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محاضرة
عن
المكتبة  ,تعرٌفها  ,وأنواعها  ,وأقسامها ,
وأهدافها

اوالً تعريف المكتبة :
ان كلمة مكتبة مأخوذة من الكتاب الذي ٌشكل المحتوى الرئٌس لها  .وعرفت المكتبة بأنها
تلك المؤسسة التً تجمع وتحفظ لألجٌال القادمة النتاج الفكري واإلنسانً للحضارات البشرٌة
المختلفة التً عرفها اإلنسان ,وتعمل على تنظٌم هذا النتاج وترتٌبه وفق خطط منطقٌة تم
تهٌئته وتقدٌم للباحثٌن وطـالب العلم والمعرفة فً الوقت المناســــب بغض النظر عن
أجناسهم وأعمارهم او مســـتوٌاتهم الثقافٌة او االجتماعٌة او االقتصادٌة او أدٌانهم او
جنسٌاتهم .
ووصفت المكتبة بأنها :
 كنوز الحكمـــــة وآللًء المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . والمنهل العذب الذي ٌرتوي منها الظامًء الى الحقٌقــــــــة . والرحٌق الرطب الذي ٌرتشف منه العاقل كؤوس الســــــعادة . والمنار الذي ٌهدي الباحث الى العلم وٌنٌر له طرٌق المعرفـة . وكعبة رجال الدٌن ٌحجون إلٌها لالســــتزادة واالســــــــتفادة .وأصبح المفهوم العام للمكتبة بأنها هً عبارة عن غرفة او مجموعة غرف او بناٌة او
اكثر تحوي المواد المكتبٌة من مصادر المعلومات مرتبة وفق ترتٌب نظام معٌن بحٌث ٌسهل
الوصول الٌها عند الحاجة,وتقوم المكتبة على خدمة فئة معٌنة من المجتمع او المجتمع ككل .

والمفهوم المتطور للمكتبة بأنها مركز معلومات او مؤسسة علمٌة ثقافٌة فكرٌة
تزود الباحث بالبٌانات والمعلومات ومصادره بإشكال مختلفة أٌنما كان وبالسرعة
الممكنة سواء كان داخل المكتبة او خارجها.
والمعنى االصطالحً للمكتبة هً المكان الذي تحفظ فٌه المعلومات ومصادرها
وجعلها فً متناول ٌد الباحث بأسرع وقت ممكن .
ونعرف المكتبات اإلسالمٌة بأنها األماكن التً تحوي على المواد المكتبٌة
اإلسالمٌة او التً تخدم مجتمع من المستفٌدٌن والرواد ٌتخصص فً العلوم
اإلسالمٌة او المكتبات التً تتواجد فً مؤسسات او هٌئات إسالمٌة .
وان العناصر االساسٌة المكونة للمكتبة :
 .1بناٌة المكتبـــــــــة ( غرف او مجموعة من الغرف او بناٌة او اكثر ) .
 .2مصادر المعلومات ( كتب  ,دورٌات  ,رسائل واطارٌح جامعٌة  ,تقارٌر ,
نشرات  ,مواد سمعٌة وبصرٌة  ,ومصادر محوسبة وغٌرها ) .
 .3األدوات والمستلزمات المكتبٌة ( نظم وقواعد الفهرسة والتصنٌف ,االثاث
المكتبٌة) .
 .4الكادر الوظٌفــــــــــــــً ( الموظفٌن الفنٌن واالدارٌن ) .
 .5المستفٌدون من المكتبة ( روادها من القراء والباحثٌن ) .

ثانياً انواع المكتبات :
تصنف المكتبات بحسب الشكل الى مكتبات قائمة بحد ذاتها اي مكتبات لها كٌان مادي (بناٌة) وتتواجد
فٌها مصادر معلومات  ,ومكتبات لٌس لها كٌان مادي اي لٌس لها بناٌة وتمثل مكتبات بال جدران
.وبحسب التخصص الى مكتبات اسالمٌة ومكتبات تارٌخٌة ومكتبات هندسٌة ومكتبات طبٌة ...الخ .
وتتنوع المكتبات تبعا" للمجتمع الذي تقدم الخدمة المكتبٌة له ,وهذه االنواع هً :
 .1المكتبات المدرسٌة :تقوم على خدمة طلبة ومدرسً المدارس ابتدا" من مدارس رٌاض االطفال
فالمدارس االبتدائٌة والمتوسطة واالعدادٌة والثانوٌة التً تجمع بٌن المدارس المتوسطة
واالعدادٌة.
 .2المكتبات الجامعٌة  :تقوم على خدمة طلبة واساتذة الجامعات والهٌئات االدارٌة فً الجامعات مثل:
المكتبة المركزٌة للجامعة المستنصرٌة ومكتبة كلٌة العلوم االسالمٌة لجامعة بغداد ,مكتبة قسم علوم
القران فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -ابن رشد.
 .3المكتبات المتخصصة  :تقوم على خدمة فئة معٌنة من المجتمع متخصصة فً مجال موضوعً واحد
مثل  :مكتبة وزارة االوقاف والشؤون الدٌنٌة .
 .4المكتبات العامة  :هً التً تقوم على خدمة افراد المجتمع كافة من االطفال والشباب والمسنٌن ,
والمواد المكتبٌة المتوافرة فٌها تتناول موضوعات مختلفة  ,وقد وضعت لخدمة المستوٌات العلمٌة
المختلفة مثل :مكتبة الكاظمٌة العامة .
 .5المكتبات الوطنٌة  :لكل بلد مكتبة وطنٌة فٌها ٌتم اٌداع جمٌع المؤلفات المنشورة داخل البلد وخارج
البلد عنه  ,وتقوم على خدمة المواطنٌن والباحثٌن كافة من دوائر الدولة المختلفة  ,مثل المكتبة
الوطنٌة العراقٌة ودار الكتب المصرٌة .

 -6مكتبات بال جدران :هً المكتبات المتوافرة على شبكات المعلومات (شبكة االنترنت العالمٌة
) ولٌس لها مكان فً الواقع ,وتوفر المعلومات ومصادرها للمستفٌدٌن من الشبكات
والموجودٌن خارج جدران المكتبة بغض النظر عن الموقع الجغرافً اومكتبات تمثل برامج
جاهزة تتوافرعلى اي وحدات خزن محوسبة مثل  CD ,DVDوباالمكان الحصول علٌها من
خالل شبكة االنترنت.

ثالثاً اقسام المكتبات :
تتحدد أقسام المكتبة بحسب حجمها ومجموعتها المكتبٌة وتنوعها والخدمات التً تقدمها  ,وقد تكون
المكتبة مقسمة الى أقسام مختلفة ,وكل قسم من االقسام ٌقدم خدمة معٌنة  ,ونجدها خاصة فً المكتبة
الوطنٌة والمكتبات المركزٌة الجامعٌة و بعض المكتبات المتخصصة والعامة  ,وقد تكون المكتبة عبارة
عن قسم واحد (مكان واحد ) ٌقدم جمٌع الخدمات المكتبٌة ونجدها خاصة فً مكتبات االقسام فً الكلٌات
والمكتبات المدرسٌة وبعض المكتبات المتخصصة  .وفٌما ٌأتً التعرٌف باالقسام المهمة واألساسٌة
للمكتبة :
 -1قسم التزوٌد  :هو القسم الذي ٌقوم بتزوٌد المكتبة من مصادر المعلومات التً تحتاجها تبعا
الحتٌاجات المستفٌدٌن ألٌها حٌث ٌتم اختٌارها عن طرٌق عروض الكتب او ادلة الناشرٌن التً تصل
الى المكتبة او عن طرٌق طلبات المستفٌدٌن من المكتبة حٌث ٌتم طلبها من الناشرٌن او المجهزٌن
و تزوٌد المكتبة بها  ,او الحصول على مصادر المعلومات للمكتبة من خالل التبادل مع مكتبات
اخرى او عن طرٌق االهداء من االفراد او المؤسسات العلمٌة .

 -2قسم الفهرسة والتصنٌف  :هو القسم الذي ٌقوم بفهرسة وتصنٌف مصادر المعلومات
التً تصل الٌه عن قسم التزوٌد باالعتماد على نظم وقواعد فهرسة وتصنٌف عالمٌة
ومحلٌة مثل التقنٌن الدولً للوصف الببلٌوغرافً او قواعد الفهرسة االنجلو – امرٌكٌة
ونظام تصنٌف دٌوي او التصنٌف العشري العالمً او تصنٌف مكتبة الكونغرس ,وذلك
باستخدام رموز(ارقام وحروف ) وتحدٌدها على مصادر المعلومات وبطاقات الفهرسة
الوصفٌة والموضوعٌة الخاصة بكل مصدر من المصادر التً تحفظ بعد استكمالها فً
فهارس المكتبة للداللة على وجودها وتحدٌد اماكن وجودها .
 -3قسم اإلعـارة  :هو القسم الذي ٌقوم باعارة محتوٌات المكتبة من مصادر المعلومات
للمستعرٌن من رواد المكتبة ,ومتابعة ارجاعها منهم .وهناك نوعان من االعارة االعارة
الخارجٌة (ٌتم اعارة مصادر المعلومات خارج المكتبة) واالعارة الداخلٌة (ٌتم اعارة
مصادر المعلومات داخل المكتبة )  ,وٌقوم القسم بعمل هوٌات للمستعرٌن من المكتبة
اٌضا".
 -4قسم المراجع  :هو القسم الذي ٌحوي المواد المكتبٌة المرجعٌة التً الٌمكن اعارتها
خارج المكتبة وٌحتاجها روادها لمعرفة معلومات او بٌانات او حقائق محدودة وال ٌشترط
قراءة المرجع كله  ,ومن الكتب المرجعٌة المعجمات والموسوعات والكشافات ودوائر
المعارف والببلٌوغرافٌات وغٌرها .

 -5قسم الدورٌات  :هو القسم الذي ٌقوم بأقتناء الدورٌات عن طرٌق طلب االشتراك بها من جهة
اصدارها  ,واقتنائها ٌكون بشكل منتظم ومستمر وباعداد متتالٌة ومتكاملة وترتٌبها وفق نظام
معٌن باالعتماد على رموز (ارقام وحروف) للوصول الى اماكن حفظها داخل القسم ,واعارتها
للمستفٌدٌن منها .
 -6قسم الرسائل و االطارٌح الجامعٌة  :هو القسم الذي تحفظ فٌه الرسائل واالطارٌح الجامعٌة من
بحوث طلبة الدراسات العلٌا ( الماجستٌر والدكتوراه والدبلوم العالً) التً ترد للمكتبة اما عن
طرٌق االٌداع او االهداء وال ٌسمح باعارتها خارج المكتبة وانما فقط ٌسمح باستعمالها
واالطالع علٌها داخل المكتبة ,وفً الحاالت القصوى ٌسمح باعارتها خارج المكتبة خالل مدة
قصٌرة الغراض استنساخها وارجاعها مباشرة .
 -7قسم الحاسوب :هو القسم الذي ٌعد من االقسام االساسٌة فً أي مكتبة النتشار مصادر
المعلومات المحوسبة واالعتماد علٌها فً الحصول على المعلومات  ,فالقسم ٌقوم بأقتناء هذه
المصادر وتسهٌل عملٌة اجراء البحث االلً فً قواعد المعلومات المتوافرة داخل المكتبة او
خارجها عن طرٌق االتصال المباشر اوغٌر المباشر عبر شبكات المعلومات .
 -8االقسام االخرى فً المكتبة  :من االقسام التً تنفرد بها بعض المكتبات تبعا" لنوع مصادر
المعلومات التً تحوٌها هً :
ا  -قسم الكتب النادرة والمخطوطـــات .
ب  -قسم مطبوعات هٌئة االمم المتحدة .
ج -قسم المواد الســـــــمعٌة والبصرٌة .
ح -قسم المطبوعـات الحكومٌــــــــــــة .

رابعاً اهداف المكتبة :
تقوم المكتبة على اهداف اساسٌة عدة هً - :
 .1اختٌار واقتناء مصادر المعلومات بشتى الوسائل والطرائق المتاحة
والمتوافرة .
 .2تنظٌم مجموعة المكتبة من مصادر المعلومات واعداد الفهارس الالزمة التً
تؤمن وصول الباحث والقارىء الى اماكن حفظها لغرض استرجاعها واالفادة
منها .
 .3مساعد رواد المكتبة فً الوصول الى مصادر المعلومات المطلوبة بواسطة
االدلة التً تقوم المكتبة بطبعها .
 .4تهٌئة وسائل الراحة المناسبة للدراسة والبحث والمطالعة داخل المكتبة .
 .5توجٌه وارشاد الباحثٌن والقراء الى كٌفٌة استعمال مصادر المعلومات .
 .6تشجٌع افراد المجتمع على القراءة والبحث واجتذابهم بمختلف الوسائل
السمعٌة والبصرٌة .

خالصة المحاضرة
 -1ان كلمة مكتبة مأخوذة من الكتاب واعدت بانها مؤسسة علمٌة تحفظ النتاج الفكري لالجٌال .
 -2ووصفت المكتبة بانها كنوز الحكمة ومنار الباحث الى طرٌق العلم وكعبة رجال الدٌن .
 -3وعرفت المكتبات االسالمٌة بانها تحوي المواد المكتبٌة االسالمٌة .
 -4وعناصر المكتبة هً بناٌة المكتبة ومصادر المعلومات واالدوات والمستلزمات المكتبٌة
والكادر الوظٌفً والمستفٌدٌن منها .
-5والمفهوم الحدٌث للمكتبة قد تكون بناٌة ٌحوي مصادر معلومات او برنامج متوافر عبر
شبكة االنترنت اومخزون على وسائل خزن مساعدة ٌ CD.DVDوفر المعلومات
ومصادرها.
-6وتتنوع المكتبات تبعا ً للمجتمع التً تقدم له الخدمة وهً مكتبات :مكتبات مدرسٌة ،مكتبات
جامعٌة  ،مكتبات متخصصة  ،مكتبات عامة  ،مكتبات وطنٌة  ،مكتبات بال جدران .
-7وان للمكتبة اقسام تتحدد بحسب حجمها ومجموعتها المكتبٌة ونوع الخدمات التً تقدمها واهم
اقسامها قسم التزوٌد ،قسم الفهرسة والتصنٌف ،قسم الدورٌات ،قسم الرسائل واالطارٌح
الجامعٌة ،قسم االعارة  ،قسم المراجع  ،قسم الحاسوب وغٌرها .
-8وان اي مكتبة تقوم على اهداف اساسٌة تتمثل فً اقتناء مصادر المعلومات وتنظٌمها
ومساعدة رواد المكتبة فً الوصول الٌها واستعمالها .

شكراً لحسن االستماع
للمحاضرة

