مصطفى عميان .مبادئ عمم المكتبات والمعمومات.مصدر  -27
 .242سابق,ص

 -غالب عوض النوايسة.خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعمومات.-28
 .108, ص2000عمان:دار صفاء,

سي الطيب ميمونة.تأثير خدمات المكتبات الجامعية عمى رضى -29
-الجزائر :كمية العموم االجتماعية -المستفيدين:دراسة ميدانية)رسالة ماجستير( .

 .63,ص2018قسم العموم اإلنسانية,
 winisisمؤيد يحيى خضير .خدمات المعمومات المحوسبة وفق نظام -30

 .74,ص2008عمان:دار دجمة,
مالك جواد ىاشم.خدمات المعمومات في المكتبة ودار مخطوطات العتبة -31

كمية -البصرة:جامعة البصرة -العباسيةالمقدسة:دراسة حالة)رسالة ماجستير(.
 .59,ص2022قسم المعمومات والمكتبات,-االداب 

ندى عبد الحميد ياسين. ميارات الموارد البشرية العاممة في المكتبة المركزية -32
-البصرة :جامعة البصرة -العامة في مدينة البصرة:دراسة حالة)بحث دبموم عالي(.

 .48,ص2021قسم المعمومات والمكتبات,-كمية االداب
االلكتروني  االنترنت في المكتبات ومراكز المعمومات.متاح عمى الموقع -33

https:\\liskw.wordpress.com.   2022\5\10تاريخ الدخول 
 م. 10:00الساعة


