
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  - قسنطينة-جامعة منتوري
  العلوم االجتماعية واإلنسانيةكلية العلوم 

  قسم علم املكتبات
  .....................................................:الشعبة

  .................................:الرقم التسلسلي
   علم املكتبات علم املكتبات   لنيل شهادة املاجستري يف لنيل شهادة املاجستري يفمذكـرةمذكـرة

  ختصص اإلدارة العلمية للمعلوماتختصص اإلدارة العلمية للمعلومات
  

  
  

 
 

  :اذــراف األستـإش                               :  ةـداد الطالبـ إع 
  é زاحي        ـة الـمسي                         éعبد املالك بن السبيت . د  

  ::جلنة املناقشةجلنة املناقشة  أعضاءأعضاء  
  اــرئيس  جامعة منتوري قسنطينة  -ر ـذ حماض أستا  ناـزالدين بودربـ ع.د
    مشرفا ومقرراجامعة منتوري قسنطينة  -تاذ حماضر أس   بد املالك بن السبيتع. د
  عضــوةجامعة منتوري قسنطينة     - ة حماضرة أستاذ  ـادةـرزاد عبـشه. د

 2005/2006: السنة اجلامعية

     

http://www.pdffactory.com




     

http://www.pdffactory.com


 

     

http://www.pdffactory.com


  
  

  
  الدكتور عبد املالك بن السبيتأستاذي العزيز إىل  أقدم شكري اجلزيل 

   األطروحةه ذمة من أجل حسن إعداد هوتوجيهاته القيإرشاداته على مجيل إشرافه على إجناز هذا العمل وكذا  
  .نصائحهما السديدةالدكتورة جنية قموح على و   عزالدين واألستاذين الدكتور بودربان

  أمساؤهم   ادة اآلتيةالس  ه بالشكر اخلالص أيضا إىل كما أتوج
 :  استقباهلم ومساعداهتم العلمية يف سبيل إجناز هذه األطروحةحسنعلى 

 ياسر عرفات قانة  املدير الفرعي لدعم اإلبداع األدبي بوزارة الثقافة: السيد ♦

 طالعة العمومية بوزارة الثقافةفاطمة الزهراء بن محيدة  املدير الفرعي للمكتبات وترقية امل: السيدة ♦

  اجلزائر العاصمة-بوشوش زهرة  املركز الوطين للدراسات التارخيية بقصر الثقافة : اآلنسة ♦

 عبد الكريم بن عمرية مدير املكتبة املركزية جلامعة األمري عبد القادر اإلسالمية : السيد ♦

 املكتبة الوطنية –حممد ثلجي مكتيب مبصلحة املطالعة العمومية : السيد ♦

 املكتبة الوطنية –الربيع دومري مكتيب مبصلحة الدوريات : السيد ♦

 عبد العزيز عبابسية مدير الثقافة لوالية سكيكدة: السيد ♦

 زينب حالسي موظفة مبديرية الثقافة لوالية سكيكدة:  السيدة ♦

 صاحل حمروقة موظف مبديرية الثقافة لوالية سكيكدة: السيد ♦

 رئيس خليةاالتصال لوالية سكيكدة مسيخ عمر :السيد ♦

 كل القائمني على املكتبات البلدية لوالية سكيكدة ♦
 

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  12  ......................................................................................................................  ةـــقدمم          

     ار النظري  للدراسةــــاإلط: البـاب األول

  17  ......................................... اإلجـراءات املنهجية للدراسة: الفصل األول

  17 .....................................................................................................................  أساسيات الدراسة. 1.1

  17  ....................................................................................................................  شكالية الدراسةإ .2.1.1

  18  ..................................................................................................................  سةفرضيات الدرا .2.1.1

  18  .......................................................................................................  وع املوض دوافع دراسة.3.1.1

  19  ................................................................................................................  داف الدراسةـأه .4.1.1

  20 ...............................................................................................................  ةـج الدراسـمنه .5.1.1

  20  ......................................................................................................  الدراسـات السابقـة .6.1.1

  21  ......................................................................................................  دانيةإجراءات الدراسة املي .2.1

  21  ......................................................................................................  االت الدراسةـــجم .1.2.1

  21  .......................................................................................................................  يناال املكا .1.1.2.1

  22 ........................................................................................................................  اال الزمين .2.1.2.1

  22  ...................................................................................................................    اال البشري.3.1.2.1

  23  ..........................................................................................................  أساليب مجع البيانات .2.2.1

  23  ..........................................................................................................................  ملقــابلةا .1.2.2.1

  23  .......................................................................................................  إعداد دليل املقابلة .1.1.2.2.1

  24  ..............................................................................................................................  انيستباال .2.2.2.1

  24  ..............................................................................................  انيستبميم أسئلة االتص.1.2.2.2.1

  24  ...........................................................................................   االستبياناور ـــحم .2.2.2.2.1

  25  ............................................................................................   التجرييبانــاالستبي .3.2.2.2.1

  25  ............................................................................................  االستبيانع ـــتوزي .4.2.2.2.1

  25  .....................................................................................................  اتمع األصلي للدراسة .3.2.1

  25  ...........................................................................................................  ة الدراسةـــعين .4.2.1

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  27  ..............................................................................................................  مـاهيـد املفـ حتدي.3.1

  29  املفاهيم واألطر النظرية: املكتبة العامة: الفصل الثاني

  29  ........................................................................................  املكتبة العامة املفهوم واخلصائص .1.2

  31  ...............................................................................  كتبة العامة رسالة ومسرية حضاريةامل. 2.2

  31  ......................................................................  املنظور الغربـي: بدايات املكتبة العامة. 1.2.2

  32  ....................................................................  املنظور اإلسالمي:  املكتبة العامةبدايات. 2.2.2

  34  .................................................................................................  أدوار ومهـام املكتبة العامة. 3.2

  34 ..................................................................................................   حمــور التربية والتعليم.1.3.2

  35 .................... .........................................................................  جتماعــياالــور احمل .2.3.2

  36 ..................................... ..............................................................  حمــور التـــراث. 3.3.2

  37  ........................ .........................................................................  حمــور التنشيط الثقايف. 4.3.2

  38  ..................................... .....................................................................  داف املكتبة العامةـأه. 4.2

  39  ..................................... ...................................................................  عامة احلاجة إىل املكتبة ال.5.2

  40  ..................................... ............................................................  املكتبة العامة خدمة عمومية. 6.2

  41  ..................................... ...................................................................  فــروع املكتبة العامة .7.2

  42  . .......................................................... ............................................................  املكتبة الفرعية .1.7.2

  43  ..................................... ............................................................. ...................  لـ مكتبة الطف.2.7.2

  45  ............ ......................................................................................... ....................  ة املكتبة املتنقل.3.7.2

  48  ...........................................................................  املكتبة العامة وأنواع املكتبات األخرى. 8.2

  48  ...............................................................................................................  املكتبـة الوطنيـة. 1.8.2

  48  ..............................................................................................................  املكتبـة اجلامعيـة. 2.8.2

  48  ............................................................................................................  املكتبـة املدرسيـة .3.8.2

  49  .............................................................................................................   املكتبـة املتخصصة.4.8.2

  49  .....................................................................  عامة يف النظام الوطين للمعلوماتبة الاملكت. 9.2

  50  ........................................................................................................  املكتبة العامة يف اتمع. 10.2

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  53  املكتبة العامة وتوجهات اتمع احلديث: فصل الثالثال

  53  ....................................................................  املفهوم احلديث للمكتبة العامة: امليدياتيك .1.3

  55  ..........................................................................................  تكنولوجيا املعلومات يف املكتبة .2.3

  56  ...................................................................................   حوسبة التسيري اإلداري والعلمي.1.2.3

  56  .................................................................................................  االنترنت يف املكتبة العامة .2.2.3

  57  ......................................................  لمكتيبل الوجه احلديث :اختصاصي املعلومات .3.2.3

  58 ..............................................................................................   املكتبة العامة واإلدارة احلديثة.4.3

  65  .....................................................................    املكتبة العامة ومقومات جمتمع املعلومات.5.3

  70  ...........................................................................................  امةاألدوار املتجددة للمكتبة الع .6.3

  70  ............................................................................  املكتبة العامة وجتاوز الفجوة الرقمية .1.6.3

  73 ....................................................................................  املكتبة العامة وتنميــة األفراد .2.6.3

  74  ....................................................................................  املكتبة العامة والتنمية االقتصادية .3.6.3

  76  ............................................................................ املكتبة العامة وتوجهات القطاع اخلاص .7.3

  معطيات الواقع ومتطلبات التطوير: املكتبة العامة يف اجلزائر: الباب الثاني

  80  ....................................  املكتبة العامة يف اجلزائر: الفصل الرابع

  80  .......................................................  السياق التارخيي للمكتبات العامة يف اجلزائر. 1.4

  80   .............................................)1830-1518(املكتبات العامة يف العهد العثماين. 1.1.4

  81  .................................... )1962-1830(املكتبات العامة خالل الفترة االستعمارية. 2.1.4

  82  ........................................................................  مـاريةأهم مراحـل الفترة االستع. 1.2.1.4

  87  ....................................................  لعامة أثناء الفترة االستعماريةفئات املكتبات ا. 2.2.1.4

  92  ..............................................................................   املكتبـة العامـة ووزارة الثقـافـة.2.4

  92  ........................... املهام والصالحيات: كتبات العامة اإلشراف املركزي على امل.1.2.4

  93  .........................................   على املكتبات العامة يف اجلزائر اإلشراف الالمركزي.2.2.4

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  94  ......................................................  الثقافة يف جمال املكتبات العامةإجراءات وزارة  .3.2.4

  94  .................................................................................  معايري املكتبات العامة يف اجلزائر.1.3.2.4

  96  ...................................................................................................  وم الوطين للكتابـالي.2.3.2.4

  96 ........................................................................................................ يوم إعالمي ودراسي. 3.3.2.4

  97  .......................................................................................................  راءات أخرىــإج.4.3.2.4

  98  ..................................................................  اإلطار التنظيمي واإلداري للمكتبات العامة. 3.4

  99  ..................................................................................   العامةت  األنواع األساسية للمكتبا.4.4

  99  ..................................................................................................   املكتبات البلدية العمومية.1.4.4

  100  ....................................................................................................  ة العموميةقاعات املطالع. 2.3.4

  101  ..................................................................................  ةالشبكـة الوطنية للمكتبات العام.  5.4

  101  ....................................................................................  الوضعية املعاصرة للمكتبات العامة. 6.4

  108 مقومات املكتبة العامة بوالية سكيكدة: الفصل اخلامس                             

  108  .....................................................................................................................   اإلنشاء والتأسيس.1.5

  110  ............................................................................................   التسيري اإلداري للمكتبة العامة.2.5

  110  .....................................................................................................   ميزانيـة ومتوبـل املكتبة.2.5

  112  ..............................................................................................................................املوظفــون   .3.5

  113  .......................................................................................................................  طبيعة التوظيف .1.3.5

  114 ...................................................................................................................  املستوى التعليمي .2.3.5

  114  ....................................................................................................  ختصـص علم املكتبات .3.3.5

  115  .....................................................................................................................  التكوين املستمر .4.3.5

  116  .......................................................................................................................  الكفاية العددية .5.3.5

  118  ........................................................................................  ىن املساحة والتجهيزات املوقع املب.4.5

  118  ..........................................................................................................................................  املوقع .1.4.5

  119  ...................................................................................................... املبنــى والتجهيزات  .2.4.5

  119  .............................................................................................................  املبــىن وموقعه .1.2.4.5

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  120  ..................................................................................................................  ـة املبىن مساح.2.2.4.5

  121  ................................................................................................................   التجهيـــزات.3.4.5

  126  ...................................................................................................................  ات وتنميتهااموع .5.5

  126 ....................................................................................................................  م الرصيـد حج.1.5.5

  128  .................................................................................................................  ـوىنـوع احملت ت.2.5.5

  128  ...................................................................................................................  الشكـ تعدد األ.3.5.5

  130  ....................................................................................................................  التنـوع اللغوي .4.5.5

  131  ....................................................................................................................   تنمية اموعات.5.5.5

  132  ...................................................................................................................  اإلجراءات الفنيـة .6.5

  133  ....................................................................................................................  اخلــدمــات .7.5

  134  ........................................................................................................................  اإلعـــارة .1.8.5

  135  .................................................................................................  العالقات العامة والتنشيـط .8.5

  135  ...............................................................  ة العامة التنشيط الثقايف على مستوى املكتب.1.8.5

  137  ........................................................................   التعاون بني املكتبة ومؤسسات أخرى.2.8.5

  138  ....................................................................................................................................  ورـ اجلمه.9.5

  142  ...................................  املشاريع املرتقبة يف جمال املكتبات العامة بوالية سكيكدة. 10.5

  144  ....................   سكيكدة حوصلة الوضعية العامة للمكتبات العامة البلدية بوالية.11.5

  144  .................................................................   نقاط القصور يف املكتبات العامة البلدية.1.11.5

  145  ..................................................................  البلديةوة يف املكتبات العامة ـنقاط الق. 2.11.5

  147   يف اجلزائرمتطلبات تطوير املكتبات العامة: الفصل السادس              

  147  ...................   على مستوى وزارة الثقافةاملشاريع املربجمة: تطوير املكتبات العامة .1.6

  149  ..............................ا  حتمية تطرح نفسه: التخطيط لنشر وتطوير املكتبات العامة. 2.6

  149  ..................................................................................................  التخطيط ملرافق املكتبات  .1.2.6

  150  .....................................  القرار السياسـي اخلاص بنشر وتطوير مرافق املكتبات. 2.2.6

  151  ......................................................................  املنظمات املكلفة بالتخطيط للمكتبات. 3.2.6

     

http://www.pdffactory.com


اتــــــة احملتويـقائم § 

 

  151  ..........................................................................................................  ـطاحـل التخطيمر .4.2.6

  151  .........................................................................................................  ة املعياريــةاملرحل.1.4.2.6

  152 .........................................................................................................  ة العمليــة املرحل.2.4.2.6

  152  .......................................................................................................  أطـوار التخطيـط .3.4.2.6

  153  .................................................   إصدار تشريعات مؤسسة ومنظمة للمكتبات العامة.3.6

  154  ..............................................................   العامةعلى املكتباتة مركزية ـوجود سلط  .4.6

  154 ....................................................  الدور املطلوب: اختصاصيو املكتبات واملعلومات  .5.6

  156  .................................................  غاية واحدة ومسؤولية متعددة: لعامةتطوير املكتبة ا .6.6
  158  .................................................................................................................  خـــامتـة

    قائمة املراجع

    قــاملالح

    دليل املقابلة/ 1 امللحق

   انـاالستبي/ 2 امللحق

   غة العربيةلمستخلص بال

   "Résumé "مستخلص باللغة الفرنسية

    "Abstract "مستخلص باللغة االجنليزية

    كشـاف اجلـداول

    كشـاف األشكـال 

 

     

http://www.pdffactory.com




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

     

http://www.pdffactory.com


 12 

  ة ـــــــدمــــــــــمقـــ
املكتبة العامة أو مدرسة الشعب واحدة من أهم مقاييس تطور األمم وارتقاء الشعوب 

ع لإلنتاج الفكري على  فهي مجم.ومنوذج واضح لوعيها الفكري ومستواها العلمي والثقايف
وهي املكان . ماختالف أشكاله ومواضيعه وقبلة للقراء على اختالف فئام، أعمارهم وأجناسه

الذي ال يقصي أي فكر أو علم، وال يقصي صغريا أو كبريا، وال يقصي عربيا أو غربيا؛ املكان 
الذي تتآلف فيه األفكار وتنمو فيه شخصية الفرد وتتوسع فيه قدراته ومواهبه وتنضج مكتسباته 

  .ل الفرد يتشرب منها فال تنضب أبداظ فهي مدرسة مفتوحة مدى احلياة ي.العلمية
عرفت بعض الدول قيمة املكتبة العامة وأثرها على التنمية احمللية فتكفلت بتوفريها، لقد و

أثاث وجتهيزات وجمموعات وأرصدة منتقاة ووحرصت على توفري اإلمكانيات هلا من مباين مناسبة 
طبيق  تذخر جهدا يف تمل و.من اإلنتاج العلمي والثقايف، ودعمتها باملوظفني املتخصصني واملؤهلني

أحدث النظم والوسائل لتقدم املكتبة خدماا وتؤدي رسالتها على أكمل وجه، كما هو احلال يف 
  .كثري من دول العامل املتقدم وعلى رأسها بريطانيا، فرنسا، أملانيا والواليات املتحدة األمريكية
ها بتاتا؛ بينما جتاهلت قيمتها دول أخرى، فمنها من أسستها مث أمهلتها ومنها من مل تؤسس

فجنت هذه الدول جهال رهيبا يضيع أبناءها وفراغا قاتال يسمم أوقام، فأخذت اآلفات تسري م 
كل مسار والبطالة تعبث م يف كل درب، ألم فارغون من كل فكر قوي يبين شخصيتهم ومن 
 كل علم ينري مستقبلهم، ومن كل حكمة توجههم وتنري درم، وجنت أيضا ختلفا جيرف كل

  . قطاعاا وعشوائية وفوضى يف خمتلف مؤسساا
املكتبة العامة مؤسسة ثقافية هلا رسالة سامية يف حياة الشعوب واألمم وتقَدمها وهي مركز 

 املادية واملالية من أجل تقدمي أحسن ،علمي تربوي، وثقايف للمجتمع يوفر خمتلف املوارد البشرية
 وبغض النظر عن ،لثقافية لكل أفراد اتمع بدون متييزاخلدمات العلمية واألنشطة التربوية وا

 أدركت العديد من قدو. يمياملعتقدات، أو اجلنس، أو اللون، أو املستوى االجتماعي أو التعل
والتمست أثرها ودورها اإلجيايب حقيقة يف واقعها وجماالت احلياة فيها، فأصبحت تها الدول أمهي
  .اخلطط واالعتمادات املالية والكفاءات العلميةا الربامج ووجه حنوهؤسسات اليت تمن أهم امل
 

     

http://www.pdffactory.com


 13 

 ري حنو التأسيس تمع املعلومات وملا كانت اجلزائر دولة من دول هذا العامل الذي يس
حيث تغدو املعلومة فيه العملة االستراتيجية لكل قطاعات الدولة، واملورد األساسي لكل قوة 

الل املوارد الطبيعية واملادية والبشرية، وباملعلومات تتجه وطاقة، فبها يتمكن اإلنسان من استغ
القرارات حنو البناء السليم والنتائج املوثوقة، هذه املعلومات اليت ستشكل أهم قطاع من قطاعات 

إننا وحنن نتجه حنو هذا اتمع وهذا العهد ينبغي أن نعد شعبنا على أن يقدر املعلومة . االقتصاد
 .ة اليت تنعكس على حاضره ومستقبلهيمة احلقيقية هلا ويدرك قيمتها املضافويثمنها ويعرف الق

وتقديره للمعلومة جيعله يبحث عنها مهما تعددت مصادرها وتنوعت، وأهم مورد يتوفر على هذه 
  .املصادر على اختالف أزماا وأشكاهلا وأصوهلا هو املكتبة العامة

ختضع يف أحيان كثرية  و،ري من التهميش والتجاهلألن املكتبة العامة يف اجلزائر تعرف الكثو
 والدراسات الشاملة  إىل السند العلميوتفتقر  على وضعيتها ومستوى أدائهاحكام العشوائيةإىل األ

اسة علمية تقدم مؤشرات حقيقية عن ر فإن احلاجة بدت ضرورية لوجود د،اليت حتدد واقعها
  .املكتبة العامة يف اجلزائر

تتوجه هذه األطروحة حنو استكشاف حالة وواقع املكتبات العامة يف اجلزائر من خالل 
، من أجل التعرف على خمتلف اإلمكانيات دراسة ميدانية لعينة عن تلك املكتبات بوالية سكيكدة

قد مت تقسيم الدراسة إىل و. اليت تتوفر عليها والنقائص اليت تعاين منها وتعيقها عن أداء وظائفها
 األول خمتلف اجلوانب املنهجية والنظرية ، حيث يتضمن البابيضم كل منهما ثالثة فصولابني ب

هلذه الدراسة، أما الباب الثاين فيعاجل واقع املكتبة العامة يف اجلزائر، مث يدقق ويفصل يف إمكانياا، 
 مكتبات بلديات والية سكيكدة، إضافة إىل إعطاء نظرة عنوجوانب قصورها من خالل 

   .نشرها يف اجلزائرو هامتطلبات تطوير
 الفصل األول من الدراسة خمتلف اإلجراءات املنهجية اليت سارت وفقها، أما الفصل عاجلي

الثاين فيقدم نظرة شاملة وتعريفية باملكتبة العامة وأهم وظائفها وأهدافها وموقعها يف سياق 
الث املكتبة العامة ودورها يف مواجهة  الفصل الثيوضح. مؤسسات املعلومات املختلفة يف الدولة

حتديات اتمع احلديث انطالقا من التغيريات الكثرية اليت مست خمتلف جوانب اتمع وكذا 
ة األفراد على خمتلف املكتبة، وزادت من أمهيتها نظرا ملا تقوم به من ضمان التعليم املستمر وتنمي
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تمعات النامية إىل جتاوز الفجوة الرقمية، كما تعرض دعم التنمية االقتصادية وتأهيل ااملستويات و
  .ذات الفصل إىل االجتاه الذي حنته بعض املكتبات العامة وهو القطاع اخلاص

الباب الثاين للدراسة والذي أما عن واقع املكتبة العامة اجلزائرية فقد متت معاجلته من خالل 
  اجلزائرية بشكل عامالعامة يف اجلمهوريةاملكتبة  حيث عاجل الفصل الرابع ،تضمن ثالثة فصول

انطالقا من اإلشارة إىل السياق التارخيي هلذه املكتبات ابتداءا من العصر العثماين، فاحلقبة 
ي هلذه املكتبات يف ، كما تناول اإلطار التنظيموأبرز املكتبات العامة يف تلك الفترةاالستعمارية 

، وحاول  اليت تقوم ا هذه األخريةاإلجراءاتة، وخمتلف ، وطبيعة عالقتها بوزارة الثقافاجلزائر
أما الفصل اخلامس فركز . إعطاء صورة عن الواقع احلايل للمكتبات العامة على املستوى الوطين

 كتبات العامة البلدية بصفة خاصةالدراسة والتحليل على املكتبات العامة بوالية سكيكدة وامل
مة اجلزائرية، لتسمح بأخذ نظرة دقيقة وعلمية عن الوضعية احلقيقية باعتبارها عينة عن املكتبات العا

ملكتبات ا اليت تعيشها للوضعية نظراو. هلا وخمتلف إمكانياا ونقاط الضعف يف مواردها وخدماا
العديد من املتطلبات من أجل تطوير ونشر املكتبات العامة  يتناول الفصل السادس العامة اجلزائرية

، مث حوصلة خمتلف النتائج اليت السارية يف هذا اال مع تسطري خمتلف اجلهود الوطيناملستوى على 
  .وصلت إليها الدراسة

ولقد رافقت إجناز هذه الدراسة الكثري من احملفزات وخاصة تشجيع األستاذ املشرف 
من العاملني إضافة إىل التجاوب الذي القته من الكثري والقائمني على املطالعة العمومية بالوزارة، 

               بعد حماورم حول أمهية املكتبة يف اتمعبعض املسؤولني، وأكثر من ذلك جتاوب باملكتبات
ت األكثر اليت  الصعوباممكانا للخيبة، أو التراجع أما مل جتعل يف أنفسنا وافزإن خمتلف هذه احل

  .القيناها
تمع من أجل تطويره وتنميته على خمتلف إن اإلميان مببدأ املكتبة العامة وضرورا يف ا

  .املستويات ظل حيدونا طيلة إجناز هذا العمل، وقد ازداد إمياننا بأا أساس كل تنمية وتطوير
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  ةـري  للدراســار النظـــاإلط: اب األولــالب
  راءات املنهجية للدراسةـاإلج:الفصل األول

 :ات الدراسةـأساسي. 1.1

  :إشكالية الدراسة .1.1.1
لقد شكلت املكتبة جزءا من تاريخ البشرية، وعامال هاما يف تطورها وهي اآلن من أبرز 

ها عبء كبري ال بد أن تقوم به لترقية وتنشيط حياة البيئة اخلاليا الفكرية اليت حيتويها اتمع، ويقع علي
متثل املكتبات العامة دعامة أساسية للتقدم العلمي واحلضاري ومرآة تعكس تاريخ الشعوب و. احمللية

وأمناط معيشتها وحضارا وتؤدي دوراً حيوياً يف تطوير قدرات اتمع ونشر القيم التقدمية والوعي 
ربية األجيال لتأخذ دورها يف بناء اتمع وحتقيق تقدمه وازدهاره باعتبارها الثقايف وتعليم وت

زم ا فأصبحت هذه املكتبات الزمة من لو.مؤسسات ثقافية وعلمية وتربوية، جامعة لكل الشعوب
املواطن ترافقه يف كل مراحل حياته حيث حيتاجها يف دراسته وأوقات فراغه ووظيفته واستقراره، 

  .ياة وتوسيع خربته وتنمية قابليته وإظهار مواهبه ليستفيد منها جمتمعهفتعلمه فن احل
بينما مل جتد هذه املؤسسة العلمية التربوية التثقيفية املكانة احلقيقية يف اجلزائر، سواء من طرف 

خمتلف املوارد الذي يضمن هلا التنظيم القانوين وأصحاب القرار الذين يتجاهلوا فلم حتض بالتشريع 
 لوضعنا اجلزائري املتأملف.  التشجيع الشعيب واإلقبال الكبري من املواطننيى تتطلبها، كما أا ال تلقاليت

 جيد أن املكتبة غائبة غيابا يكاد يكون كليا من احلوار السياسي واحلوار وآفاق التنمية يف بالدنا
 البعض يراها ال أن شيء ال معىن له وال فائدة من وجوده، حىتاالجتماعي على حد سواء وكأا 
  . ترقى لتكون موضوعا حلوار أو نقاش

  :إن غياب املكتبة العامة رافقته الظواهر التاليةو
 ندرة دور النشر الوطنية العمومية منها واخلاصة؛  3
 ارتفاع تكاليف النشر بالنسبة للكاتب والناشر؛ 3
 قلة الكتب املنشورة حمليــا؛ 3
 قلة دور الوراقة و بيع الكتب؛ 3
  تكاليف اقتناء الكتب واالت خاصة منها ذات القيمة الرفيعة؛ارتفاع 3
  نقص وأحيانا انعدام املكتبات املدرسية؛ 3
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 حىت تغطي هذه الفجوة  ضرورة قصوى العامةيف غياب خمتلف هذه املؤسسات تبدو املكتبة
عداد  كيف ميكن تنشئة أجيال مثقفة واعية وعلمية قادرة على صنع حاضرها واالست، إذوالفراغ

تلك املؤسسات اليت تعمل على تنوير العقول وتثقيفها وتوعيتها  !!ملستقبلها يف غياب املكتبات
وتزويدها باألفكار واحلكمة اليت جتعل اإلنسان قادرا على تسوية مشاكله واختاذ قرارات سليمة جتعله 

اليت تتواجد  اجلزائرية املكتبات العامة  خاصةً وأنناجحا يف حياته على اختالف مستوياا وجوانبها،
، كما أا ال تتوفر وال تقدم اخلدمات املنوطة ا ،ال تلعب أدوارها احلقيقيةعلى مستوى البلديات 

 - هذا إن وجدت-املكانة االجتماعية اليت تليق ااألمهية وال حتظى بو، ط الضرورية للعملوعلى الشر
  .ائيا عامةألن العديد من البلديات ال تتوفر على مكتبة 

دراسة علمية تسمح نشأت ضرورة دراسة وضعية هذه املكتبات ، كل ما سبق وبناءا على إنه 
واخلروج  مواقع اخللل فيها بتشخيص وذلكالوضعية املزرية اليت تعيشها بالوقوف على أسباب 
  .تعيق حسن سريهاا، والنقائص اليت  اإلمكانيات اليت تتوفر عليهمبؤشرات دقيقة تصف

  : سةرضيات الدراف. 2.1.1
ليكون جمال الدراسة دقيقا وحمددا، ولتجنب اإلحنراف والتيه داخل املوضوع بعد التعمق فيه 
                واخلوض يف أغواره، ينبغي وضع فرضيات نسري يف سبيل اختبار مدى ثبوا وتطابقها مع الواقع 

  :وهي كالتايل
 . قصور يف أداء املكتبة العامةمة أدى إىل املكتبة العارسيي يؤسس وغياب قانون أساسي .1

 أدى إىل غياب فعاليتها يف النوعي  على املقومات الضرورية للعمل املكتيب املكتبة العامةعدم توفر .2
 .اتمع

  : املوضــوع دوافع دراسة.3.1.1
  :األسباب الــذاتية. أ

ة حول خمتلف نظريات ومناذج إن الدراسة املتبعة أثناء العام األول فيما بعد التدرج كانت متركز 3
وكان من املتوقع أن تكون األطروحة متمحورة حول واحدة من اإلدارة احلديثة يف الفكر الغريب، 

  الغربأن تطبيق تلك النظريات كان مرحلة تلقائية لتطوررأينا تلك النماذج أو النظريات؛ لكن 
أما حنن فال ميكننا تطبيقها . خرىالفكري والعلمي من جهة وتطورهم اإلداري والتنظيمي من جهة أ

ة وكثري  نتوفر على نفس اخلصائص التنظيمية، االجتماعية، الثقافية، االقتصاديبصفة عشوائية، ألننا ال
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من الظروف األخرى كاليت نشأت فيها تلك النظريات؛ كما أن الكثري من القائمني على مكتباتنا 
لوطنية وبعض املكتبات اجلامعية ال يسمعون ائيا بتلك مبختلف مستوياا، إذا ما استثنينا املكتبة ا

النظريات وبالتايل فإن أي مساءلة هلم ستكون ذات نتائج ال معىن هلا طاملا أم جيهلون الظاهرة حمل 
وبالتايل كان األوىل بنا يف املرحلة الراهنة هو حتديد نوع من أنواع املكتبات وكان هذا . الدراسة

أكثرها تأثريا يف الواقع االجتماعي لعامة الشعب، ودراستها دراسة علمية موضوعية التحديد بناءا على 
تسمح لنا باحلصول على املعطيات الكفيلة بالتشخيص العلمي لوضعيتها، مستوى تطورها وخمتلف 

  . العوامل املؤثرة عليها، وهذا هو املوضوع األساسي هلذه الدراسة
  :األسباب املوضوعية. ب
لعلمية واالجتماعية لوجود املكتبات العامة يف اتمع غدت حتمية وضرورة حىت ال إن األمهية ا 3

 يف جهله، عسى أن تكون التفاتتنا هذه إىل املكتبات العامة حافزا هليئات عديدة حىت تضعه حمل يميض
 .اهتمام وحمط فعل

 بالتنمية، وقد إن املكتبات عموما واملكتبات العامة بصفة خاصة ذات صلة كبرية وعالقة وثيقة 3
أردنا معاجلة هذه القضية حىت تكون للبحث قيمة مضافة يف جانبه العلمي والعملي، ويكون ذا فائدة 

 .على اتمع
ة لتطوير قطاع املكتبات العامة الذي يتطلب جهودا نوعية مكثفة، للنهوض به ة املاسـاحلاج 3

املكتبة الوطنية واملكتبات اجلامعية عرفت ، خاصة وأن سعيا حنو حتقيق أمن اتمع الثقايف والفكري
 .بعض اخلطوات حنو التطوير والتحسني

 .ظهور بوادر االهتمام بتطوير قطاع املكتبات العامة من طرف وزارة الثقافة 3

  :ةـداف الدراسـأه .4.1.1
  : ، تتلخص فيما يليمجلة من األهدافإننا ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع نسعى إىل حتقيق 

 ، بصفة خاصةسكيكدةاجلزائر عامة وبوالية ق فهمنا لواقع ووضعية املكتبة العامة بتعمي .1
إثراء املعرفة العلمية لتخصص علم املكتبات مبعطيات واقعية عن مؤسسة شديدة األمهية  .2

 واحلساسية يف بنية النظام الوطين للمعلومات؛
حىت ميكن وضع أنسب  ا،فهوعلل الفشل يف أدائها لوظائ. أسباب ركود املكتبات العامةف كش .3

   .احللول هلا والعمل على تطويرها وترقيتها
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 :ةـج الدراسـمنه .5.1.1

والتعرف  هرة واحلقائق املتعلقة اإلعداد الدراسة ومجع املعلومات والبيانات الالزمة عن الظا
د من صحة على خمتلف أبعادها، ارتأينا اتباع املنهج الوصفي الذي يشتمل على مجع البيانات للتأك

الفرضيات املتصلة بالوضع احلايل للظاهرة موضع الدراسة، وبعبارة أخرى فاملنهج الوصفي يقوم أوال 
بتحديد الوضع احلايل للظاهرة املدروسة، ومن مث يعمد إىل حتليل البيانات احملصلة وإعطاء تقرير 

 .وصفي حتليلي للظاهرة حمل الدراسة مع استخالص النتائج وحماولة تعميمها

  :ةـات السابقـالدراس .6.1.1
ألن املعرفة تراكمية وألنه ال حبث علمي يبىن على فراغ، أردنا إجياد إطار نظري حول 
املوضوع املدروس وإجياد موقع ضمنه لإلشكالية املطروحة، ومن خالل البحث الوثائقي يف التراث 

 السابقة نادرة جدا خاصة ما  وجدنا أن الدراسات˝املكتبات العامة ˝النظري الذي يعاجل موضوع 
  :يلي أمهها وفق تسلسل زمين كانت منها ميدانية، ونورد فيما

دراسة وصفية حتليلية : اإلطار القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر. قموح، جنية .1
أطروحة ماجستري، علم املكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، . ملكتبات الشرق اجلزائري

1997. 
  وحتليلدراسةركزت على تضمنت حملة وافية عن ماضي املكتبة العامة يف اجلزائر، وة دراس

فية بصفة عامة واملكتبة العامة بصفة خاصة، اق القانوين التشريعي الذي حيكم املؤسسات الثانباجل
يل علمي من اجلانبني القانوين  بتحلمكتبات العامة بالشرق اجلزائريقد مشلت وكانت هذه الدراسة 

 .واملكتيب

املكتبات العامة واملكتبات . إدارة التوثيق واملعلومات/ املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .2
 .2003املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس. الوطنية يف الوطن العريب

يتني النظرية  من الناح يف الوطن العريباملكتبات العامةذه الدراسة ه عاجل اجلانب األول من
، ال ختتلف هذه حممد فتحي عبد اهلادي وشريف كامل شاهني من طرف هامت إعداد ، حيثوامليدانية

 االختالف يكمن يف جمال الدراسة الدراسة بشكل كبري عن دراستنا من حيث إشكاليتها، وإمنا
  .ليل املعطياتول العربية، وكذا يكمن االختالف يف أسلوب حتيدانية اليت مشلت العديد من الدامل
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  :إجراءات الدراسة امليدانية .2.1
  :االت الدراسةـــجم .1.2.1

مجع املعطيات اخلاصة باملكتبات العامة على املستوى تشتمل الدراسة على : ين اال املكا.1.1.2.1
 ، واليت يبلغ عددهااليت تتوفر عليها بلديات والية سكيكدة عامةاملكتبات ال وبصفة خاصة ،الوطين

     :)01اجلدول (،كما يف اجلدول التايل1 إىل الدوائرمثانية وثالثون بلدية نوردها حسب انتمائها اإلداري
  كل رئيس دائرة البلديات التي ينشطها  المقــار  كل رئيس دائرة البلديات التي ينشطها  المقــار

01  P 22  عزابة  P الحدائق  
02  P 23  جندل سعدي محمد  P  زويتعين  
03  P السبت  

  الحدائــق
24  P بوشطاطة  

04  P  25  الغدير  P الزيتونة  
  عزابــة

05  P عين شرشار  
  الزيتونـة

26  P قنواع  
06  P 27  رمضان جمال  P رمضان جمال  سيدي مزغيش  
07  P 28  بني بشير  P عين بوزيان  
08  P الحروش  

  سيدي مزغيش
29  P بني ولبان  

09  P 30  أم الطـوب  صالح بوالشعور  P أم الطوب  
10  P 31  أوالد حبابة  P أوالد عطية  
11  P 32  مجاز الدشيش  P وادي الزهور  

  الحـروش

12  P ز ر د ا ز ة  
  أوالد عطية

33  P خنق مايون  
13  P 34  تمالوس  P عين قشرة  
14  P بين الويدان  

  عين قشـرة
35  P تمالـوس  الولجة بوالبلوط  

15  P 36  الكركرة  P سكيكدة  
16  P 37  القل  P فلفلة  
17  P بني زيد  

  سكيكـدة
38  P  القــل  حمادي كرومة  

18  P الشرائع  
19  P ابن عزوز  
20  P المرسى  

  

  
  ابن عزوز

21  P بكوش االخضر    

  توزيع بلديات والية سكيكدة): 01(جدول

               

                                                
  .  حيدد قائمة البلديات اليت ينشطها كل رئيس دائرة306- 91مرسوم تنفيذي رقم .  1

     

http://www.pdffactory.com


 22 

 املوضوع ومجع البيانات إذا ما اعتربنا أن اال الزمين للدراسة يبدأ باختيار: اال الزمين .2.1.2.1
 ديسمربعلى املكتبات أماكن الدراسة، فإن زمن الدراسة امليدانية يبدأ من شهر والتعرف األولية 
 أي أن الدراسة 2006 ماي 15 ، وكان ذلك بتاريخاالستبيانات وحتليلها من تفريغ باالنتهاءوينتهي 
 . ستة أشهر حوايلدامت

 عام مع التركيز على  على املكتبة العامة يف اجلزائر بشكل الدراسةركزتت:  اال البشري.3.1.2.1
  :مكتبات والية سكيكدة، وبالتايل فاتمع البشري للدراسة انقسم إىل فئتني

، وكذا الوطين  ختص املستوىوزارة الثقافة وذلك من أجل احلصول على معلومات: ة األوىلـالفئ
  .ة ضرورية يف الدراسةنوعياحلصول على معلومات 

 وبعد ،بلدية 38 مستوى بلديات والية سكيكدة واليت عددهااملكتبات العامة على : ة الثانيةـالفئ
مخسة مكتبات بلدية، وبالتايل فاال  اتضح أن والية سكيكدة ال تتوفر إال االستطالعيةالدراسة 

  .ئمني على هذه املكتباتاالبشري متثل يف الق
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  :أساليب مجع البيانات .2.2.1
امليدانية، اليت تسعى إىل مجع املعطيات اخلاصة بالظاهرة من راسة من الدراسات تعد هذه الد

ويف . واملالحظة االستبيان ،املقابلة: ، وهناك ثالثة أدوات أساسية جلمع البيانات وهيأرض الواقع
  :يلي وسنوضح ذلك فيما ،املقابلة واالستبيان وحمورية على دراستنا هذه اعتمدنا بصورة أساسية

  :املقــابلة .1.2.2.1
  :  ةنظرا لالعتبارات التالي

  جهل الوضع الوطين للمكتبات العامة يف اجلزائر، -
 عدم فهم دور وزارة الثقافة بالنسبة للمكتبات العامة،  -

 طرفإضافة إىل عوامل أخرى، بدا لنا ضروريا احلصول على هذه املعلومات وغريها من 
 باملطالعة العمومية واملكتبة العامة على فني بصفة مباشرة وبالتايل إجراء مقابلة مع املكلوزارة الثقافة

  .، باعتبارها املصدر الوحيد الذي ميكنه تقدمي خمتلف هذه املعلومات الكيفيةمستوى الوزارة
  :ملقابلةاإعداد دليل . 1.1.2.2.1

باحلصول على أكرب كم من املعلومات من املبحوث  يف صورة تسمح  مت إعداد دليل للمقابلة
  :متحورت حول، 1 مفتوحةأسئلة) 09(تسعة   ميموذلك من خالل تص

  . ومهامهاطبيعة وصاية وزارة الثقافة على املكتبات العامة، اهليئة املكلفة على مستواها بذلك .1
  .شبكة وطنية مهيكلة ومنظمة، ومدى التنسيق بينها ضمن أصناف املكتبات العامة يف اجلزائر .2
  . العامة يف اجلزائرأسباب الوضعية السلبية اليت تعيشها املكتبات .3
 .املشاريع املربجمة لتطوير القراءة العمومية واملكتبات العامةوإجنازات وزارة الثقافة  .4

وإضافة إىل هذه املقابلة النظامية كانت لنا عدة مقابالت ثانوية من أجل حتصيل املعلومات 
وهيلة هلذه الدراسةاملكم ،:  
من أجل معرفة مدى اهتمام :  لوالية سكيكدةمقابلة مع السيد رئيس ديوان الس الشعيب .1

 .نواب الس الشعيب باملكتبات العامة، وعما إذا كانت هناك مشاريع مسطرة يف اال
صاحل حمروقة موظف مبديرية الثقافة لوالية سكيكدة مكلف باملشاريع : مقابلة مع السيد .2

 .، مبا فيها املكتبات العامةاملسطرة من طرف وزارة الثقافة
                                                

  .01أنظر امللحق .  1
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  :انيستباال .2.2.2.1
مربر استغالهلا كأداة أساسية   أداة جلمع البيانات من الواقع بطريقة قابلة للقياس الكمي، وهذا هوووه

وقد مت  . بصورة واضحةهاعدم حتقق للدراسة، وذلك حىت نتمكن من التأكد من ثبوت الفرضيات أو
 وتدعيم حتليل الواضحةاط غري قصد استكشاف بعض النق، 1االستمارة باملقابلةاعتماد طريقة 

، وكذا من أجل منح الفرصة للباحث  املبحوثنيىلتفادي حدوث أي غموض لد، واملعطيات
   . والتساؤالت إن وجدتاالستفهامات طرح واملبحوث من أجل

كما كانت املالحظة الدقيقة ملختلف ظروف عمل املكتبات وخمتلف السلوكيات على 
  .مصادر املعلومات بالنسبة لنا خاصة عند حتليل املعطيات وتعليلهامستوى املكتبة واحدة من أهم 

  :انيستباالتصميم أسئلة .1.2.2.2.1
 هو مجع معلومات كيفية، ومعطيات كمية تبني لنا وضعية املكتبة االستبيانن اهلدف من أل

ماالت ت، فقد كانت أغلبية األسئلة يف صيغة خربية تتضمن احتالعامة على مستوى خمتلف البلديا
  .اإلجابة أمامها

  :2االستبيانحماور  .2.2.2.2.1
 وفق سلسلة من احملاور ملطلوبة حول الظاهرة، مت إعدادهعطيات الم لشامالليكون االستبيان 

 ىاحتو. عددها فكان متفاوتا من حمور آلخر أما مبختلف جوانب تقييم املكتبة،كان ترتيبها مرتبطا 
  :هيحماوره العامة  و، شكل مغلق على أغلبية األسئلة يفاالستبيان

 .أسئلةسؤالني  )2(: التعريف باملكتبة .1
  . سؤالني)2: (التسيري اإلداري للمكتبة العامة .2
  . سؤالني)2(: امليزانية ومتويل املكتبة .3
 أسئلة ) 5: (العاملون باملكتبة .4
 . سؤاال)12( :املوقع املبىن والتجهيزات .5
 . سؤاال)11( :اموعات .6
 . أسئلة)3( :اإلجراءات الفنية .7

                                                
  .125. ص.2002، ]ن.د.]:[م.د. [ منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعيةتدريبات على. زروايت، رشيد:  أنطر.  1
  .02أنظر امللحق  . 2
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  . أسئلة)4( :اخلدمات .8
 . سؤالني)2( :التنشيط والعالقات العامة .9

 . أسئلة)4(: اجلمهور .10
 .هود، املشاكل اليت تعانيها واالقتراحات لتطوير املكتبات أسئلة مفتوحة ملعرفة اجل)3(ثالثة و .11

  : التجرييب االستبيان .3.2.2.2.1
ك العيوب والنقائص يداين وذلك الستدرا جدا يف البحث املامهم االستبيان التجرييبعد ي

متخصصني يف جمال املكتبات، وكذا على واحد وقد مت عرضها على ستمارة األولية، املسجلة يف اال
وقد بدت للجميع واضحة ماعدا بعض التغيريات الطفيفية . من القائمني على املكتبات حمل الدراسة

  .اليت مست الشكل دون املضمون
  :االستبيانتوزيع  .4.2.2.2.1

          مخسة مقابالت، مت خالهلا ألن األسلوب املعتمد هو االستمارة باملقابلة فقد متت برجمة  
         ماي06، ابتداءا من يوم ملء االستبيانات وكان لكل مقابلة على مستوى مكتبة عامة يوم خاص

   .2006 ماي 10إىل غاية 
3.2.1. تمع األصلي للدراسةا: 

البلدية باجلزائر ككل، ونظرا وضعية املكتبة العامة لدراسة موجهة الستكشاف إن هذه ا
 من ارتأينا. ، إضافة إىل عدم انتظام توزيع هذه املكتبات على بلديات الوطنللتشتت اجلغرايف الكبري

   .أجل احلصول على املعلومات املطلوبة اعتماد فئتني من عينة الدراسة
  :عينة الدراسة  .4.2.1

  :من خالل نقطتني أساسيتني مهاة على استكشاف وضعية املكتبات العامة زكرلدراسة متألن ا
1. سريهااملكتبة العامة البلدية يف اجلزائر وخمتلف اهليئات واألحكام اليت ت. 
 مقومات وموارد هذه املكتبات وظروف عملها، .2

  :وبالتايل فالعينة انقسمت إىل فئتني مها

     

http://www.pdffactory.com


 26 

 1مديرية الكتاب واملطالعة العموميةوكانت العينة املقصودة ،  وزارة الثقافة:الفئة األوىل 
  .باعتبارها املديرية املكلفة املطالعة واملكتبات على مستوى وزارة الثقافة

  : ومتت املقابلة مع
  ، السيد قانة ياسر عرفات لدعم اإلبداع األديباملدير الفرعي .1
  .سيدة فاطمة الزهراء بن محيدة ال للمكتبات وترقية املطالعة العموميةواملدير الفرعي .2

 بتارخيي  للمديرين فقد مت إجراء املقابلة على جلستنيالكثرية واالرتباطات نشغاالت نظرا لالو
  .2006 أفريل 19 و16

وكان ، والية سكيكدةلديات بدراسة املكتبات البلدية املتواجدة على مستوى  :الفئة الثانية       
، لكن وبعد الزيارات مكتبة بلدية وذلك حبسب عدد البلديات )38(مفترضا أن تتم الدراسة يف 

 اتضح أا ال تتوفر ائيا على مكتبة بلدية، ومتت االستعانة مبديرية االستطالعية إىل بعض البلديات
الثقافة لوالية سكيكدة من أجل احلصول على املعطيات الصحيحة اخلاصة بكل بلديات الوالية، 

   :جلدول التايلهي موضحة يف ا بلدية، واتث بلديات فقط تتوفر على مكتباتضح فيما بعد أن ثالو
  اهليئة الوصية  اسم املكتبة  الرقم
 الشعبية البلدية عائشة أم املؤمننياملكتبة   01
 ي الزيتونحمكتبة   02
 بويعلـىمكتبة   03

 
 بلدية سكـيكدة

 بلدية احلروش  مكتبة بلدية احلروش  04
 بلدية بين ولبان  ولبانمكتبة بلدية بين   05

.الدراسةحمل العامة املكتبات ): 02(جدول  
  :وقد متت دراسة املكتبة العامة البلدية فقط نظرا لعاملني، مها

إن التعريف العلمي للمكتبة ال ينطبق على خمتلف قاعات املطالعة اليت تتواجد على  .1
 .الثقافة، ودور الشباب مستوى دور ومراكز

هذه املكتبات يسمح لنا بالتشخيص الدقيق والدراسة املعمقة هلا دراسة نوع واحد من  .2
  .ولظروف عملها
                                                

، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف 2005 فرباير سنة 26 املوافق 1426 حمرم عام 17مؤرخ يف  80-05مرسوم تنفيذي رقم . 1
  . وزارة الثقافة
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  :مـ املفاهيدـ حتدي.3.1
  أي حتديد املفهوم املقصود به،البحث حتديد املفاهيم إجرائيا يف االنطالق وقبل منهجيا ينبغي

 واضحة الدراسةتكون هذه ول. معها التداخل  أوعن مفاهيم أخرى حتتمل التشابه  لعزلهالبحث يف
  . الدراسةينبغي حتديد املصطلحات ذات العالقة املباشرة مبوضوع املعامل

ü من حيث تسيريها  املكتبة العامة يف هذه الدراسة هي كل مكتبة تابعة :ةـة العامـاملكتب
  .، واليت تشكل حمور هذه الدراسة بصفة مباشرةللبلدية
ü يوجد باملركز الثقايف أو دار فضاءى مصطلح قاعة مطالعة يدل عل إن :ة املطالعةــقاع 

 على أنه ذُختحيث يزود ببعض الكتب والكراسي والطاوالت ويأو دار الشباب، الثقافة 
  .مكتبة
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  واألطر النظرية املفاهيم : املكتبة العامة: الفصل الثاني
  :دــمتهي

ألن املكتبة العامة مؤسسة ذات قيمة عليا يف اتمع، وذات آثار قوية يف عملية التنمية للفرد 
تتم  ما سذلك و.والدولة ككل، فهي تتطلب يف هذه الدراسة جماال، يوضح فيه مفهومها، ورسالتها

  .ذا الفصلمعاجلته يف ه
  : املكتبة العامة املفهوم واخلصائص.1.2

املواد األخرى احملفوظة  جمموعة من الكتب و":ملكتبة حسب ما يعرفها القاموس املوسوعيا
مؤسسة "لكن حقيقة املكتبة تتجاوز هذا التعريف البسيط، فهي. 1"االستشارةللقراءة و الدراسة و 

تنميتها دعما صادر، مث تعمل على تنظيمها وإدارا واملعملية حركية، تقتين املعلومات من شىت 
للمؤسسة اليت تنتمي إليها، سواء كانت جامعة، أو مصنعا  مث تطوير النظام الذي تعمل مبوجبه بصورة 
متواصلة، كل هذا يكون على حساب راحة املكتبيني الذين يعملون مع كل قارئ للوصول إىل مبتغاه 

      تطورت إىل هذه الدرجة، و أصبحت من الرقي و التعقيد مبكان حبيثالعلمي عن طريق التقنية اليت 
  .2"ال ميكن استخدامها بكل كفاءة دون املهارات التقنية العاملية

 واحدة من املؤسسات العاملة يف خدمة اتمع، من خالل أرصدا املتنوعة املكتبة العامةو
أن تكون املكتبة خبدماا وأنشطتها يف مستوى واملتجددة، وموظفيها الذين يعملون باستمرار على 

، وقد حاول الكثري من املنظرين وضع مفهوم واضح وحمدد للمكتبة العامة، تطلعات أفراد اتمع احمللي
مؤسسة ثقافية تقدم خدماا املكتبية واملعلوماتية جلميع أفراد اتمع يف منطقة "حيث تعرف بأا 

، وقد قصر هذا التعريف دور املكتبة العامة على 3"لية عامة أو خاصةمعينة، وتساندها خمصصات ما
املركز احمللي للمعلومات الذي يتيح كافة أنواع "كما ترى كذلك بأا تقدمي الوثائق واملعلومات، 

 وهي مؤسسة ثقافية اجتماعية مكملة للمدرسة وهلا دورها ،املعرفة واملعلومات للمستفيدين منها

                                                
: اضـالري . عريب-إجنليزي: م املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلوماتـاملعج. اهللا، سيد، حسب أمحد حممد ،الشامي . 1

 . 1986، دار املريخ
  .428.ص .1994 ،جامعة قازيونس: بنغازي. التقنية و إدارة املعلومات .  يونس ،عزيز . 2
  .17.ص .2001 نانية،الدار املصرية اللب: القاهرة.  املكتبات العامة. حممد فتحي، مجعة، نبيلة خليفة،ي عبد اهلاد. 3
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ل دور مكَ للمجتمع، وهي ت وبالتايل فاملكتبة العامة تقدم خدمات عديدة،1"ة اتمعاألساسي يف خدم
 ، ألابعض املؤسسات األخرى كاملدرسة، ألا ختدم مجهورا أوسع فهي ال تضع شروطا الستعماهلا

 هدف سام هو مجع وحفظ وتنظيم تراث اإلنسان الثقايف ا وتربوية هلمؤسسة اجتماعية وثقافية"
 فكريا، األفراد اتمع، وذلك بغية االرتقاء مبستوى هؤالء أفرادضاري، وجعله يف متناول أيدي واحل

ه من خدمات، وما تقوم به من موثقافيا وتربويا من خالل ما توفره من أوعية معلومات، وما تقد
ا جلميع فئات  املواطنني أو منهما معا، وملزمة بتقدمي خدماأو هادفة، وهي مدعومة من الدولة أنشطة

اتمع بصرف النظر عن اجلنس أو السن أو اللون أو العقيدة أو املستوى التعليمي أو الثقايف، وتكون 
 مكتبة الشعب أو مكتبة اجلميع ألا تقدم هي وبالتايل ف،2"معظم خدماا املتاحة هلذه الفئة جمانية

  .خدماا بال تفرقة على اإلطالق
ب العلم حرا لكل من يقصدها"تمع تعد إن املكتبة العامة يف ا فهي 3"جامعة للشعب ،

، الختاذ القرار السليم، ، وأداة أساسية للتعليم املستمرمفتاح للمعرفة على املستوى احملليمورد و بذلك
اة فاعلة داخل اتمع فحسب وإمنا د وليست املكتبة أ .وللتطوير الثقايف للفرد واجلماعات االجتماعية

لتنمية العقول على الدفاع عن السالم ة حية يف خدمة التربية والثقافة والعلم، ووسيلة أساسية قو"هي 
ه هو أا مؤسسة فريدة  واملفهوم اجلوهري الذي نستخلص،4"واملشاركة يف الرقي الروحي لإلنسانية

دة من من نوعها تسعى لتنمية الفكر والروح من أجل حتقيق السالم العاملي والعيش يف ظروف جي
  .تماعي، الثقايف واالقتصاديالعلم والتربية والثقافة مما يوفر للفرد واإلنسانية ككل الرفاه االج

  :للمكتبة العامة خصائصا هيوانطالقا من التعريفات السابقة ميكننا أن حندد 
        ة تقدم خدماا جلميع فئات اتمع دون متييز بسبب اجلنس أو الدين أو اللونـة العامـاملكتب §

 ،ةأو غري ذلك، وهي تقدم خدماا جلميع األعمار، وجلميع املستويات الثقافية والتعليمي

                                                
:  تونس.املكتبات العامة واملكتبات الوطنية يف الوطن العريب.  إدارة التوثيق واملعلومات،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .1

  .24 . ص.2003املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
  .املرجع نفسه. 2
  .102.ص.1990 ،دار غريب: القاهرة. لم املعلوماتمدخل لدراسة املكتبات وع.  حشمت،قاسم. 3

4. Abid, Abdelaziz, Giappiconi, Thierry. La révision du manifeste de l’unesco sur les 
bibliothèques publiques. BBF.[en ligne]. 1995, vol.40.no4.[accédé le 26/03/2006]. disponible sur 
world wide web : <http://www.enssib.fr/bbf/bbf-95-4/giappi.doc> 
 

     

http://www.pdffactory.com


 31 

، بصرف النظر عن خمصصاا املالية ومصادرها 1املكتبة العامة تقدم خدماا باان بصفة عامة §
 سواء كانت عامة أو خاصة،

 .نها ليست متخصصة إىل حد كبرياملكتبة العامة تتوفر على أرصدة علمية ثقافية تربوية، لك §
أن املكتبة العامة ترتبط بالبيئة اليت توجد فيها، سواء كانت مقاطعة كبرية أو مدينة أو حي، مما  §

 ،يقتضي ضرورة االهتمام باحتياجات تلك البيئة وخصوصياته
خدمات املكتبة العامة ليست حمدودة يف اإلفادة من أرصدا فقط، وإمنا تتصل كذلك بتنشيط  §

  .اجلو احمللي للمجتمع وتفعيله، وحتقيق االنسجام االجتماعي
تكسبها أمهية هي اليت  عن غريها من املكتبات،  املكتبة العامةوخمتلف هذه اخلصائص اليت متيز

  .وقيمة خاصة يف اتمع
  :املكتبة العامة رسالة ومسرية حضارية. 2.2

 ارتبطت بتطور ةضي، وإمنا هي مؤسسة قدميليست املكتبة العامة وليدة هذا القرن أو القرن املا
مي، لكن التنظري هلا عرف وجهيت نظر إحدامها غربية واألخرى  ونضجه الفكري والعلاإلنسان
 : نعرضهما فيما يلي،إسالمية

  املنظور الغربـي: بدايات املكتبة العامة. 1.2.2
ب السياسة لوك وأربالقد كانت املكتبات يف العصور القدمية والعصور الوسطى حكرا على امل

، ال يستطيع املواطن البسيط الوصول إليها أبدا وكانت كثريا ما تقيد إىل والفالسفة ورجال الدين
السل أو ختزن يف صناديق، لكن هذا الوضع عرف حدا فاصال حيث دعت الضرورة ساألرفف بال

ومن مجلة . شاء مكتبات عامةواحلاجة بني احلربني العامليتني لفتح أرصدة املكتبات أمام اجلماهري وإن
، ونشرته يف كتاب 1937سنة" هيئة التعاون الفكري" البحث الذي قامت به ،املبادرات الناجحة

بالنسبة لألغلبية الساحقة " الرسالة االجتماعية والفكرية للمكتبات العامة، حيث ورد يف مقدمته: امسه
  .2"من الناس فقدت املكتبات رهبتها وجالهلا وكسبت حمبتهم

                                                
  .41.ص.1993الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة. األسس واخلدمات واألنشطة: املكتبات املدرسية والعامة. العلي، أمحد عبد اهللا. 1
  .107. ص .1983منشورات عويدات، : باريس: بريوت .املكتبات العامة. ماسون، أندريه، سلفان، بوال. 2
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كما قامت العديد من اجلمعيات الفرنسية واالجنلوساكسونية، واحلكومة اإلسبانية جبهد 
 إال يف خلق جو مالئم فقط، حيث حلّت احلرب -وبعد مدة-ومبادرات حثيثة مل تسهم مجيعها

  . وعطّلت بضراوة املساعي القائمة واملشاريع اليت كانت قيد الدرس
فجعلت من املكتبات العامة حمور محلتها بغية التربية ويعود الفضل لليونسكو بأا عادت 

، 1948األساسية وحماربة األمية، لقد عملت على خلق دورات دراسية كانت بدايتها مبانشستر يف 
وجتهيز مكتبات قيادية كمركز نيودهلي يف اهلند ومركز مودالن يف كولومبيا ومكتبة املنطقة يف 

   .1ناجحة اليت قامت ا اليونسكوجنازات ال وكلها تعد من اإلنيجرييا
  :املنظور اإلسالمي:  املكتبة العامةبدايات. 2.2.2

تفخر الكثري من املؤلفات الغربية سواء منها ذات األصل األوريب أو األمريكي بأن لدوهلا قدم 
قد سارت يف هذا النهج يس للمكتبات العامة ونشر العلم والفكر لدى عامة الشعب، والسبق يف التأس

  .الكثري من املؤلفات العربية اليت ترجع ظهور فكر ونظريات املكتبة العامة إىل الفكر الغريب
لكن احلقيقة عكس ذلك ففي الزمن الذي كانت فيه الكتب حتفظ يف صناديق مقفلة 
بالسالسل واألغالل عرف العلم أوسع انتشار له يف العامل اإلسالمي وعرفت املكتبات أوسع انفتاح 

حيث كانت يف ظل احلضارة . ئات الشعب ومثلت حقيقة مفهوم املكتبة العامة بأعمق مبادئههلا بني ف
ذائعة كل الذيوع ومنتشرة يف أرجاء العامل اإلسالمي من حدود الصني شرقا إىل "العربية اإلسالمية 

اد األندلس غربا، وقلما ختلو بلدة إسالمية أو ناحية من مكتبة عامة، هذا عدا عن مكتبات األفر
  .2"ومكتبات املساجد ومكتبات اخللفاء ومكتبات املدارس و غريها

الدقيق للكلمة، ومل مينع احد من  اإلسالم عامة باملعىن احلريف ولقد كانت املكتبة العامة يف
وكان دخوهلا أو ارتيادها واملطالعة فيها يتم عادة باان، وكثريا ما كانت املكتبات العامة . ارتيادها

كان يف بعضها مرشدون ملساعدة و. وأدوات الكتابة جمانا لروادهام تقدم الورق واحلرب يف اإلسال
  .ون عنهاثالقراء يف إجياد الكتب اليت يبح

األغنياء أن الوزراء ومن عادة العلماء و "نهومما شجع على انتشار املكتبات العامة يف اإلسالم أ
ل الصاحب بن عباد إذ أوقف مكتبته ملدينة الري يوقفوا بعد وفام مكتبام اخلاصة ملدم كما فع

                                                
  .108- 107.ص.ص.السابق  املرجع .سون، أندريه، سلفان، بوالما. 1
  .138.ص. 1999دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان. املكتبات يف احلضارة العربية اإلسالمية. رحبي مصطفى،عليان. 2
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                 وقد أنشأ أبو علي بن سوار الكاتب أحد رجال عضد الدولة البويهي . فأصبحت مكتبة عامة
  .1"دار كتب عامة يف مدينة رام هرمز على شاطئ اخلليج العريب

مكتبة سابور بن أردشري يف : لقد عرفت احلضارة العربية اإلسالمية مكتبات عامة شهرية منها
هـ، ومكتبة بين عمار يف طرابلس 382بغداد اليت أسسها وزيره اء الدولة البويهي وكان ذلك سنة 

. كان يطلق على هذه املؤسسة تسميتان خمتلفتان، إحدامها خزانة الكتب والثانية دار العلمالشام، و
رة آالف جملد من  عدد كتبها أكثر من عش و بلغ،وقد أوقف الوزير أوقافا كثرية جمزية على الدار

عتها وقصدها ارتفع صيتها واشتهرت مسهرت هذه املكتبة ازدهارا رائعا وقد ازدأصناف العلوم، و
وقد وجد ببغداد أبان عزها وجمدها ستا . الشعراء من خمتلف الديار اإلسالميةاألدباء والعلماء و

  .2مة من الناسوثالثني مكتبة عامة مفتوحة األبواب جلميع العا
اإلمساعيلي ومكتبة بين عمار يف طرابلس الشام، حيث كان بنو عمار شيعة على املذهب 

بذلك أوجدوا مؤسسة تقوم ذا الدور هي دار العلم يف طرابلس اهتموا بنشر مذهبهم والدعاية له، و
دها بالكتب حىت انه الشام، وقد تعاقب على املدينة عدد من األمراء الذين اهتموا ذه املكتبة وتزوي

وقد بلغ . كان هلم وكالء جيوبون األقطار اإلسالمية املختلفة حبثا عن الكتب واملخطوطات النادرة
عدد كتبها ثالثة ماليني جملد، منها مخسون ألف جملد من القرآن الكرمي، ومثانون ألف نسخة من 

  .التفاسري
ملزخرفة واحملالة بالذهب والفضة ااملكتبة من أمجل الكتب الدة ووكانت مقتنيات هذه 

وقد حوت مجيع أنواع وفروع املعرفة اإلنسانية من طب . باخلطوط املنسوبة إىل أشهر اخلطاطني
  .3وفلك وتنجيم وفلسفة وأدب وتاريخ وتفاسري

بشكل عام ميكن القول أن املكتبات العامة قد انتشرت يف أرجاء العامل اإلسالمي، كما يعترب 
ت احلكمة يف بغداد، ودار العلم بالقاهرة مكتبات عامة باإلضافة إىل كوا أكادميية، البعض مكتبة بي

كما أن الكثري من املكتبات اخلاصة ومكتبات اخللفاء املسلمني ومكتبات املساجد كانت تقوم يف 
ن اهلدف نفس الوقت بدور املكتبات العامة، حيث كانت تفتح أبواا لعامة املسلمني، وذلك أل

                                                
   . 139-138.ص. املرجع السابق . رحبي مصطفى،عليان. 1
  .139. ص. املرجع نفسه. 2
  .118. ص.1997دار احلامد، : اجلبيهة. املكتبة العربية والثقافة املكتبية. وآخرون. صبيح، إبراهيم. 3
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اسي والنهائي من مجيع أنواع املكتبات اإلسالمية نشر العلم والثقافة والفكر الصحيح بني األس
  .املسلمني

  :ام املكتبة العامةـأدوار ومه. 3.2
تستطيع املكتبة العامة أن تسطر العديد من النشاطات اليت تتطلب االنفتاح على العامل 

وميكن جتميع . اسم اخلربات وتفعيل األنشطةاخلارجي، والعمل املشترك مع عناصر حميطها من أجل تق
تلك النشاطات املتنوعة واملتعددة يف أربعة قطاعات كربى متثل املهام احملورية اليت تدور حوهلا واجبات 

  :  وهي،وأعمال املكتبة واليت يتم تطويرها وفقا الحتياجات وأولويات اتمع احمللي
 ، والتعليمةحمــور التربي .1
 ي،اعـاالجتمــور احمل .2
 حمــور التـــراث، .3
 حمــور التنشيــط، .4

 : والتعليمةحمــور التربي .1.3.2

مدرسة واليت تعرب عالقة تكاملية وحيوية، -ترتكز هذه النشاطات خاصة على العالقة مكتبة
حيث أن خمتلف فعاليات املكتبة ميكن أن توجه حنو أطفال املدرسة االبتدائية وذلك من أجل مضاعفة 

اع والتركيز لديهم، ومساعدم يف تنمية شخصيام، والتعاون مع معلميهم يف إقامة قدرة االستم
  .برنامج لتحسني التحكم يف اللغة والكتابة لديهم

واليت تعتمد يف شكل " ا للقراءةخطط"تعد العديد من املدن يف الدول املتقدمة كفرنسا 
اح الدراسي، وهذه اخلطط تأخذ أوجها تفاقيات بني املدارس واملكتبة العامة وهدفها حتقيق النجا

  :عديدة
 إنشاء ويئة مكتبات ومراكز توثيق يف املدارس، §
 شبكة مكتبات فرعية كمكتبات األحياء لتطوير املطالعة، §
واليت ...) ن،ومعلمون، مكتبيون، منشط (ءأنشطة لتكوين خمتلف الشركا §

 .1عاليةبأكثر فا تسمح بتحسني معرفتهم ببعضهم البعض وكذا بالعمل مع

                                                
1. Taesch-Wahlen, Danielle. concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque publique: Mémento 
pratique à l’usage de élues, des responsables administratifs et des bibliothécaire. Paris: Ed. du 
Cercle de la Librairie, 1997.p.70 
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القصص، الورش : كما ميكن أن تعمل املكتبة من أجل التربية الفنية لألطفال من خالل
 العمل على االستماع اجلماعي لالتشكيلية، وحىت من خالل ترقية رصيدها املوجود من خال

للتسجيالت الصوتية واملوسيقية املتوفرة أو من خالل ورش للحكايات لتنشط الرصيد القصصي 
ل لديهم وتعليمهم الذوق الفين املطبوع، ألن عملية تعريف األطفال بالرصيد، وتشجيع التخيوالروائي 

  .يعد من أهم أعمال املكتبة
 ذا اجلمهور احلساس استقباال خاصاأما فيما خيص املراهقني فالنشاطات متعددة ما يعطي هل

تحكم يف العوامل اليت تزعجهم وحىت مرافقة فردية إن اقتضى األمر، وتتعلق اخلدمة أيضا مبحاولة ال
وتقدمي رصيد من الوثائق املناسبة واليت تكمل أرصدة املكتبات املدرسية . ووقايتهم من الرتاعات

وجعلهم يكتشفون إمكانيات املكتبة، كما ميكن ختصيص فضاءات للمراهقني وإعداد نشاطات 
ملراهقني يعترب استمرارية وتكريس هذا االجتاه يف خدمة ا. وفعاليات حيوية تدور حول الكتاب

   .1وتواصال للعمل املنجز مع األطفال
إن التكامل بني املكتبة العامة واملكتبة املدرسية أصبح أمرا واقعا يف الكثري من الدول اليت 
طورت نظمها املكتبية، وأصبحت تعمل على حتقيق التوافق فيما بينها فيما خيص ساعات استقبال 

فهي يف خدمة  ، تناسبهم داخل املكتبة من أجل دعمهم الدراسي وتأطريهمالشباب، والفضاءات اليت 
الباحثني، حىت أن الكثري من املكتبات العامة أخذت على عاتقها إنشاء فروع الطلبة، األساتذة و

كما أن مقتنيات املكتبة جيب أن تأخذ يف احلسبان احتياجات . 2للمكتبات اجلامعية باملدن املتوسطة
  . والتوازن بني ما هو خيايل وما هو توثيقي، وكذلك يعد التنويع يف الوسائط أمرا مهماهذا اجلمهور،

 :جتماعــياالــور احمل .2.3.2

  تكرس لنفسها جمموعة من النشاطاتحىت تؤدي املكتبة املهمة االجتماعية املسندة إليها فإا
ة كلما ظهرت ضرورة وتعمل يف كل حني على تطويرها، كما تعمل على استحداث خدمات جديد

  .لذلك
إن املكتبة العامة من خالهلا كمكتبة مركزية أو من خالل الفروع اليت تسعى إىل زرعها يف 

 تعمل على حتقيق معىن اخلدمة العمومية مبختلف أبعادها، وهي أماكن مناسبة ،خمتلف املدن واملناطق
   .لتطوير الفرد يف اتمع احمللي

                                                
1 . Taesch-Wahlen, Danielle. Op.cit.p.73. 
2 . IBID. p. 56. 
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جتماعي والثقايف حملاربة حاالت االستياء والالستقرار اليت يعاين منها تم املكتبات بالبعدين اال
بعض األفراد يف اتمع، لقد أصبحت املكتبات العامة جماالت عمومية للتشارك والتقاسم جلماهري 
متعددة وألعمار خمتلفة، وأماكن لاللتقاء والعمل، أماكن للمرافقة واالستقبال، كما ميكن اعتبارها 

 فيها يقدم املوظفون عونا ودعما منهجيا للشباب يف دروسهم، وللراشدين يف ، حيثمأوىملجأً و
ميكن للمكتبة أن تعمل يف تعاون وثيق مع خمتلف الشركاء االجتماعيني، الثقافيني . حبثهم عن العمل

  .والتربويني وميكن أن تصبح قطبا مميزا يف احلي أو املدينة، تعمل منها وإليها
 باالرتباط املباشر مع مجعيات ترقية القراءة نشاطأن تضع أمناطا جديدة للميكن للمكتبة 

املكتبة باعتبارها نظاما اجتماعيا للمعلومات و. ني من أجل تكفل أحسن باجلمهوروتقاسم املوظف
أمسى أدوارها، إذ أن رسالتها هي التعبري عن  تلعب فيه احلرية الفكرية أعظم وينبغي أن تكون مسرحا

أن تكون امتدادا للفكر ب اليت ترسم احلياة يف الواقع، واملذاهراء و اإلجتاهات واألفكار  وتلف اآلخم
الرتاعات املنحدرة عن النظام اإلجتماعي ختالفات والتيارات، ووتعدده، وانعكاسا لالنوعه تالبشري ب

حلياة اجلاري يف اتمعات الدميقراطية؛ إن املكتبة تضع حتت الضوء صورة طبق األصل عن ا
العام، لكن أكيد أا تعين بأن املكتبة ية ليست مرادفا للتوافق الدائم والدميقراط، واالجتماعية

  . 1مجهورية
إن املكتبة تستطيع أن تتغلغل يف أعماق اتمع، وتتعاون مع العديد من اجلهات من أجل أن 

تقدم لألطفال تستهدف مجاهري حمددة، وذات احتياجات خاصة، إذا ميكن استحداث خدمات 
الصغار،وكذا األشخاص املسنني، كما ميكنها أن توجه نشاطاا حنو أفراد آخرين كاملعوقني والسجناء 

  .وميكن من خالل هذا النمط من العمل أن يصل اتمع إىل مرحلة من االنسجام، والتالحم
 :حمــور التـــراث. 3.3.2

كرة هلا، فهي تتوفر على خمتلف الوثائق اليت إن املكتبات العامة على مستوى البلدية تعترب ذا
األخري للكثري من  شهدا املنطقة، كما أا حتتفظ بأقدم الوثائق واملؤلفات، خاصة وأا تكون امللجأ

جمموعات األفراد والعائالت، وبالتايل فإن تلك الوثائق ينبغي أن تثمن وتلقى االهتمام من طرف 
 أو رفوف منفصلة، عن غريها من الوثائق إضافة إىل أا تشكل املكتبيني وذلك حبفظها يف أماكن

مصدرا كبري األمهية بالنسبة لقيمة ومسعة املكتبة، حيث ميكن االعتماد على تلك اموعات يف التأريخ 

                                                
 . 12. ص. 1963 ،مكتبة القاهرة احلديثة : القاهرة.حبيب سالمة .تر. ة العامة و أثرها على حياة الشعباملكتب.  ارنستني،روز. 1
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للمنطقة، أو التعريف بأمهيتها، وميكن أن تتحول إىل جمموعات جوهرية يف املكتبة نظرا لقيمتها 
 .ية وكذا املعطيات اليت تتوفر عليها سواء كانت ذات طابع أديب، أو تارخيي أو علميية التراثخيالتار

  : الثقايفطحمــور التنشي. 4.3.2
إن املكتبة مؤسسة غنية وثرية مبقتنياا، لكنها ال ينبغي أن تكتفي بصف الكتب على الرفوف 

ظم يتالئم مع أهدافها وخصائص البيئة وانتظار طوابري القراء، وإمنا ينبغي أن تندمج يف برنامج ثقايف من
 تنظيمها لنشاطات فكرية وثقافية حتفز اجلماهري على زيارا لاليت تعمل فيها، وذلك من خال
  .واإلطالع على إمكانياا وخدماا

إن العديد من املكتبات تقوم بندوات ولقاءات بني خمتلف الفاعلني يف اتمع من أجل تنمية 
فكار، وتشجيع الكثريين ممن ليس هلم الرغبة يف زيارة املكتبة، على احلضور احلوار وتبادل األ

كما تعد معارض الكتب من أهم أساليب التعريف . وتعويدهم رؤية املكتبة كمؤسسة نشيطة وفاعلة
حترص ، فهي باألرصدة املتوفرة، ميكن إرفاقها بفعاليات أخرى كعرض األرصدة السمعية والبصرية

رد وتقدمي اخلدمات اليت تكفل للمستفيد منها تنمية التذوق الفين واجلمايل، فضال عن على توفري املوا
التشبع بثقافة جمتمعه والتكيف معه، ومن مثة تكون املكتبة العامة أحد و التكيف مع ظروف اتمع،

  .1املراكز الرئيسية للحياة الثقافية
ة للمكتبة العامة، وذلك من خالل وقد عملت منظمة اليونسكو على التعريف باملهام األساسي

، وقد حثت على االهتمام باملهام األساسية اخلاصة باإلعالم وحمو 2بيان اليونسكو للمكتبات العامة
  :األمية والتربية والثقافة، وأن تقوم مبا يلي

  ختلق وتقوي عادة القراءة لدى األطفال منذ سن مبكرة، .1
  ي لكل املستويات،تدعم عملييت التكوين الذايت والتعليم الرمس .2
  تقدم لكل فرد الوسائل لينمو إبداعه، .3
   عند األطفال والشباب،واإلبداعتنشط اخليال  .4
   واالختراعات العلمية،واإلجنازاتتطور معىن التراث الثقايف، الذوق الفين،  .5
  تؤمن الوصول إىل خمتلف أشكال التعبري الثقايف، والفنون االستعراضية، .6

                                                
  .18.ص . املرجع السابق.ة خليفة حممد فتحي، مجعة، نبيل،عبد اهلادي. 1

2 . IFLA,UNESCO. Manifeste de l'ILFA/UNESCO sur la bibliothèque publique1994 .[en ligne]. 
[accédé le 12/03/2006].disponible sur world wide web: 

<http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-f.htm> 
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 اجلمعيات واموعات املهتمة خبدمات املعلومات املناسبة،تزويد املؤسسات احمللية،  .7
تدعم نشاطات وبرامج التعليم وحمو األمية لفائدة كل الشرائح العمرية، واملشاركة فيها وتنفيذ  .8

  .مثل هذه النشاطات إذا استدعت الضرورة
  :أهداف املكتبة العامة. 2.4

ات املتوفرة ا جماناً وتوفري إمكانيات  إتاحة مجيع مصادر املعلومتسعى املكتبات العامة إىل
رب إذاً وجود عتالبحث احلر والثقافة الذاتية وتشجيع وتدعيم عادة القراءة بإرضاء خمتلف األذواق، في

املكتبات العامة صرحاً للتعليم ومركزاً للثقافة والبحث ويئة جليل مثقف وواع قادر على حتمل 
ات األساسية لذلك اتمع ودراسة بيئته ومستويات تعليم توفري االحتياجل  وهي تسعى.مسؤوليته

أفراده ومعرفة التطور التارخيي للتراث الثقايف له بغرض تقدمي خدمات متكاملة لألفراد دون متييز 
بسبب اللون أو العرق أو اجلنس أو الدين أو العمر أو املستوى الثقايف أو غري ذلك، وحتصل بالتايل 

 الوصل يف ةفأصبحت هذه املكتبات حلق . مبختلف املوضوعات واألشكالعلى مصادر املعلومات 
 فمع ازدياد وسائل املعرفة أصبح من الصعب على .نقل التراث الثقايف إىل اتمع الذي توجد فيه

  .اإلنسان أن ينقل ثقافته من جيل إىل جيل فكان ال بد من إنشاء مؤسسة تؤدي هذه املهمة

 والتنمية االجتماعية، وهي تعمل يف اتمع من ةالنشأؤسسات  واحدة من مفاملكتبة بذلك
   :أجل حتقيق مجلة من األهداف

للصغار والكبار، وتقدم هلم وسائط تساعدهم  تذليل مشكالت التعليم الذايت غري النظامي .1
  .بالتايل تشجيع التعليم املستمرو على تطوير مستواهم العلمي

علومات يف خمتلف فروع املعرفة، ورفع نوعية البحث العلمي، إثراء املعرفة اإلنسانية، وتنمية امل .2
ودعم نشاطات الباحثني عن طريق حتسني برامج خدمات املعلومات الستغالل أعلى نسبة 

 1.قراءالإلكترونية متاحة جلميع األعضاء ومن املعلومات املخزنة يف قواعد بيانات 
 .ز بني مواطن وآخرحتقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني عامة دومنا متيي .3
 .لتربويةادعم النشاطات العلمية واالجتماعية و .4
االستثمار  و،قيق الرفاه االجتماعي عن طريق توفري الفرص لقضاء وقت فراغ ممتع وبناءحت .5

 . اإلجيايب للوقت مبا يعود بالنفع على األفراد
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ل املواهب وتنمية تنمية اهلوايات، والرفع من القابليات العقلية للمزيد من اإلبداع، وصقو .6
الذوق السليم واإلبداع الفين واألديب والعلمي عن طريق توفري املعلومات إلشباع األوالع 

 .1الثقافية والعلمية بني املواطنني
توفري املعلومات املتنوعة لألفراد وفق احتياجام، مما جيعلهم على مستوى من الوعي مبا جيري  .7

 .قليمية والدولية على املستويات احمللية، اإلأحداثمن 

  :ةـة العامـ املكتبة إىلـاحلاج .5.2
االهتمام باملكتبات عموما واملكتبات العامة بصفة خاصة نظرا لعوامل و احلاجة  وازدادتلقد

  :عديدة نذكر منها
  .إنتشار التعليم بني األفراد يف كافة اتمعات البشرية   . أ

 .مظهور نظريات جديدة يف التربية و التدريس و التعلي . ب
مل، إىل جانب برامج ظهور نظرية التعليم اإللزامي لكل املواطنني يف عدد كبري من أقطار العا . ت

 .تعليم الكبارحمو األمية و
 .تطور قدراا على توفري كافة أوعية املكتبةاختراع الطباعة و . ث
 .التتنافس الدول املعنية يف هذه  ااكنولوجي يف خمتلف حقول املعرفة والتالتطور العلمي و . ج
 . تطور اتمعات اقتصاديا، اجتماعيا، وثقافيا يف كافة أقطار العامل وخاصة الدول النامية . ح
وحاجة ظهور النظريات احلديثة اليت تقضي بالعناية باإلنسان جسميا، روحيا، ثقافيا وعلميا  . خ

 .اهلواءهذا اإلنسان إىل القراءة واملطالعة حاجته إىل املاء و
املادي واالقتصادي،وفرت له وقتا أكثر من ذي قبل لالهتمام جبانبه رفاهية اإلنسان وتقدمه   . د

  .الفكري والثقايف
 واحدة من االحتياجات األساسية ألفراد اتمع وذلك يف العصر احلديثاملكتبة وأصبحت 

ألا املؤسسة الكفيلة واملؤهلة لتنشئة الفرد تنشئة متكاملة، كوا تزوده بثروات فكرية وجتارب تدعم 
وتنبع قيمة املكتبة بشكل عام من قيمة املصادر اليت . خصيته وتساهم يف بنائها بصورة جيدة وعلميةش

تتوفر عليها وتنوعها، هذه املصادر اليت ال ميكن أن تتوفر ألي فرد يف منأى عن املكتبة، وذلك نظرا 
  :ألسباب عديدة منها
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، وبازدياد قيمتها القتنائها مالية حتتاج الكتب وخمتلف الوثائق إىل مبالغ: العامل املــادي §
 تطيع عامة األفراد اقتناء خمتلف الوثائق اليت يرغبون يف مطالعتها،ستزداد تكلفتها، حبيث ال ي

يفتقد عامة الناس إىل فضاءات وأمكنة تتسع إىل كم كبري من الوثائق : العامل املـكاين §
 !!1ب به يف بيوت الكثريينواألرصدة، ويف كثري من األحيان تعترب الكتب ضيف غري مرح

عدم تيسر اقتناء كل املطبوعات نظرا للبعد اجلغرايف أو نفاذ النسخ أو صعوبة إجراءات  §
 .الشراء

طنني وأفراد اتمع يف توفري مصادر املعلومات ويئتها اأي أن املكتبة العامة تنوب عن املو
 .وتيسري سبل اإلطالع عليها واالستفادة منها

  :العامة خدمة عموميةاملكتبة . 6.2
تعد املكتبة خدمة عمومية تتكفل الدولة بتوفريها، وحترص على توفري اإلمكانيات هلا من 
مباين، أثاث، جتهيزات وجمموعات وأرصدة منتقاة من اإلنتاج الفكري العلمي والثقايف، وتدعمها 

سائل لتقدم املكتبات  أحدث النظم والقباملوظفني املتخصصني واملؤهلني، وال تذخر جهدا يف تطبي
  .رسالتها على أكمل وجه

تتركز كل سياسة ثقافية على احلوار والتفاهم، واملكتبات من أهم مؤسسات الثقافة يف الدولة، 
لقد غدت املكتبة العامة جزءا أساسيا يف السياسة الثقافية للكثري . حيث أصبحت تشارك تطوير اتمع

لقد عرفت الكثري من .  ووظائفها ال تنفصل عن صورة املدنمن اجلماعات احمللية، وأصبحت أدوارها
الدول انتشارا كبريا وحىت تضاعف يف عدد املكتبات مما يربهن عن هذه احلقيقة اجلديدة حيث تدمج 

لقد أصبحت تعد عالمة لإلرادة السياسية للدولة واجلماعات . فكر ورؤية ثقافيةاملكتبة العامة يف كل 
  .ظائفها وأثرهااإلقليمية، واعتراف بو

متثل املكتبة العامة أمكنة للذاكرة وحفظ التراث، وتوصيل هذه الذاكرة، أمكنة لاللتقاء من 
توجد املكتبة يف مركز كل سياسة ثقافية، . أجل خدمة اتمع احمللي، وأداة من أجل احلياة الدميقراطية

اجلماهري، واملستقبل من  املاضي من خالل حفظ الوثائق واحلاضر من خالل إعالم ملتقى طرقو
من مهماا أن تقدم لكل األفراد الذين يشكلون اتمع، مهما كان . خالل مواجهة احلضارة والتمدن

  .سنهم، أو وضعيتهم االجتماعية اإلمكانيات والوسائل من أجل تلبية احتياجات
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املكتبة خدمة  "طرف الس األعلى للمكتبات أنمن  1991لقد بين ميثاق املكتبات املعد سنة 
تسمح باالستقالل الفكري لكل فرد، وأن  "واليت جيب أن..." عمومية ضرورية ملمارسة الدميقراطية

           ومهتمة باملشاكل والصعوبات إن املكتبة العامة مفتوحة للجميع، ،"تساهم يف تقدم اتمع
اليت يواجهها اجلميع، إا شديدة االرتباط باتمع الذي ختدمه، وتسخر لذلك أرصدا من خالل 

  .األساليب املناسبة، وهي ال تقصي أي فرد مهما كانت وضعيته اخلاصة
تساهم املكتبة العامة يف تصوير وصنع شخصية املدينة أو البلدة اليت تعمل فيها، وهي مؤسسة 

ة يف دراسة خمتلف االولويات االجتماعية، الثقافية واالقتصادية وذلك بتوفري فاعلة ومؤثرة ومساعد
كون . الوثائق املتنوعة ووضعها حتت تصرف اجلميع، وتوفري موظفني مكونني ومؤهلني هلذا الغرض

املكتبة خدمة عمومية أساسية وضرورية بالنسبة للكثري من الشعوب املتقدمة اليت ترى فيها واحدة من 
 حمور جوهري إىلدمات اليت تتكفل الدولة من خالل البلديات بتوفريها  جعلها تتحول أهم اخل

وحساس ونقطة أساسية يف الربامج االنتخابية للعديد من املترشحني سواء على املستوى احمللي أو 
ديسمرب الفرنسية يف  )Poitiers( املنظم يف مدينة بواتيي" املكتبة يف املدينة"الوطين، فمن خالل مؤمتر 

عرض العديد من املنتخبني املكانة اليت تعطيها بلديام ملؤسسة املكتبة يف حياة سكاا  1992
وشخصيتها، حيث أن املكتبة كانت أولوية الفعل الثقايف للبلدية ألا وحدة ثقافية وليست فقط 

 جانبها ليست إال  واليت من-املدينة–جمموعة من املنتجات الثقافية اليت تتكيف مع وحدة اجتماعية 
 .1"جمموعة من األفراد االجتماعيني

  : املكتبة العامةفــروع .7.2
تقدم املكتبة العامة خدماته لكل أفراد اتمع دون استثناء، لكن هناك بعض الضرورات اليت 
اقتضت أن تنفصل بعض أقسام املكتبة العامة لتصبح مكتبة مستقلة، ولتقدم اخلدمة املكتبية لشرحية من 

 املكتبة الفرعية ومكتبة الطفل واملكتبة املتنقلة فروعا ومن هنا تعد. ، أو حلي أو منطقةشرائح اتمع
  .للمكتبة العامة إذا كانت مرتبطة ا

  
  
  

                                                
1 . Taesch-Wahlen, Danielle. Op.cit. p.15. 
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  :املكتبة الفرعية .1.7.2
املكتبة الفرعية هي فرع من املكتبة العامة ينشأُ لتقدمي اخلدمة املكتبية إىل سكان الضواحي يف 

روع هو تيسري إمداد األفراد الذين ال يتيسر هلم الوصول إىل فن الكربى، ألن الغرض من إنشاء الاملد
ففي التشكيل املكتيب الذي أُحسن توزيع املكتبات الفرعية به لن ينطوي استعمال . املكتبة املركزية

يضيع بذلك وقتا القارئ للمكتبة على ضرورة قيامه برحالت طويلة نسبيا حىت يصل إىل مقر املكتبة ف
حيث تقام املكتبات قريبا من األماكن اليت يذهب إليها الناس عادة ألغراض . كان باإلمكان توفريه

وال ميكن أن نبين اختيارنا ملواقع الفروع على .ة، مثل مراكز التجارة واملواصالتأخرى غري القراء
ا من بعلينا أن نقيم الفروع قريأساس عامل البعد أو القرب فقط بينها وبني املكتبة املركزية بل 

  . 1كن اليت يتردد الناس عليها عادة ملختلف شؤون حياماماأل
واملكتبة الفرعية مكتبة كاملة، تعتمد إداريا وفنيا على التوجيه املركزي من املكتبة الرئيسية اليت 

  .2يتبعها عادة عدة فروع
مكتبة املركزية أو شبه املركزية، ومع ومن أسس اخلدمة املكتبية السليمة إقامة فروع كافية لل

ذلك فليس من املرغوب فيه أن تنشأ فروع أكثر من الالزم وذلك ألا تبعثر فيما بينها موارد 
فكلما زاد عدد الفروع كلما صغر حجم كل منا مما يترتب عليه . التشكيل املكتيب وتزيد من تكاليفه

  . تقدمهاوعدم كفاية اخلدمات اليت ضآلة اموعات فيها 
إن كل مكتبة فرعية متلك جمموعة أساسية من الكتب واألرصدة املتنوعة، وحتصل على نسبة 
من الكتب اجلديدة بشكل دوري تنظمه املكتبة املركزية، وذلك من أجل احلفظ على جمموعاته 

 وجيب اختاذ كل الوسائل املمكنة حىت يتمكن القراء بالفروع من استعمال كل ما ميلكه. متجددة
التشكيل املكتيب بأكمله من مطبوعات ووثائق متعددة، ولالنتفاع بكل ما تقدمه املكتبة املركزية من 

  .خدمات
وبشكل عام ميكن القول أن املكتبة الفرعية امللحقة هي صورة طبق األصل عن املكتبة املركزية 

 واضحة وتنظيم دقيق سواء من حيث أرصدا أو خدماا، وينبغي أن تتوفر هذه املكتبات على هيكلة
 .ووصاية ثابتة تضمن التنسيق بني األصل والفرع و كذا بني املكتبات الفروع

                                                
  .96. ص.1970نهضة العربية، دار ال:  القاهرة.املكتبات العامة بني التخطيط والتنفيذ.عمر، أمحد أنور. 1
  40.ص.1983دار املريخ، : الرياض.دراسة ألسس اخلدمة املكتبية العامة واملدرسية:  املعىن االجتماعي للمكتبة.عمر، أمحد أنور. 2
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   : مكتبة الطفل.2.7.2
مكتبة الطفل جزء من املكتبة العامة، وملا كانت هذه األخرية ختدم كل أفراد اتمع واألطفال 

  : للعوامل التاليةجزء من هذا اتمع فكان ينبغي أن يكون هلم جزء خاص م نظرا
ج الكبار، كما أن الطبيعة اخلاصة لألطفال اليت تقتضي سلوكا خاصا قد يؤدي إىل إزعا §

االلتزام عليهم يؤدي إىل مصادرة حرية حركتهم وتقييد حريتهم مما قد فرض االنضباط و
 .يؤدي إىل نفورهم عن املكتبة

تنوعه حبيث يشتمل على ، وال يتالءم مع خصوصيام و ميوهلمتوفر رصيد خاص باألطف §
 .جمموعات ليست ذات طبيعة وثائقية كاأللعاب و اسمات

التكوين والتنشئة تقتضي اهتماما وتركيزا ألطفال وكونه يف مرحلة التربية وأمهية مجهور ا §
من طرف املكتيب، وبالتايل ففصل هذا اجلمهور واختصاصه بفضاء وخدمات خاصة 

 .يساعد على حسن خدمته وإرضاءه

  :لـخصائص مكتبة الطف .أ
نظرا لكون مكتبة الطفل موجهة إىل مجهور خاص ذو ميزات وخصائص تتطلب أخذها بعني 

 : االعتبار وتوفريها نذكر منها
 :خصوصية موقع املبىن وتصميمه و أثاثه .1

  :ينبغي أن يراعى يف مكتبة الطفل أن تكون
حىت ال يضطر األطفال إىل سهلة الوصول، أين يكون موقعها يف الطابق األرضي أو األول  §

 .صعود الدرج أو استخدام املصعد جتنبا لألذى
ذات تصميم وهندسة تتالءم واهتمامات األطفال، واستخدام األلوان اجلذابة، وتزويد  §

 .اجلدران بالصور والرسومات اليت حتبب األطفال يف املكتبة
 .مار األطفالمصمم بأحجام تتناسب وأع) كراسي، طاوالت، خزائن ورفوف(ذات أثاث §

 :خصوصية اخلدمات .2

 وتليب أعمارهمومما ينبغي أن يراعى يف مكتبة االطفال تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت تناسب 
حاجام، وتتالئم مع ظروفهم ، فمنهم من ال حيسن القراءة ممن مل يدخلوا املدرسة، ومن هو يف بداية 
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 وجود بعض ي ويتعامل مع احلواس، وهذا يقتض مييلون إىل ما يثري االهتمامواألطفال. مرحلة التعليم
  :اخلدمات اخلاصة منها

 حيث يقوم أمني املكتبة يف قاعة خاصة بقراءة قصة أو حكاية :خدمة القص أو احلكاية  . أ
لألطفال، أو دعوة كاتب أو شاعر، كما ميكن أن يقرأ القصة واحد من األطفال ويف ذلك 

  . ماع والفهم واحلوار والتعبريإثراء خلربام، وتنمية لقدرم على االست
إن املسابقات تستثري ذكاء األطفال ورغبتهم يف البحث وتعمل : إجراء املسـابقــات  . ب

على استكشاف مواهبهم ورعايتها، كما أن اجلوائز اليت تقدم فيها سواء كانت معنوية أو 
بذلك تتحول و، مادية هي حوافز إلبداعهم وطاقام، وتنمى ا مواهبهم وتستثمر هوايام

املكتبة من اخلدمة التقليدية على مركز إشعاع وتربية، تتمم ما تقوم به املدرسة ومؤسسات 
 .اتمع األخرى

تساهم االحتفاالت مبـا يقدم فيها األطفال من إلقاء لألناشيد : االحتفـــــاالت  . ت
 تنمية شخصية واألشعـار أو ما القطع املسرحية أو الرقص وغري ذلك من أساليب التعبري، يف

األطفال، وإثـارة الروح اجلماعية والتعاون لديهم، وتعويدهم على التعبري عن أنفسهم بدون 
 .قيود

حيث يقدم األطفال أعماهلم واجتهادام اليت يعربون من خالهلا : املعــــــارض  . ث
 .عن مواهبهم كاخلط، والرسم وخمتلف الفنون التشكيلية

ألطفال أو يتفرجون على خمتلف األشرطة واألفالم  حيث يستمع ا:عـرض التسجيالت  . ج
 .اليت تتوفر عليها املكتبة مبا يتناسب مع أعمارهم وطبيعة التكوين

 :خصوصية املصادر .3

  توفري مصادر معلومات تالئم سنهمإن مكتبة الطفل ختدم مجهورا خاصا، مما يقتضي
ب هامة ال نظري هلاو من أبرز وخصائصه وختدم تلك املرحلة من عمرهم واليت تعترب مرحلة اكتسا

  :أنواع مصادر املعلومات اليت ينبغي توفريها
 مييل األطفال غالبا إىل االستكشاف وتفكيك األجسام املركبة :األلعـاب واسمـات  . أ

مما جيعل اللعب والدمى وخمتلف اسمات على تعدد أشكاهلا متثل أهم املصادر اليت يرغب 
  .  واالكتساب منهااألطفال يف االستمتاع ا 
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إن املؤلفات املخصصة لألطفال غالبا ما تكون ذات كتابة كبرية  :قصص وجمالت األطفال  . ب
 األولية يف القراءة كما أا تتوفر على الرسومات والصور امللونة مما األطفالتتالئم مع قدرات 

 . جيعلها شيقة وممتعة عند مطالعتها

الت السمعية والبصرية حاسيت السمع والرؤية ختاطب التسجي :املصادرالسمعية البصرية  . ت
 .لدى األطفال مما جيعلهم يكتسبون منها دون عناء كبري، كما أا تكون أكثر توضيحا

  :أهـداف مكتبة الطفل. ب
تتوازى أهداف مكتبة الطفل مع أهداف املكتبة العامة، ألا جزء من كل وفرع استقل عن 

طفل بشيء من اخلصوصية مبا يتالءم وطبيعة اجلمهور الذي أصل، لكن ميكننا طبع أهداف مكتبة ال
  :ختدمه، وميكننا ذكرها فيما يلي

 ،1تعويد األطفال على استثمار أوقات الفراغ استثمارا إجيابياً §
 تنمية املواهب الكامنة عند الطفل، وإشباع ما لديه من هوايات ثقافية، §
رة القراءة واالستماع ومهارة التفكري تنمية املهارات الفكرية والغوية لدى األطفال، كمها §

 والتحليل والتركيب ومهارات التعبري عن نفسه بصفة شفوية أو كتابية،
 غرس حب الكتاب ومصادر املعلومات املختلفة يف نفوس األطفال، §

لقد ازداد وعي املسؤولني يف خمتلف دول العامل بأمهية مكتبات األطفال، حيث أخذت تنتشر 
يبذل ما "، وإن كل  وتنمية إمكانياتهقدمه من خدمات جليلة يف بناء شخصية الطفلوتزداد نظرا ملا ت

 . 2"يف هذا اال من املال واجلهد يؤيت مثرات من بعد يف مستقبل الوطن

  : املكتبـة املتنقلـة.3.7.2
ن متد إن املكتبة العامة مهما توافرت لديها اإلمكانيات املادية والبشرية والفنية فإا ال ميكن أ

خدماا إىل كل مواطن، بل عادة ال يستفيد من خدماا سوى املواطنني الذين يقطنون حوهلـا، أما 
املواطنون الذين يقيمون يف األطراف البعيدة من املدن أو يف القـرى النائية فقد ال تسمح كثافتهم 

كتبة العامة إليهم سوى السكانية بإنشاء مكتبة عامة هلم، ولكل هؤالء فليس من سبيل ملد خدمات امل
  .عن طريق املكتبـة املتنقلـة

                                                
  .138. ص.املرجع السابق . وآخرون. صبيح، إبراهيم.  1
  .املرجع نفسه.  2
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واملكتبة املتنقلة من أفضل الوسائل إليصال اخلدمة املكتبية إىل املناطق النائية واألماكن احملرومة 
واليت مل يسبق هلا أن احتكت بأي مؤثرات ثقافية، وهي تؤدي أهم وظائف املكتبة العامة كاإلعارة 

  .ا احملاضرات وعرض األشرطة والتسجيالت العلمية والوثائقية والثقافية اهلادفةوإرشاد القراء، وأحيان
ا كبرية يف جمال تقدمي اخلدمات املكتبية إىل جمتمعاا خارج وقد قطعت الدول املتقدمة أشواط

نطاق مبىن املكتبة العامة، وخاصة بريطانيا، ودول أوربا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية 
  .حتاد السوفييتواإل

 يف بريطانيا وأمريكا مع مطلع القرن العشرين، حيث كانت ةوكانت بدايات املكتبة املتنقل
 ظهرت أول مكتبة متنقلة 1912عبارة عن وسائل بسيطة حلمل الكتب إىل املناطق النائية، وحبلول عام 

م للمكتبة املتنقلة تطورت حبيث ظهر أول عمل متكامل التصمي 1920تسري بقوة احملرك، وحىت عام 
  .1باملفهوم احلديث

تدرجييا حيث تعترب اآلن من طورت ، وت1919ولقد بدأت فرنسا جتربة املكتبات املتنقلة سنة 
بني الدول املتقدمة يف هذا املضمار، فلديها يف الوقت احلاضر مئات من املكتبات املتنقلة، منها ما 

البلديات واملدارس واحملطات وكأا على موعد مع توجد يف ساحات األسواق، وأمام املصانع، ودور 
سكان النواحي اليت يقل تعداد سكاا عن عشرين ألف نسمة، وحتمل كل واحدة منها إىل هذه 
املناطق احملرومة من النشاط الثقايف ما يبلغ حوايل ألفي جملد من كتب األدب والفلسفة والعلوم اليت ال 

  .احلديثغىن للفرد الراقي عنها يف عصرنا 
إن استعمال املكتبات املتنقلة ميثل خطوة كبرية حنو حتسني اخلدمة املكتبية العامة، فهي تتميز 

وقد . بروح من البساطة جيعل منها الوسيلة املثالية لتقدمي اخلدمة املكتبية وإلثارة الرغبة يف القراءة
خلدمات إىل املستفيدين يف عني ساعد من عمل املكتبات املتنقلة اهتمام املكتبيني بأساليب توصيل ا

املكان الذي يتواجدون فيه كأسلوب لتسويق خدمات املكتبة العامة، تطوير مواصفات السيارات 
  .واحلافالت اخلاصة العمل املكتيب إضافة إىل التحسينات املستمرة يف شبكات النقل الربي

زمة إلراحة العاملني ا والقراء لقد أصبحت املكتبة املتنقلة احلديثة مزودة جبميع املتطلبات الال
كاإلضاءة الكهربائية والتكييف والوسائل املكتبية املالئمة هليكل احلافلة مما يسهل العمل والتنقل 

                                                
املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن : طرابلس. دراسات يف املكتبات. اهلوش، أبو بكر حممود، حمرييق، مربوكة عمر.  1

  .22.ص. 1981واملطابع، 
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كما أا توفر جوا من االتصال التفاعلي الذي تتيحه اخلدمة املباشرة . بداخله سواء للمكتبيني أو القراء
  .لتجمعات السكانية، حيث يغيب اجلو الرمسي الذي يهابه بعض األفرادأثناء وقفات املكتبة املتنقلة يف ا

إن إنشاء املكتبة العامة خلدمة املكتبة املتنقلة ال يتم بصفة عشوائية، وإمنا تؤسس بعد القيام 
  :بدراسة مسبقة دقيقة لطبيعة املنطقة اليت سوف تغطيها خدماا، حيث تعرف

قافيا واقتصاديا وإذا ما كانت تصلح هلذا النوع من طبيعة املنطقة جغرافيا، اجتماعيا، ث ♦
 اخلدمة، 

 .وعدد سكاا الذين ختدمهم وميوهلم القرائية احملتملة وعدد التجمعات والقرى املوجودة، ♦

  :أمني املكتبة املتنقلة. أ
م كما يتوقف جناح تسيري اخلدمة املكتبية املتنقلة على توفر العنصر البشري املؤهل ألدائها والقيا

  :1ا، ويشترط فيمن خيتار أمينا للمكتبة املتنقلة أن يكون
 مؤهال ومدربا يف جمال اخلدمة املكتبية، ♦
الذي يستوجب االتصال املباشر                ل، ة صادقة يف هذا النوع من العم رغبوة وذواسع الثقاف ♦

 ة،مستويام الثقافية و التعليميع مواطنني ختتلف م
 التطورات العربيـة والعامليـة وقضايـا اتمع،ملمـا باألحـداث و ♦
قادرا على التعامل الناجح مع اجلماهري، ومتمكنا من إرشاد القراء والرد على استفسارام  ♦

 .وعارفا مبيول القراء وقادرا على خلق الوعي بالقراءة بينهم

نت مكتبة فرعية  كاوخمتلف هذه الطرائق اليت تقدم من خالهلا املكتبة العامة خدماا سواء
 إىل املستفيدين وتوفري اجلهدمكتبة للطفل أو مكتبة متنقلة، كلها أمناط وأساليب لتوصيل اخلدمة 

  .والوقت له
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   :املكتبة العامة وأنواع املكتبات األخرى. 8.2
ال ميكن للمكتبة العامة أن حتل حمل مكتبة أخرى، كما ال ميكن ألي مكتبة أخرى أن حتل "
وال تستطيع أية مكتبة أن تؤمن إجابة لكل احتياجات املستفيدين، لذلك ينبغي أن . "بة العامةحمل املكت

تدخل املكتبة يف عالقة تعاون مع غريها من املكتبات اليت توجد يف اتمع من أجل حتقيق تلبية 
  : ملختلف االحتياجات العلمية للجمهور، وأهم هذه املكتبات هي

  :ةـة الوطنيـاملكتب. 1.8.2
املكتبة الوطنية هي املكتبة الرمسية للدولة، تنشؤها لتكون مستودعا لنشاطها الرمسي يف حقل 

وتكون املكتبة الوطنية غالبا مكتبة . 1البحث والتأليف والنشر، وكل ما له صلة بالثقافة واملعرفة
الستفادة من واحدة تقع يف عاصمة الدولة، ونظرا لذلك فليس يف متناول اجلميع الوصول إليها وا
تنوع مرصيد مصادرها وبالتايل فاملكتبة العامة ميكن أن تلعب دور ملحقة للمكتبة الوطنية ألا ذات 

، وهي قريبة من خمتلف فئات الشعب وحىت يف األحياء السكنية، لذلك فهي وتتعامل مع مجهور واسع
  .لياملكتبة الوطنية يف تقدمي خدماا على املستوى احملدعم دور ميكن أن ت

  :ةـة اجلامعيـاملكتب. 2.8.2
خمصصة للبحث والدراسة، تنشؤها وتديرها اجلامعة لتقدمي اخلدمات تعد املكتبة اجلامعية 

املكتبية للطلبة واألساتذة والباحثني والعاملني ا، ورصيد املكتبة اجلامعية متخصص ألنه خيدم ويدعم 
كتبة العامة سندا للمكتبة اجلامعية، حيث ميثل الطلبة الفروع العلمية اليت تدرسها اجلامعة، وتعترب امل

اجلامعيون يف كثري من الدول أكرب مجهور للمكتبة العامة ألم يف هذه الرحلة يكونون يف حاجة إىل 
  .  خمتلف مصادر املعرفة والعلوم من أجل التكوين وإعداد البحوث والدراسات األكادميية

   :ةـة املدرسيـاملكتب .3.8.2
 املكتبة املدرسية على مستوى املدرسة من أجل دعم املنهاج والربنامج الدراسي، وتقوم تقام

بتوفري املواد العلمية واملطبوعات وغريها من مصادر املعلومات من أجل تنمية العادات القرائية لدى 
ميذ األطفال، وتعويدهم على األنشطة التربوية والفكرية، وهي ختدم مجهورا حمددا يتمثل يف تال

لكن هذه املكتبة ال ختدم التلميذ طيلة حياته، وإمنا فترة خدماا حمدودة مبدة . ومعلمي املدرسة
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دراسته، أما املكتبة العامة فهي يف خدمة الفرد يف خمتلف مراحل حياته وال تقصر خدماا على فترة 
  .   دون أخرى

  :ة املتخصصةـاملكتب .4.8.2
بتجميع مصادر املعلومات يف جانب واحد من جوانب املعرفة اليت تم املكتبة املتخصصة هي 

طبقا للتخصص املوضوعي للمؤسسة اليت ختدمها، وتكون هذه املكتبات على مستوى املؤسسات 
االقتصادية أو املصانع، وتعترب هذه املكتبة متخصصة من حيث موضوعاا وكذا من حيث مجهورها 

االت املعرفة اليت ميكن أن حيتاج إليها اإلنسان، وهي ال تغطي ستطيع تغطية خمتلف جمتوبالتايل فهي ال 
وبالتايل تكون املكتبة . احتمال أن حيتاج الباحث فيها إىل موضوع ذو عالقة طفيفة بتخصص املكتبة

من حمدودية للمعلومات يف املكتبة املتخصصة، كما أن موضوعاا الباحث العامة حال ملا قد يواجهه 
وتتعمق يف موضوع معني  املكتبة العامة ال ميكنها أن تتمادى يف التخصص كما أن. تعترب ضيقة جدا

  .ألا ختدم مجهورا عاما وذو احتياجات متنوعة ومتعددة، وبالتايل فكل واحدة منهما تكمل األخرى
يعد تنوع املكتبات يف اتمع ثراءا علميا وفكريا له، وينمي من قدرات أفراد اتمع العلمية 

لفكرية والثقافية، لكن على الرغم من تنوع تلك املكتبات يف اتمع، فذلك ال يقلل أو يقصي من وا
 ختدم أنإمنا يزيد وحيث على وجودها، ألن املكتبة الوطنية ال ميكنها  و،ة املكتبة العامة يف اتمعأمهي

بة اجلامعية واملدرسية واملكتبة كل أفراد اتمع ألا يف الغالب متركزة يف مكان جغرايف حمدود، واملكت
املتخصصة ليست مفتوحة لعامة الناس ألا ختدم مستفيدين مرتبطني باملؤسسات األم اليت تشرف على 
هذه املؤسسات، وأمام هذه املكتبات تظل املكتبة العامة صامدة وفخورة بأا رمز عظيم للدميقراطية 

  .راد اتمع دون استثناءفختدم مجيع أفهي تقتين خمتلف مصادر املعرفة و
  :املكتبة العامة يف النظام الوطين للمعلومات. 9.2

ه أهم ضمانات استثمار املعلومات مورد استراتيجي متدفق، وضبط هذا التدفق والسيطرة علي
 ومن هنا كان حرص اتمعات منذ أقدم العصور على اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على هذا املورد،
املعلومات واخلربات، وتيسري سبل اإلفادة من هذه الثروة، وتتمثل هذه التدابري يف التسجيل ثروا من 

 ؤسسات العاملة يف قطاع املعلوماتومن هنا نشأت امل. والتجميع والتنظيم واالختزان واالسترجاع
                  النشر، من إنتاج وتسجيل ونشر وتعريف بناتجتواملوزعة على مجيع املراحل اليت متر ا املعلوما
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مث جتميع رصيد اإلنتاج الفكري، وتنظيمه واختزانه واحملافظة عليه لصاحل األجيال، ويئة سبل اإلفادة 
  .منه لصاحل األفراد و اتمعات

وتشكل املؤسسات العاملة يف قطاع املعلومات على إطالقه على املستوى الوطين املكونات 
 عموما مبكانة مميزة ضمن هذا النظام اتطنيا للمعلومات وحتظى املكتباألساسية ملا يسمى نظاما و

يدين من هذا اإلنتاج من جهة ألا تقوم بدور احملول بني حلقات إنتاج املعلومات من جهة، واملستف
 إىل املكتبات العامة على أا مكَون أساسي من مكونات النظام من الضروري النظر"إنه . أخرى

مدى ما حتظى به هذه املؤسسة من رعاية واهتمام، يعد اآلن "، ويعد 1"بات واملعلوماتالوطين للمكت
فهذه املرافق هي ذاكرة اتمع اليت تسهم يف ترشيد . حد معايري احلكم على رقي اتمعات وحتضرهاأ

  .  2"خطاه
  :املكتبة العامة يف اتمع. 10.2

وقوة إجيابية دافعة، فهي لن حتاول أن تفرض على إن املكتبة العامة جزء حي من حياة اتمع، 
الناس معتقدات بالذات ولكنها سوف تساعدهم على اختيار ما يعتقدون، عليها أال تتحيز بل عليها 

  .وتترك للمستفيدين حرية اإلطالع وبناء أفكارهم واجتاهام ومعتقدام. أن تعرض وأن تعرض دائما
مؤسسة جمانية وتنسجم مع "ن يقصدها بدون استثناء وهي إن املكتبة العامة مفتوحة جلميع م

بيئة البلد اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وهي نواة الستثمار أوقات الفراغ والترويح عن النفس إضافة إىل 
  . 3"طلب املعرفة

على املكتبة العامة أن تكون نشيطة وإجيابية، وأن ال تذخر وسعا يف إقامة الدليل على ما تقدمه 
وعليها أن تكون متيقظة لكل ما يطرأ يف اتمع من . مات، والتشجيع على اإلفادة منهامن خد

  .حاجات واهتمامات جديدة
تلعب املكتبة يف اتمع أدوارا ومهاما عديدة كما أا متكنت من أن جتد لنفسها مكانة يف 

 معلما وعنصرا أكيدا أصبحت حيث . ميشهاال ميكنوأخذت قيمة مضافة ، اتمع ال ميكن جتاهلها
احتالل املكتبة ملكانتها الثقافية فلنوعية احلياة اجليدة، األمر الذي يبدو من خالل مظهرها ومبانيها، 

                                                
  .157. ص. ع السابقاملرج.املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.  1

   .93.ص.   املرجع السابق.قاسم، حشمت.  2
  .9 .ص.2002دار النهضة العربية، : بريوت. املكتبات واملعلوماتية والتوثيق. الشامي، فاطمة قدورة.  3

     

http://www.pdffactory.com


 51 

لقد عرفت املكتبات . واالجتماعية يف اتمع مل يغنها على أن تتخذ لنفسها مباين مميزة وفاخرة
بسيطا ومتواضعا ضمن اهليئة العمرانية لفترات طويلة فكرة أن مبناها ومظهرها ينبغي أن يكون 

للمدينة، لكن هذا التصور مت جتاوجل العمل مع أكرب املهندسني من  فأصبحت املدن تتسابق من أ،هز
، والعمل على تصميم املكتبة العامة وفق شكل 1جياد مباين مميزة ترتبط ا أمساؤهم وصورة املدينةإل

   .وبني وظائفهامبدع يكيف بني مظهرها اجلذاب واملميز 
معلما وتثمينه، و حبفظ التراثومتثل املكتبة العامة أيضا أماكن مرجعية للماضي والذاكرة، 

للمعرفة بفضل اموعات واألرصدة املتنوعة والغزيرة اليت حتتويها، لقد ورثت هذه املكتبات عن 
، متثل املكتبة  ألكرب مجهور ممكنعرفة والثقافةاملاضي أرصدة كبرية كما أا توفر البلوغ املباشر إىل امل

  .   يكشف مستوى األفراد ومدى اهتمامهم بالثقافة والعلم واملعرفةاإضافة لذلك معيار
ن جناح رسالة املكتبات يتوقف على كل فرد من اتمع، كما أنه يعود على كل فرد من إ"

  2."أفراد الشعب باخلري

                                                
1 . Taesch-Wahlen, Danielle. Op.cit. p.15. 
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  املكتبة العامة وتوجهات اتمع احلديث: الفصل الثالث
  دــمتهي

إن املكتبة العامة يف العصر احلايل تواجه متغريات كثرية تفرضها التطورات التكنولوجية يف 
جمايل املعلومات واالتصاالت، هذه املتغريات يرى البعض من املنظرين أا ستمحو وجود املكتبة 

تطورها وطالع لتاريخ املكتبة لكن املُ .وب عنها يف حتقيق أدوارهاوستقضي على أعماهلا وستن
احلضاري، جيد أا من أكثر املؤسسات توافقا وانسجاما مع التغريات اليت تطرأ على اتمع، ومن 
أكثر املؤسسات تكيفا مع احتياجاته، ومن أقوى األدوات اليت تساعد على رقيه وتوازنه، حيث أا 

تمع من مرحلة سارت مع اتمع يدا بيد، تعكس تطوراته، وتتوافق مع تغرياته، ومل يعن حتول ا
  . وإلغاء أدوارها العامةملكتبةا رى يف يوم من األيام القضاء علىألخ

يف مواجهة هذه التغريات والتطورات واملستجدات اليت تطرأ على اتمع، ينبغي أن  واملكتبة
ا جديدة لتلعب أدوارها وحتافظ على وجودها، واستمرارية مجهور جتد لنفسها أشكاال ومناذج وصور

إن املكتبة يف هذا احمليط التكنولوجي املعقد جيب أن تبدع وتبتكر لنفسها أدوات وقنوات  .خلدماا
وميكانيزمات جديدة تعمل من خالهلا حبيث حتافظ على أصالة رسالتها وجتدد يف السياق الذي تؤديها 

  .   من خالله
  :املفهوم احلديث للمكتبة العامة: امليدياتيك .1.3

نظرا ملتغريات  خاصة يف الدول النامية، تعرف املكتبة يف الوقت احلاضر بعض حاالت الفتور
عديدة ظهرت كاالنترنت وشبكات املعلومات األخرى، والتعليم النظامي املتاح للجميع، حيث أصبح 

 هذه الظواهر يف احلقيقة ليست ديدا للكتاب وال لكن. هناك استغناء عنها يف كثري من األحيان
 وإمنا هي دعم هلا وحاملة لنفس رسالتها، وبالتايل فليس هناك تفسري أو ،للمكتبة ومكانتها يف اتمع

تربير الهتمام البعض ذه املستحدثات التكنولوجية اهتماما كبريا على حساب املكتبة على الرغم مما 
  .من حتديات وإشكالياتحتمله تلك املستحدثات 

 إن هذا الوضع يستدعي ويقتضي حماولة التوليف بني املكتبة كمؤسسة اجتماعية ثقافية فاعلة 
 والتطورات التكنولوجية اليت شهدا جماالت املعلومات ،وحامسة يف عملية التنمية من جهة

بوية واالجتماعية من جهة  النظريات العلمية، التراستحدثتهاواالتصاالت إضافة إىل املستجدات اليت 
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إن املكتبة ينبغي أن تستفيد من االنفجار العلمي واملعريف الذي مييز عصرنا، ومنط التعلم مدى . أخرى
احلياة الذي أصبح أسلوبا يتبعه الكثري من الناس، تستفيد من ذلك يف إحداث تناغم وانسجام مع 

  . املعلوماتاحمليط الذي تعمل فيه، وتتالئم مع السياق احلديث لعصر
املكتبة الشاملة أو متعددة الوسائط رمزا للتحوالت احلديثة  أو "امليدياتيك"لقد أصبحت 

ذلك حىت تؤكد على تبنيها للمعاصرة للمكتبة، وهي مظهر جديد للتغريات اليت تطرأ على بنيتها، و
 ويف أحيان كثري فمنذ عشرية من السنوات أدرك املكتبيون ضرورة حتديث املكتبات ألا"والتحديث، 

ليس هناك مصري حقيقي للمكتبات إذا مل تتحول إىل مكتبات فأصبحت ترى على أا مقابر للكتب، 
  .شاملة إال أن تنطوي على املاضي، وتتحول إىل متاحف للكتاب

إن مستقبل املكتبات مير عرب انفتاح واسع وذكي أمام التطورات التكنولوجية والوسائط 
ا سيمس املباين، اموعات واخلدمات املعروضة، لكن هذا األسلوب يف تبين احلديثة، إن تطويره

احلداثة ال يعترب كافيا ما مل يكن له مظهر يعلنه ويصرح به من خالل تغيري تسمية املكتبة إىل املكتبة 
   1."الشاملة

ستقبل إن متخصصي املكتبات واملعلومات الذين يعيشون التجربة احلالية، جيب أن خيطِّطوا مل"
يضمن بقاء املكتبات قبلة للبحث العلمي والقراء على ضوء التطورات التقنية احلديثة، ولرمبا هناك 
فرص رائعة يف انتظارهم ترفع من نوعية أعماهلم الروتينية يف إدارة املعلومات، إىل استشارات فنية يف 

، وقد 2" املعلومات وتوصيلهاكيفية تصميم النظم االلكترونية احلديثة وتوظيفها يف حل مشكلة إدارة
حققت جناحا كبريا خصوصا بربطها بني تطوير سلكت هذا املسلك العديد من املكتبات املتقدمة ف

التسمية واخلصائص لقد رأت هذه املكتبات يف تنوع أرصدا ووسائطها السمعية والبصرية فرصة 
 جام مع تطلعات اجلمهورمضيافة تعمل يف انستارخيية حىت تتحول إىل مكتبة شاملة حديثة و

  .فأصبحت تتميز باحلداثة، واملقرات اجلذابة والوسائط املتعددة واملصادر املعرفية املتنوعة
  

  

                                                
1 . Bertrand, Anne-Marie. les Bibliothèques municipales : Acteurs et enjeux. Paris : Ed. du 
Cercle de la Librairie, 1994 .p.p.139-140.    

  208. ص. 1994 ،جامعة قازيونس: بنغازي. ة املعلوماتو إدارالتقنية . يونس، عزيز.  2
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  :تكنولوجيا املعلومات يف املكتبة .2.3
  :، ومهاتطورات مستمرةشهد كل واحد منها تغريات وي ، وسيطا بني عاملنياملكتبةتعترب 

 ا، من حيث أوعية املعلوماتحيث تشهد منوا و تطورا كبريا ومتسارع: عامل مصادر املعلومات .1
  .شكاهلا، وأصبحنا نعيش ما يعرب عنه مبجتمع املعلوماتأو لغاا، و

يشهد عدد املستفيدين املقبلني على املعلومات تزايدا مستمرا حبكم : نـديـعامل املستفيو .2
تزايد برامج التعليم، نقص األمية، حتسن طرق االتصال، وزيادة قيمة املعلومات يف احلياة 

 .يومية، ويف اختاذ القرارات حىت على املستويات الشخصيةال

هذه املظاهر اليت يشهدها هذين العاملني وغريمها، جعلت املكتبات عاجزة عن تأدية دورها إذا 
لزاما عليها أن تتطور لتواكبها أصبح ة املعلومات بالطرق التقليدية، وما استمرت معتمدة على إدار

تنظيمها بصورة علمية وفعالة  التقنية لغرض تسيري املعلومات وذلك خاصة بالدخول إىل عاملو
 من ؤسسات كغريها من املاملكتبةوقد استفادت ،  لوقت الباحثني واملكتبينيإهداروالتحكم فيها دومنا 

وكان لتطور . ماتللمعلو التطور التكنولوجي يف وسائل العمل وظهور األوعية والوسائط احلديثة
اآلالت باإلضافة إىل منو شبكات وأنظمة املعلومات الدور من احلواسيب و أجيال ظهوراإلعالم اآليل و

أن تتحول املكتبة إىل نظام معلومات متطور  ويتطلب .املكتبات على اختالف أنواعهاالكبري يف تطور 
يقوم بعمليات االنتقاء والتجميع والتحليل والتنظيم واالختزان والنسخ والنشر واالسترجاع لتلك 

  .ثائق واملعلومات حسب احتياجات ومتطلبات اجلمهور بكل فئاتهالو
وإذا كانت املكتبات التقليدية تم باقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها مث تقدميها لإلطالع 
واإلعارة، واملراجع، فإن جهاز املعلومات يهتم باإلضافة إىل تلك األنشطة السابقة، باختيار خمتلف 

غري املنشورة، مث يتوالها بالتحليل و الدوريات وتقارير البحوث املنشورة أنواع املطبوعات وخصوصا
 لتحرير والترمجة والتصوير والنسخ يهتم بعمليات النشر واا كم،)بالتكشيف واالستخالص(العميق 

وحتتاج املكتبة لقيامها . ويستخدم يف عملياته احلاسبات االلكترونية ألداء العمل بسرعة وكفاءة
لومات إىل نوعيات من املتخصصني املوضوعيني، واالختصاصيني يف املعلومات، املدربني خبدمات املع

  .1نظماليف علوم املكتبات ويف تكنولوجيا املعلومات باإلضافة إىل مربجمني وحمللي ومصممي 
                                                

املكتبات اجلامعية، تنظيمها وإدارا وخدماا ودورها يف تطوير التعليم اجلامعي والبحث . بدر، أمحد، عبد اهلادي، حممد فتحي.  1
  .26.ص. 2001دار غريب،: القاهرة. العلمي
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  : حوسبة التسيري اإلداري والعلمي.1.2.3
 ومن أهم . ومضمونهيشهد العمل املكتيب حتوالت وتغريات كثرية ومستمرة مست شكله

العوامل اليت كانت وراء ذلك التطبيقات والربجميات الوثائقية اليت ظهرت مع احلاسوب وأخذت يف 
 حيث كان هلا أثر كبري يف ترقية اخلدمات املعلوماتية وتأدية العمليات الفنية ،التطور بشكل سريع جدا

واملكتبات العامة شأا . دي إىل منط حديث وانتقلت باملكتبة من النمط التقلي،والروتينية بسرعة ودقة
، يف حاجة ماسة إىل التقنيات احلديثة لالتصاالت واملعلومات، حيث أصبحت األخرىككل املكتبات 

يف الكثري من الدول من اخلربات العامة األساسية اليت تقدمها الدولة ملواطنيها، ومن منطلق أا تستقبل 
  .خمتلف فئات اتمع

ملكتبات تستخدم النظم اآللية املتكاملة للمكتبات، وهي تتركب من جمموعة من لقد أصبحت ا
  : ما تعمل على املكتبية، ومن هذه النظم الفرعيةواألنشطةالنظم الفرعية الالزمة للقيام بالوظائف 

 اختيار املقتنيات والتزويد -
 الفهرسة -
 التكشيف واالستخالص -
 الترمجة -
 ضبط الدوريات -
 اإلعارة -
  .رجعية واسترجاع املعلوماتدمات املواخل -
  : االنترنت يف املكتبة العامة.2.2.3

  للمكتباتاالنترنت هي شبكة االتصاالت واملعلومات العاملية، وهي ذات أمهية كبرية بالنسبة
تاحة يف األوعية املطبوعة، كما توفر إمكانية تبادل املعلومات املحيث تقدم مصادر للمعلومات غري 

تتيح االتصال بقواعد وبنوك املعلومات املتعددة، والفهارس و .ألفراد يف العاملووجهات النظر بني ا
لدوريات اإللكترونية والبحث املتاحة على الشبكة بشكل مباشر، إضافة إىل إمكانية اإلطالع على ا

  .، وحتميل امللفات املطلوبةفيها
ها املكتبات العامة   من أهم اخلدمات اليت تقدمإن خمتلف هذه اإلمكانيات جعلت االنترنت

  .من أجل حتقيق أكرب اإلفادة جلمهور املستفيدين
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  :لمكتيبل الوجه احلديث :اختصاصي املعلومات .3.2.3
 جتميع واختيار وفهرسة وتكشيف جمموعات الكتب الشخص الذي يتوىل"هو املكتيب 

 إضافة إىل ،1"امها وذلك من أجل وضعها بني أيدي العلماء والباحثني الستخد،واملطبوعات والوثائق
 ويف الواقع ال ميكننا أن جند عمل .أعمال أخرى كتكوين املستفيدين والقيام بالنشاطات اإلعالمية

املكتيب يف وظائف معينة، وإمنا هي مهنة متعددة االجتاهات وكل فرد فيها قادر على العطاء واالبتكار 
أصبح متقادما ألنه مرتبط  كتبة لذلك فمصطلح أمني م،بقدر فهمه لدوره ووعيه برسالة مهنته

  . حراسة املخطوطاتيبالوظيفة القدمية للمكتيب وه
 أصبحت الكفاءة يف ، العملة األساسية املتداولة بني خمتلف املؤسساتوألن املعلومات تعد

التنفيذ من  املعايري اليت حتدد مستوى املؤسسات العاملة يف قطاع واملعاجلة والسرعة يف البحث 
وبالتايل فلم يعد هناك وجود للمكتيب باملفهوم التقليدي، وإمنا ظهر جيل جديد ، املعلوماتاملكتبات و

 ويضم، 2 أو خرباء املعلومات- املعلومات اختصاصي -لريث املهنة املكتبية، جيل يطلق عليه اسم 
 كشفري، حملل اإلنتاج الفكري، امل باحث اإلنتاج الفك،عامل املعلومات، املوثق، ضابط املعلومات

 االقتناءمربمج احلاسب اآليل، املترجم العلمي ومسؤول ، لص، حملل املعلومات، حملل النظماملستخ
 املعلومات تسمية عريضة تغطي عددا من فئات العاملني يف مراكز املعلومات اختصاصيف" بالتايلو

دة من مراصد كاملسؤولني على البحث عن اإلنتاج الفكري، وكل أمناط استرجاع املعلومات، واإلفا
  3."املعلومات

تكنولوجيا  لكن تعددت املهام اليت يقوم ا يف عصر املكتيب لو يعد مصنفا أو مفهرسا فقطف
 ومنظم صادر واملبدع، أو حمافظ الثقافةمن يقوم باملهام اإلدارية ومنسق امل املعلومات، فاملكتيب اآلن هو

  4اخل...متعلم وخبري وومعلم وباحث املعلومات
                                                

  .75.ص.1985دار املريخ،:الرياض . مات املدخل إىل علم املكتبات واملعلو.  أمحد بدر،.  1
 :علم املكتبات: أطروحة ماجستري: دراسة ميدانية: املهنة املكتبية يف مؤسسات التعليم العايل مبدينة قسنطينة. كرمي، مراد .  2

  .31.ص.2001:قسنطينة: جامعة منتوري
    .2002 ةيجويل. دوة العربية اخلامسة للمعلوماتالن.  اختصاصي املعلومات ودوره يف إرساء جمتمع املعلومات.برجس، عزام. 3
  :متاح على شبكة الواب .]2002-11-15[.2002،النادي العريب للمعلومات :دمشق .] على اخلط[

http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_3/information_specialist1.htm> <                                                  
 .2000 .نشرة املستخلصات. الدور املتغري الختصاصي املكتبات واملعلومات العاملني يف املعلومات . صربة، بسام عبد الغين  4
  .80.ص. 18ع
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  :ملكتبة العامة واإلدارة احلديثة ا.4.3
ها ومع أفراد آخرين  غِريإن املكتبة العامة الناجحة منظمة حية متطورة تعمل مع مؤسساٍت

  . لتوفري خدمات املعلومات من أجل تلبية االحتياجات املتنوعة واملتغرية للمجتمع احمللي
فها، إىل إدارة كفؤة وهي حتتاج لكي تؤدي وظائفها وبشكل جيد وحىت تستطيع حتقيق أهدا

تسهر على حسن تسيريها واستغالل مواردها املادية والبشرية والتكنولوجية، و مديرين وموظفني 
  .ن تقنيات اإلدارةمتتوافر هلم اخلربة والتدريب اجليد والقدرة على استخدام عدد 

لوجية واستثمارها تنظيم اجلهود، وتنسيق املوارد املادية والبشرية والتكنو"إن إدارة املكتبة هي 
بأقصى درجة ممكنة من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة واإلشراف والرقابة، وذلك للحصول على 

وهي أداة لتطوير املكتبة ووسيلة 1."أفضل النتائج وحتقيق األهداف املطلوبة بأقل جهد ووقت ممكنني
 املادية والبشرية واإلمكانياتت مثل للطاقايتها، وذلك عن طريق االستغالل األلتقدمها ورقيها ورفاه

  .والتكنولوجية املتوفرة لديها، بغرض حتقيق أهدافها املسطرة
 ويرتبط مصطلح اإلدارة بكل ما يتعلق بالعمل داخل املكتبات ومؤسسات املعلومات بدءا من 

رة وقد تضم اإلدا. ختطيط املبىن وحتديد املوقع، وانتهاءا باخلدمات املكتبية وخدمات املعلومات
  :املوضوعات التالية
 املبنــى واألثاث، .1
 اهليكـل التنظيمي، .2
 العاملون ووظائفهم، .3
 اللوائح والتشريعات، .4
 التشغيل وفتح املكتبة، .5
 التزويد وإدارة اموعات، .6
 الضبط البيبليوغرايف للمجموعات، .7
 امليكنة واالستخدام اآليل، .8
 إدارة اخلدمات املكتبية، .9

 .2املكتبيةإدارة العالقات العامة والدعوة  .10
                                                

  .24.ص.2001مؤسسة الرؤى العصرية، : عمان. اإلدارة احلديثة للمكتبات ومراكز املعلومات. مهشري، عمر امحد.  1
الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة. دائرة املعارف العربية يف علوم الكتب واملكتبات واملعلومات. شعبان، عبد العزيز خليفة.  2

  460.ص.4.ج.2000
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  :دارةمهـــارات اإل
 إفال يف -تقتضي إدارة املكتبة العامة توافر عدد من املهارات املختلفة، واليت أمجلتها اليونسكو

  :النقاط التالية
 القيادة واحلوافز §
 احلفاظ على عالقات فعالة مع هيئات اإلدارة والتمويل §
 وضع اخلطط وإقرار السياسات §
 ات أخرىإقامة وصيانة شبكات مع مؤسس §
 التفاوض بشأن امليزانية وحسن إدارة امليزانية §
 إدارة موارد املكتبة §
 إدارة شؤون املوظفني §
 ختطيط النظم املكتبية وتطويرها §
 إدارة التغري §
 التسويق والترويج §
 .1إقامة صالت يف اتمع احمللي والقدرة على التأثري على أفراده وإقناعهم §

  : على التوايلو ميكننا تفصيل خمتلف هذه املهارات
 :القيــادة واحلـوافــز .1

، ومن واجبه أن يدعم دور ملدير املكتبة دور حيوي يف كسب الدعم واالحترام للمكتبة
  .ومكانة املكانة العامة لدى أصحاب القرار، وكل من هلم مصلحة يف حسن سريها

شاط والقوة يف كما تقع على مدير املكتبة مسؤولية تقوية حوافز املوظفني وبعث احليوية والن
املكتبة، وذلك حبسن استغالل املوارد املتوفرة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات، من أجل تلبية 

  .احتياجات اتمع احمللي من الكتب واملعلومات
 

                                                
 االحتاد الدويل جلمعيات]. على اخلط[.اليونسكو التوجيهية لتنميته/ مبادئ اإلفال: مرفق املكتبة العامة. إفال، اليونسكو.  1

:     متاح على شبكة االنترنت]. 03/2006 /05تاريخ اإلطالع .[2001، والثقافةوالعلوم منظمة األمم املتحدة للتربية : املكتبات
>http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-a.pdf<  
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 :احلفاظ على عالقات فعالة مع هيئات اإلدارة والتمويل .2

كايف من طرف اهليئة املكلفة تاج املكتبة لكي حتقق أهدافها، إىل دعم متواصل، ومتويل حت
باإلشراف عليها، وبناءا عليه جيب على املدير أن يقيم وحيافظ على عالقة متينة وإجيابية مع اهليئات 

 .اليت تقوم على إدارة املكتبة وتكفل متويلها

 :السياسات وضع اخلطط وإقرار .3
  :إن التخطيط يضمن ما يلي

 أن تليب املكتبة احتياجات اتمع احمللي، §
 أن يفهم جملس اإلدارة، اإلطارات واملوظفون ما تسعى املكتبة إلجنازه، §
 أن أموال اتمع احمللي تنفق بطريقة مسؤولة وفعالة، §
  أن اخلدمة مستمرة ومتواصلة رغم ما يطرأ من تغيري للموظفني، §
 ملا تضع املكتبة خدمات جديدة بصفة فعلية، فهي توسع آفاق وتوقعات اتمع احمللي، §
 .كتبة قادرة على االستجابة الفعالة للتغرياتامل §

إنه من الضروري حتديد غايات املكتبة العامة، أهدافها للمدى القصري والبعيد، واستراتيجياا 
وقياس أدائها لضمان توفري خدمات مكتبية متكافئة، كفؤة وفعالة، تتمكن من الوصول إليها كل 

  .دمعتق  وتوثَّة ووظيفية وتي برامج استراتيجكما ينبغي أن تشكل.قطاعات اتمع احمللي
ينبغي أال يكون التخطيط ضمن دائرة مغلقة، وإمنا بالتعاون مع أعضاء اإلدارة والتمويل، 

ملستفيد وأن إن اخلطة االستراتيجية جيب أن تتمركز حول ا. موظفي املكتبة والرواد الفعليني واحملتملني
  :تتضمن العناصر املوالية

  املنجزات،استعراض §
 ل االحتياجات،ـحتلي §
 حتديد األولويات واألهداف للمدى القصري، §
 ،األهدافوضع االستراتيجيات لبلوغ  §
 حتديد العوامل األساسية للنجاح، §
 ،ختصيص امليزانية §
 مثل،توزيع املوارد من أجل حتقيق األداء األ §
 قياس وتقييم األداء للمدخالت واملخرجات، §
 .لسياساتإعادة تقييم االحتياجات وا §
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  ):التشغيلي(املخطط العملي  .1.3
من الضروري وضع خمطط عملي لضمان تركيز نشاطات املكتبة على تلبية األولويات وبلوغ 

  :األهداف إىل حددا اخلطة االستراتيجية، وينبغي أن يتضمن العناصر التالية
 التركيز على اخلدمات املقدمة للمستفيدين، §
 ط االستراتيجي،تنفيذ أولويات وأهداف املخط §
 تكوين العناصر التشغيلية لالستراتيجيات املتفق عليها،  §
 إعداد أهداف واضحة التحديد مرتبطة بأطر زمنية ميكن التحكم فيها وحتقيقها، §
 حتديد املخرجات اليت ميكن حتقيقها مبا يعادل مستوى املدخالت، §
 مشاركة موظفي املكتبة الذين ينفذون األنشطة، §
 ت على موظفني حمددين لتحقيق املخرجات،توزيع املسؤوليا §
 .1برنامج لرصد املخطط وتقييمه وتعديله على فترات منتظمة §

وقد تدعو احلاجة إىل قرارات بلدية أو تشريعات حملية وإىل سياسات وإجراءات خاصة، لذلك 
ك تتضمن عملية التسيري كذل. ينبغي أن تصاغ بشكل صحيح وتوثق وترسل إىل كل املعنيني باألمر

خمطط املؤسسة والتسويق، حبوث السوق، حتليل الحتياجات اتمع احمللي وحبوث عن املستعملني 
إن التخطيط للمستقبل يتطلب تغيريات واملرونة، ينبغي ختفيف أثر املرحلة االنتقالية . املستعملني-وغري

عنية املشاركة يف لتحقيق تغيري فعال، على كل األطراف امل. على اخلدمات، املوظفني واملستعملني
 .عملية التغيري

 :إقامة وصيانة شبكات مع مؤسسـات أخرى .4
على مدير املكتبة أن يعمل من أجل إقامة وصيانة شبكات على املستوى الوطين، اجلهوي 

مح مع استعمال التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت مىت كان ذلك مناسبا؛ مما يس .واحمللي
كما جيب على مدير املكتبة . يف متناول املستفيد على املستوى احملليصادربوضع تشكيلة واسعة من امل

تنمية عالقات عمل جيدة مع مؤسسات أخرى باتمع احمللي، كاملدارس، السلطات احمللية، اجلمعيات 
التطوعية، وذلك لتحقيق مصلحة املستفيدين وللتأكيد على مكانة املكتبة يف قلب نشاطات اتمع 

  .  كل مكان وأينما كان ذلك ممكنا، جيب أن تلعب املكتبة دورا إجيابيا يف بنية املؤسسة األميف. احمللي
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 :اإلدارة املــاليـة .5
أي عند (تتسم اإلدارة املالية والتخطيط املايل بأمهية بالغة لضمان التشغيل الكفؤ للمكتبة

ولبلوغ هذه األهداف ). منفعةلتحقيق أقصى(والفعال) بأقل تكلفة(واالقتصادي) توى األداء األمثلمس
  :ينبغي على مدير املكتبة أن

يبحث عن سبل حتسني مستويات التمويل من املوارد الوطنية وموارد حكومة الوالية أو  §
 احلكومة احمللية ومن غري دلك من املوارد

يعد خطط عمل ثالثية أو مخاسية تستند إىل خطط املكتبة طويلة األجل، مبا يف ذلك طلبات  §
 . األموال اليت تقتضيها احلاجةتقدمي

الستناد إىل ختصيص األموال لدعم األنشطة اليت حيددها بيان السياسة اخلاص باملكتبة، وبا §
 .أولويات سبق إقرارها

راء التعاونية، دف حتقيق أفضل كان ذلك مناسبا، لعقد صفقات الشإقامة شراكات، حيثما  §
 .استغالل لألموال املتاحة

يفية تستهدف حتديد تكاليف األنشطة والربامج بغية تيسري عمليات إجراء دراسة تكال §
 .التخطيط املقبلة

 .مواصلة سياسة تستهدف التجديد املتواصل للمباين واملعدات §
 .تقييم وتنفيذ تقنيات األمتتة حيثما أدى دلك إىل حتسني الكفاءة والفعالية §
ن يضطلعون مبسؤولية أي جانب استحداث نظم تضمن املساءلة الكاملة جلميع املوظفني الذي §

 .من جوانب امليزانية عن إنفاق األموال اليت يعهد إليهم مبسؤوليتها
 .1حتسني إنتاجية املوظفني وكفاءم §

 :إدارة مـــوارد املكتبـــة .6
وينبغي ملدير املكتبة أن . من العناصر اهلامة مليزانية املكتبة عنصر اإلنفاق على املواد اليت حتتويها

ن أن هذه األموال تنفق يف وجوهها السليمة ووفقا لألولويات املتفق عليها للمكتبة، ومن أن يتحقق م
  .املواد تصان وتتاح على حنو يكفل هلا أن حتقق أقصى فائدة للمنتفعني خبدمات املكتبة
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 :إدارة شــؤون املوظفيــن .7
وظفني أكرب قسم يف يعد موظفو املكتبة عنصرا مهما يف مواردها وعادة ما تشكل مرتبات امل

ومن املهم للغاية أن جتمع إدارة شؤون املوظفني بني رهافة احلس والتساوق وان تستند إىل . ميزانيتها
ومن .  تبلغ مستويات رفيعة من الفعالية وقوة احلوافز واإلشباع الوظيفيأنمبادئ سليمة إذا أريد هلا 

  :العناصر املهمة يف إدارة شؤون املوظفني ما يلي
 إجراءات منصفة يف تعيني املوظفني، فينبغي قبل اإلعالن عن الوظيفة حتديد تبين §

وينبغي إجراء املقابالت بطريقة . مواصفات تلك الوظيفة والصفات املطلوبة يف شاغلها
فيها إنصاف جلميع املتقدمني للوظيفة، وأن ال تستند التعيينات إال إىل أحكام مهنية 

 .  ال تؤدي أي عوامل أخرى إىل احنيازهاوإىل مالئمة الشخص للوظيفة وأن
ومن املهم للغاية أن يتوافر تبادل لآلراء واملعلومات بني املوظفني على مجيع  §

وينبغي للمديرين أن يستعرضوا نظم االتصال الداخلي بانتظام من اجل . املستويات
 .ضمان أن يكون املوظفون على دراية حسنة بسياسات مرفق املكتبة وإجراءاته

وز أن تعتمد مبادئ العمل اإلجيايب مبا يف ذلك إنشاء وظائف حمددة االت وجي §
 .1االحتياجات اخلاصة

 :ختطيط النظم املكتبية وتطويـرها .8
ستحتاج املكتبة العامة لكي حتقق أفضل نفع ممكن من مواردها، إىل تشكيلة من النظم اليت 

وينبغي ملدير املكتبة أن . واالتصاالت الداخلية: اليةمراقبة تداول املواد، واإلدارة امل: يذكر منها مثال
وينبغي .  مبوظفني متخصصني يف تطويرها-عند االقتضاء-يكفل استحداث النظم املناسبة واالستعانة 

 .أن يتلقى املوظفون تدريبا كافيا على استعمال تلك النظم اليت جيب أن تستعرض فعاليتها بانتظام

 :ـــرإدارة التغيي .9
  نظرين املؤسسات األخرى، متر املكتبات العامة حاليا مبرحلة من التحوالت ليس هلا كعدد م

ويعترب ذلك . نتيجة للتطور السريع يف جمال تكنولوجيات املعلومات والتغيريات االجتماعية والدميغرافية
لوقت وهو يف ا. فرصة مميزة للمكتبات العامة حيث أن توفري املعلومات يعد من وظائفها الرئيسية

 مع ضمان أقصى قدر من الفاعلية تنفسه يواجه املديرين واملوظفني بتحديات إدخال التغيريا
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وجيب أن يكون مديرو املكتبة على دراية . قل قدر من الضغط على املوظفني واملنظمةوإحداث أ
  .بالنتائج اليت تنجم عن التغريات املستمرة وأن يعدوا مناهجا ملواجهتها

  :ستقبلالتخطيط للم. 1.9
جيب أن تكون اهليئة املديرة للمكتبة على علم واطالع بالتطورات احلاصلة يف جمال علم 

وأن يكون هلم الوقت للقراءة . املكتبات وخارجه، واليت ستكون ذات تأثري على مرفق املكتبة
ملستقبلي والدراسة حىت يتمكنوا من التنبؤ بأثر هذه التغريات، وخاصة منها التكنولوجية، على الشكل ا

ينبغي أيضا أن يتأكدوا من أن أصحاب القرار وخمتلف املستخدمني اآلخرين على علم . للخدمة
 .بالتطورات املستقبلية

 :التسويــق والترويــج .10
 التسويق من كونه أداة هامة الختاذ قرارات إدارية ناجعة، كما أنه يساعد املكتبة أمهيةتنبع 

ها جلمهور املستفيدين، ويسمح للمؤسسة بأن حتقق األهداف على حتسني نوعية اخلدمات اليت تقدم
بوسع مديري التسويق االستعانة بتقنيات التسويق من أجل فهم احتياجات  .1اليت تطمح إليها

وينبغي للمكتبة أيضا أن تروج خلدماا لدى . املستفيدين، والتخطيط الفعال لتلبية تلك االحتياجات
 على ما يتاح من خدمات لتلبية احتياجام من الكتب عهمإطالاجلمهور لكي تضمن استمرار 

  . واملعلومات
ينبغي أن يكون للمكتبة سياسة اتصال وتسويق وترويج مدونة لكي تتمكن من التعريف 

وينبغي أن تتضمن تلك السياسة استراتيجية للتسويق . خبدماا لدى اجلمهور على أساس خطط له
  .ج الترويجواالتصاالت وأساليب لتقييم برام

  :لكي تتمكن املكتبة من تطبيق استراتيجيتها التسويقية، ينبغي إعداد خمطط تسويق وترويج
 العروض واملعارض، §
 إبراز الالفتات داخل املكتبة وخارجها، §
 .نشر إصدارات منظمة وإعداد قوائم وشروح للموارد املتاحة §

                                                
ءات الفنية يف اجرتوحيد اإل. وحدة لتسويق املعلوماتحنو سياسة م: حتسني خدمات املكتبات اجلزائرية. أعراب، عبد احلميد.  1
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  :  املكتبة العامة ومقومات جمتمع املعلومات.5.3
امل حتوالت جذرية يف جمال املعلومات واالتصاالت، بلغت ذروا يف التزاوج بني يشهد الع"

تقنيات احلواسيب وتقنيات االتصاالت، ونتج عن هذه النقلة العلمية والتكنولوجية الرائعة جمتمع 
ا االقتصاد املعلومايت، هذا اتمع الذي تشكل املعلومات فيه املورد األساسي واالستراتيجي أعطى هلذ

املعرفة إىل مورد أساسي من املوارد االقتصادية  حيث حتولت .1"العصر ما مييزه من العصور السابقة
وإىل قوة حقيقية يف اإلدارة، هذه املعرفة اليت أصبحت ضرورية لكل فئات اتمع وكل أفراده، مما 

راته، ألا مصدر عام جيعل ربط املكتبة العامة مبجتمع للمعلومات ووضع صلة وثيقة بينهما أمر له مرب
  . للمعرفة، متاح لكل اتمع

كما أنه سيتضح لنا دور املكتبة العامة يف جمتمع املعلومات من خالل استعراض مقومات هذا 
  .اتمع، ومالحظة مدى عالقتها باملهام واألدوار اليت تلعبها املكتبة يف اتمع

  :الثقافة يف جمتمع املعلومات .1
ى أبرز ركائز جمتمع املعلومات وجوانبه املشرقة، حيث يوفر جمتمع املعلومات الثقافة هي إحد

أفضل الوسائل لكسر القيود اليت كانت تعيق أو تصعب اإلطالع على املنجزات الثقافية وإن ثالث 
  :ظواهر حولت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل قوة تقود تغيريا عميقا يف ميدان الثقافة

اليت حطمت احلواجز بني وسائط املعلومات واالتصال واإلعالم : تعددةالوسائـط امل -
  املختلفة،

اليت حررت األفراد من قيود التواجد يف مكان معني لالتصال والنفاذ إىل : التكنولوجيا النقالة -
 املعلومات،

اليت غريت شروط التبادل بني األفراد وسهلت النفاذ إىل املعلومات : االنتـرنـــت -
  .2 على املعرفةواإلطالع

لقد حطم جمتمع املعلومات احلواجز اليت كانت حتد جوهريا من نفاذ معظم الناس إىل 
إال أن هذه التسهيالت ليست متاحة . املعلومات واملعرفة والثقافة، وإىل إبداع جديد يف جمال املعرفة

                                                
                  . اتـف املعاجلـالت وتوصيـة يف تشخيص املشكـحماول: ن العريبـاع املعلومات يف الوطـقط .جرجيس، جاسم حممد.  1
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ولة نفسها ل هذه الوسائط بالسهوإذا مل يسمح لكل مواطن أن يتناوللجميع بالشروط نفسها 
 لذلك تويل الدول املتقدمة ؛فستصبح هذه التغريات عوامل لإلقصاء وخللق شرخ يف النسيج االجتماعي

اهتماما كبريا لدعم مؤسساا وخصوصا املكتبات العامة ا بتوفري بيئة مناسبة تتيح جلميع املواطنني 
  .ال الثقافة والتكنولوجيافرصا متساوية قدر اإلمكان يف اإلطالع على التطورات احلديثة يف جم

نه ويف وجود سياسة وطنية للمعلومات تعمل على تشجيع التداول الداخلي للمعلومات تقع إ
على كاهل اختصاصي املعلومات إرساء ثقافة معلومات يف اتمع، ألم هم الذين ميتلكون مفاتيح 

وعلى اتمع ككل إن حيس اإلفادة من هذه النظم والشبكات، إذ جيب على اختصاصي املعلومات، 
نفسه جمربا على تدريب وتكوين املستفيدين، وتلقينهم بكل فئام قاعدة ثقافية وعلمية تؤهلهم إىل 
دخول جمتمع املعلومات، و أهم فئة ينبغي التركيز عليها هي فئة األميني ألفبائيا، ألن حمو األمية 

الهتمام بالتعليم من أهم مقومات جمتمع لفبائية هو أول خطوة لبناء أي ثقافة، وقد أصبح ااأل
املعلومات، و هذا ما أثبته تقرير حديث يف أوروبا عن ضرورة خلق جمتمع التعليم، والعامل العريب بأشد 
احلاجة إىل التعليم احلقيقي الذي يشجع تنمية القدرات وحل املشكالت واالبتكار، عن طريق ربط 

مية مبختلف لتعليم املستمر والتنمية املهنية ومكافحة األختطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة وا
 ما قاله كلود بالتز يِع نأن وينبغي املعلومات يعترب حتديا لكل الدول ذلك أن دخول جمتمع أشكاهلا،

)claude baltz ( ما نسميه جمتمع املعلومات ينبغي أن ننتبه أننا كثريا ما خلطناه " حيث يرى أن
ولكن أالّ ننظر إليه من هذه  غريهاإعالم آيل، حواسيب،  ألياف بصرية، و:يا بكتلة من التكنولوج

  .1"ثقافة مرتبطة به يف الوجود إال ملا تكون هناك ال يبدأاوية التصغريية، جمتمع املعلومات الز
 لتكون مؤهلة لدخول جمتمع ل فيها األمية شبحا موحشا، ينبغي إن جمتمعاتنا اليت تشك

إن أفراد اتمع حاليا حباجة إىل ثقافة حول "ن متعلمة وتعطي للمعلومات أمهيتها ،أن تكو_املعلومات 
 ى مؤسسات توثيقية متعددة ومتنوعة املعلومات، ميكن ملختص املعلومات بفضل وجوده على مستو

 مهما أن يساهم مسامهة فعالة يف ترسيخ هذا املفهوم ودلك بالسعي للوصول إىل كل الفئات الشعبية
كانت أماكن وجودهم نائية، أو خمفية، إن واجبهم األمسى ومعىن الرسالة املكتبية الذي يظل دائما 
متجددا، وتاجا على رؤوس العاملني يف جمال املعلومات، جيب أن يدفعهم إىل خدمة اتمع وابتكار 

  صاصي املعلومات توهذا من صميم دور اخ .جل ذلكأكل األساليب وتبين كل التقنيات املتطورة من 

                                                
1 . Baltz ، claude.Une Culture Pour La societé de l’information ? Position Théorique,  Définition, 
Enjeux. Documentaliste- sciences de L’information. 1998,  Vol.36, no 2. p.77. 
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" جيب على املكتيب الوصول إىل اجلميع. ألننا مل نسمع من قبل مبدرسة متنقلة، لكن مسعنا مبكتبة متنقلة
  .1"وتعريفهم وحتسيسهم بأمهية املعلومات واملعلومات العلمية والتقنية خاصة يف اتمع

يل تصبح الدولة مؤهلة ألن ثقافة املعلومات ضرورية لكل فرد  من أجل تكوين نفسه وبالتا
لدخول جمتمع املعلومات، ألن ثقافة املعلومات تكِسب الفرد فرصا الكتساب ثقافة وسائل اإلعالم  
وثقافة اإلعالم اآليل، وسيكون فكره خصبا ليتقبل التطورات احلديثة ويستوعبها ويعرف كيف يتعامل 

أخالقي للمواد املسترجعة حبيث ال معها،كما أن ثقافة املعلومات تقتضي أن يكون هناك استعمال 
يؤدي ذلك االستعمال واالستفادة إىل التأثري على حقوق املالكني لتلك املعلومات، وإمنا يكون 

.                                                                                                                         االستعمال عادال
  :التعليم يف جمتمع املعلومات .2

تؤدي منظومة التعليم األساسي واملتوسط والعايل دورا حيويا يف جمتمع املعلومات حيث تسعى 
الدول املتطورة إىل إجراء تعديالت جذرية على النظام الوطين للتعليم ضمن برنامج طويل األمد 

  .طلبة يف مجيع هذه املراحليستهدف بصورة أساسية رفع مستوى ال
ومن املعروف أن تقنيات وصناعات املعلومات واالتصاالت املتقدمة تصنع اقتصاد املعرفة، 
حيث جيب على العمال أن يكونوا قادرين على جتميع ومعاجلة وتفسري املعطيات واملعلومات، وتطلب 

ة على احلكم، إضافة إىل املعرفة املؤسسات مهارات يف اإلدارة الذاتية واالتصاالت والتحليل والقدر
األكادميية األساسية وغلى املهارات التقنية ولذلكم فإن التفاوت يف الدخل بني األشخاص الذين 
يستجيبون هلذه املتطلبات وبني اخلرجيني التقليديني سيزداد، بل وإن العاملني الذين سريغبون 

 وأن يواجهوا كل ر أنفسهم باستمراباالستمرار يف مستوى عملهم سيكونون مضطرين إىل تطوير
   2.وقت حتديات جديدة لقدرم على مسايرة التطورات اجلديدة

وأمام صعوبة تطوير النظام التعليمي ليصبح قاعدة للتقدم التكنولوجي، فإن املكتبة العامة 
انياا ستكون خري ملجأ لكل فرد يف اتمع لتضع أمامه أرصدا ووسائطها املتعددة وموظفيها وإمك

  .  احلديثة لتجديد معارفه ودعم مكتسباته وضمان تكوين علمي ومعريف مدى احلياة
  

                                                
1 . Baltz, claude. op.cit. p.77. 

  .87-86. ص. املرجع السابق. عباس، بشار.  2
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  :املعرفة يف جمتمع املعلومات .3
 لقد حتولت املعلومات إىل أحد موارد الثروة، وستكون أهم مواردها يف القرن احلادي 

وى الشركات العاملية، مل والعشرين، فقد ظهرت يف النصف الثاين من القرن العشرين جمموعة من أق
تستند يف قوا إىل أرصدا املالية أو إىل موجوداا املادية من بناء أو جتهيزات أو آالت بل استندت 
إىل الكفاءة التنظيمية لدى اإلدارة وجمموعات العالقات والصالت والتطوير املستمر واإلبداع وطرح 

شركة : موذج اجلديد من شركات املستقبلمبادرات جديدة وخالقة، وأوضح مثال على هذا الن
ميكروسوفت ومؤسسها بيل غيتس الذي كان مربجما متواضعا ولكنه ميتلك اإلبداع ومهارة كبرية يف 
التنظيم واإلدارة، فاستطاع أن يصبح أغىن رجل يف العامل، وكثري من املؤسسات األخرى الرائدة 

  .1نسان خبربته ومعرفته وعلمهوكانت مجيعها تعتمد أساسا على رأمسال وحيد هو اإل
  :املعلومات سلعـة وخدمـة .4

 حتولت املعلومات إىل أهم سلعة يف جمتمع املعلومات، وقد مت حتويل املعارف العلمية إىل الشكل 
  : عدة أمناطىل تصنف إةالرقمي، ومن املعروف أن هذه املعرف

فيد يف تكوين ثقافة عامة وهي معارف علمية أساسية ميكن أن ت): Know-What(معرفة ماذا  .1
 حول الظواهر العلمية،

وهي املعارف األكثر ختصصا واليت حيتاجها الباحثون واملختصون ): Know-Why(معرفة ملاذا .2
 ملعرفة األسباب الكامنة وراء الظواهر العلمية،

وهي اخلربة أو الرباعة واملهارة اليت يتقنها اخلبري يف جماالت ): Know-How(معرفة كيف .3
اصية جددا، وهو أمر ال ميكن اكتسابه فقط من خالل الدراسة النظرية بل من خالل اختص

 اخلربة التطبيقية،

وهي معرفة اخلرباء واالختصاصيني الذين يتقنون تنفيذ أحد ): Know-Who(معرفة مـن .4
 .اجلوانب العلمية االختصاصية

                                                
  .90. ص. املرجع نفسه.  1
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جتة عن التكنولوجيا يف اإلنتاج وتعد املعرفة عنصرا أساسيا يف اإلنتاج، وتبلغ نسبة املعرفة النا
 كما أن جمموع العاملني يف قطاع املعلومات ممن هلم عالقة باملعرفة ،%50اإلمجايل األمريكي أكثر من 

  .األمريكيةيبلغ حوايل ثالثة أرباع جمموع القوة العاملة 
اتمع "ة إن جمتمعنا ال حمالة يسري حنو جمتمع املعلومات، أو ما يعرب عنه بعبارات أخرى كثري

، حيث ستصبح التكنولوجيات احلديثة طاغية على كل جماالته، ومطبقة "اتمع اإللكتروين" و"الرقمي
يف خمتلف القطاعات، والوصول إىل هذه املرحلة ال ميكن أن حيدث وفق قطيعة مع املرحلة الراهنة، 

  . وإمنا سيكون امتدادا هلا، وانتقاال طبيعيا منها
برنامج بوملان مؤمتر درة أوربية وفق هذا التوجه من خالل لقد كانت هناك مبا

)PULMAN1(لتطوير أوربا االلكترونية ،)L’e-Europe( ، والذي حضره وزراء وأصحاب القرار
ي الذ،)Oeiras (2 ببيان أويراستوخرجدولة أوربية  36، واملهنيون لـالسياسيون من الدرجة األوىل 

  :حث على األولويات التالية
  :ة العامة، باعتبارهابمناسب ورعاية حملية ووطنية تتخذ من أجل تطوير املكتمتويل  §

 ، وذلك بتنشيط )e-Europe(أوربا االلكترونية العوامل الفاعلة األساسية يف خمطط العمل  -
  . وإتاحة املصادر الرقميةلإلطالعمكانتها كمراكز 

 خمتلف التقنيات واألساليب تلبية احتياجات كل مواطين جمتمع املعلومات، مع تشجيع تطبيق -
  .احلديثة

  :وحىت ميكن بلوغ هذه األهداف جيب على املكتبات العامة §
تقدمي خدمات حديثة ذات جودة، وذلك باستعمال التكنولوجيات احلديثة والسماح  -

يف هذا اتمع، وبالتايل فعليها املسامهة يف  للمواطنني بتحقيق احتياجام وغايام الشخصية
 . اجتماعي، واقتصاد أوريب متكامل متمحور على املعرفةن انسجامحتقيق أحس

، وخاصة منهم  البحث عن حتسني وزيادة استعمال خدمات املكتبة العامة من طرف املواطنني -
أولئك املهددون باإلقصاء االجتماعي، أو الرقمي، وذلك باالعتماد على مجيع الفاعلني 

  .احلاضرين يف املؤمتر

                                                
1 . Public Libraries Mobilising Advanced Networks 

  .مدينة يف الربتغال، حيث انعقد املؤمتر.  2
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  :ربعة اجتاهات يف اتمع أن تدعم أ جيب على املكتبة §
  .الدميقراطية واملواطنة -
 .التعليم مـدى احلياة -
  .التنمية االجتماعية واالقتصادية -
 .دد الثقايفــالتع -

 اهتمامها ا ألا دلقد تنبهت الدول األوربية ألمهية املكتبة العامة منذ زمن بعيد، وهاهي جتد
  .يط الذي ختدمهوإمنا تتجدد بتغري احمل كائن ال ميوت،

  : األدوار املتجددة للمكتبة.6.3
  : املكتبة العامة وجتاوز الفجوة املعرفية.1.6.3

أي بني ( يعيش العامل حاليا مسافة معلوماتية تفصل بني اتمعات املتقدمة و اتمعات النامية 
 الرقمية الفجوة أخذت هذه املسافة تسميات عدة للتعبري عنها كالفجوة) دول الشمال و دول اجلنوب

 ورغم الدالالت ذات االختالفات الطفيفة بينها ، 2 و االنكسار الرقمي،  اهلوة الرقمية، 1املعلوماتية
               ، وهي ذات أثر على الواقع املعيش، فهي تعرب عن أكرب املشكالت اليت يعانيها جمتمع املعلومات املعاصر

ن امللفت للنظر يف جمتمع املعلومات هو تلك الفجوة اليت إ"،  كجزائرينيو و على مستقبلنا كعرب
 كما أن هناك .3"و غري املرتبطني ا) من سكان العامل% 2(تفصل بني املرتبطني بشبكة اإلنترنت 

هي ظاهرة و"،  فهي مركزة يف الواقع على الواليات املتحدة األمريكية،احتكارا لشبكة اإلنترنت
 ذلك أن ، بل أا على العكس من ذلك تزداد وضوحا بصورة مطردة ،ليست يف سبيلها إىل التضاؤل

 وإذا ، 4"الشركات الثالث عشرة الكربى يف العامل املزودة خبدمات اإلنترنت هي شركات أمريكية
االتصال املتطورة حتسينات سريعة على شروط احلياة يف و كان من املفترض أن تقدم تقنيات املعلومات

                                                
، 2002 .املعلومات جملة املكتبات و .سبل تقليصهاأسباا و: و الفجوة املعلوماتيةجمتمع املعلومات . صويف،  عبد اللطيف.  1
  .5.ص.2.ع، 2.مج

2. Montviloff, Victor: Promotion et Pratique du Multilinguisme et Accés Universel au 
Cyberspace .Bulletin de l’unisist.2000, Vol.28,  N.2. p.7. 

  .3.ص.2.، ع27.مج.1999 .النشرة اإلعالمية لليونيسيت. فرصة متاحة للعامل: شبكة اإلنترنت. كيو،  فيليب .3
  .املرجع نفسه .4

     

http://www.pdffactory.com


 71 

و لبيان بعض ، ه من املالحظ أا وسعت اهلوة يف مستويات احلياة بني الطرفني فإن، الدول النامية
  :مظاهر الفجوة نذكر هذه األمثلة

نسبة انتشار ، و1من مستخدمي اإلنترنت هم يف الواليات املتحدة األمريكية) %90(نسبة  •
يف ) %72( من سكان املنطقة العربية يف مقابل) %4(لن يتجاوز ) 2005(اإلنترنت حىت عام 

 .2"الدول املتقدمة
 فمازالت على سبيل ، عدم وجود البنية التحتية الالزمة لالتصال و املعلومات يف الدول العربية" •

 .املثال الكثافة اهلاتفية يف حدود سبعة خطوط لكل مائة من السكان
 .3املواقع العربية ال تتجاوز الستة يف األلف من كل املواقع •

                 تقدمة تعتمد أكثر فأكثر على تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت احلديثةاملكتبات يف الدول امل
  االتصال على اخلط بقواعد املعلومات و بنوكها، شبكات املعلومات و واإلنترنت،و األقراص املدجمة

" وب يف املكتبةاحلاس"كما يعتمد على الوسائط اإللكترونية املتعددة واملنشورات اإللكترونية تنتقل من 
سعيا للوصول " Digital Library"بقوة حنو إقامة املكتبات الرقميةكما تتجه " املكتبة يف احلاسوب" إىل

بينما املكتبات يف الدول النامية مازالت تعتمد بصورة أساسية على األساليب . إىل مكتبات افتراضية
 . 4التقليدية و األوعية الورقية يف جمموعاا وخدماا

دول اجلنوب يف جمال عن اتساع اهلوة بني دول الشمال ومبا تكون هذه األمثلة كافية للتعبري ر
على رأسها الواليات تتوقف طاملا أن الدول املتقدمة وهذه اهلوة سوف تستمر و لن ، واملعلومات

 لدفع عجلة املتحدة األمريكية مستمرة يف استغالل التكنولوجيا احلديثة واألفكار و النظريات املتطورة
من جهة أخرى الدول النامية ومن بينها اجلزائر و ،اإلنتاج على مستوى كل القطاعات يف اتمع
كما ، وال تعطي قيمة حقيقية للمعلومات، ستخراجيةمستمرة يف االعتماد األساسي على صناعاا اال

 مما جيعلها معرضة ،يةأا ال تستغل التطورات احلديثة و املعطيات املهمة من أجل التنمية الوطن
 .الستعمار جديد بدأت تتضح معامله

                                                
  .06.ص.املرجع السابق.عبد اللطيف  ، صويف. 1
 :دمشق.] على اخلط[.2002 ،الندوة العربية اخلامسة للمعلومات .البعد األخالقي ونظام املعلومات العريب.خري الدين، اخلطيب .2

  "متاح على شبكة الواب.]2003-04-16 [.2002 ، النادي العريب للمعلومات
http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_7/moral_information1.htm> <  

  .املرجع نفسه .3
  .املرجع السابق.  عبد اللطيف، صويف .4
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لكن هذه الفجوة ما هي وليدة العصر احلديث، وإمنا هي امتداد لفجوات عديدة متتالية خالل 
إن الفجوة اليت تفرق بني . العصور املاضية، مست خمتلف مستويات وقطاعات حياة تلك اتمعات

تعد تأخذ هذا الشكل فقط وإمنا امتدت داخل اتمعات نفسها العامل املتقدم والعامل املتخلف مل 
لتفرق بني شعوا، فتجد بعض سكان الدولة الواحدة هلم تسهيالت يف الوصول إىل سبل العلم 
واملعرفة، والصحة والتعليم، وخمتلف خدمات وثروات اتمع بينما البعض اآلخر حمروم منها بصفة 

  .كبرية
ت سائدة يف خمتلف الدول، وبذلك فالعامل ال ميكنه أن يتقدم طاملا لقد أصبحت هذه الفروقا

فإن أريد للعامل السالم والرخاء والتقدم فيجب رفع . أجزاء منه تظل متخلفة عن موكب احلضارة
مستوى األجزاء املتخلفة منه حبيث تتناسب قدر اإلمكان مع األجزاء األكثر تقدما، وال ميكن حبال من 

، وذلك ألن أجزاء ملساواة العادلة بشكل دائم إال بفرض مبدأ لتكافؤ الفرص التعليمية حتقيق ااألحوال
  . املتخلفة يف كل جمال آخراألجزاءتعليما هي أيضا العامل األقل 

وخاصة املعرفة التكنولوجية -ولذلك جند الغالبية العظمى من الدول حتاول مجع موارد املعرفة"
 اليت سبقتها إليها أجزاء أخرى من العامل مستهذفة يف ذلك -طبيقيةاملتخصصة اليت تعاجل العلوم الت

وبدون الكتب وبدون كل وسائل مجع املعرفة وحفظها مث نقلها . اللحاق مبا فاا يف ركب احلضارة
وعلى ذلك . بني األفراد بل بني األجيال ال ميكن أن نسوي بني فرص حتصيل هذه املعارف املتخصصة

ري وسيلة لتحقيق أكرب قدر من املشاركة يف تراث اإلنسانية من املعرفة بواسطة كانت املكتبات هي خ
فإذا أردنا إلغاء الفروق يف حصيلة املعرفة بني شعب وآخر، كان . الكتب وغريها من املواد املكتبية

   1."علينا أن نعمل على نشر املكتبات وتدعيمها كجزء ال يتجزأ من الكيان االجتماعي
، ويف  يف هذا احلوار العامليعلى املشاركةلتساعد كل فرد  لعامة فرصة تارخييةإن للمكتبات ا

أن توفر وصوال مجاهرييا "عليها جتاوز الفجوة الرقمية ولكي يتم هلا ذلك فاليونسكو ترى أنه 
كما . األمية احلاسوبية، واملشاركة يف برامج حمو ، وتعليم التقنيات واملهاراتلتكنولوجيا املعلومات

  تواصل يف ضمان وتأمني املعلومة مبختلف الطرقلذلكها أن تبقى وفية ملبادئ توفري املعلومات، علي
ل مهمة جدا حىت يف تظ من االتصال األمناطهذه  ،سواء عن طريق املطبوع أو التقاليد الشفوية

 لكترونية بوابة للمعلومات االتكون أنبالرغم من اهلدف الذي تسطره املكتبة العامة يف و. املستقبل

                                                
  24. ص.1970دار النهضة العربية، :  القاهرة.املكتبات العامة بني التخطيط والتنفيذ.عمر، أمحد أنور .عمر، أمحد أنور.  1
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لكي ال يتم إقفال أي باب يسمح بتوفري املعلومات جيب أن تكون كل اجلهود موسعة  يا، يعد جوهر
   .1لالستمرار يف املستقبلقابليتها  إنه حتدي كبري للمكتبة العامة وجواا هو الذي سيحدد ،واملعرفة
  : املكتبة العامة وتنميــة األفراد.2.6.3

 األفراد تعليما مستمرا مدى احلياة نتيجة للزيادة اهلائلة يف كمية لقد ظهرت احلاجة إىل تعليم
املعرفة اإلنسانية واالنفجار املعريف اهلائل الذي حدث يف كافة جماالت العلوم، وقد أدركت اتمعات 
احلديثة أن سبيلها إىل النهوض املستمر مبستوى أبناءها املعريف، ورفع قدرم على التكيف مع التغريات 

حلضارية احلادثة يف هذه اتمعات، بل واملسامهة يف إحداث تغريات وتطوير اتمع هو تعليم هؤالء ا
  .األفراد تعليما مستمرا مدى احلياة

وإذا كانت التربية والتعليم املستمرين تويل الكثري من الوقت واجلهد واملال يف اتمعات 
ذلك ألن املؤسسات االجتماعية . تمعات الناميةاملتقدمة، فهي أوىل بالعناية واالهتمام يف ا

 ليها باستمرارإاتمع املنتمني واالقتصادية واإلدارية يف الدول املتقدمة تسهم بفعالية يف تربية أبناء 
  .وتكسبهم الكثري من املعلومات واملهارات واالجتاهات النافعة

ريا لعجز هذه املؤسسات أو معظمها أما اتمعات النامية فإا دف إىل تغيري مؤسساا جذ
عن استيعاب التغريات احلضارية بالسرعة املناسبة، ومن مثة ال تسهم يف تعليم أبناء اتمع تعليما 

  .مرغوبا فيه وتتركز اجلهود املبذولة للتربية املستمرة يف اهليئات التربوية والثقافية واإلعالمية وحدها
ا حيويا يف سبيل تنمية قدرة الفرد حنو التربية والتعليم من أجل هذا فإن املكتبات تلعب دور

مدى احلياة، ويتمثل ذلك بشكل واضح يف مسامهتها يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار ويف تنشيط 
    2.عمليات االستفادة من املكتبات العامة، مع دراسة احتياجات املستفيدين

  
  
 

                                                
1 . IFLA,UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de 
l'IFLA/UNESCO. .[en ligne]. Fédération internationale des associations de bibliothèques, 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 2001.[accédé le 
26/03/2006]. disponible sur world wide web :<http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-f.pdf> 

  .14. ص.]. ت.د[العريب للنشر والتوزيع، : القاهرة. االجتاهات احلديثة يف املكتبات والتربية. شرف الدين، عبد التواب.  2
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  :ة املكتبة العامة والتنمية االقتصادي.3.6.3
متر املكتبة العامة حاليا مبرحلة إعادة التعريف أو التحديد، وهي يف واقع يتوفر على متغريات 

 وإىل املؤسسات تسمح هلا بإضفاء قيمة مضافة خلدماا، وتوجيهها إىل جمموعات جديدة من املواطنني
 أجل بعث حركية وكذا من. واملنظمات احمللية، وذلك لغاية املسامهة يف التطور االقتصادي للمحيط

هامة يف املكتبة، إذا ما توفر التفاعل اجلاد بني املكتبة واتمع، وتتحسن صورة ومكانة املكتبة ملختلف 
املستويات وخاصة السلطات احمللية، اليت سوف لن تراها كمصدر للنفقات وإمنا كمركز للموارد من 

  .  ةأجل دعم املدينة أو املنطق
تقدمها املكتبة خلدمة االقتصاد احمللي تعد متعددة ومتنوعة وميكن أن إن اخلدمات اليت ميكن أن 

  :1تتخذ األشكال التالية
أي خمتلف املؤسسات العاملة والنشطة على تراب البلدية، كما ميكن : فهرس ملؤسسات البلدية •

 .أن يتوسع ليشمل مؤسسات املدن والبلديات ااورة

ناسبة وجتهزها حول خمتلف النشاطات حيث توفر معلومات م: خـدمة رصد للتجارة •
التجارية، وخاصة املعلومات اليت كانت موضع مساءلة ملؤسسات معينة، واليت ميكن أن تفيد 

 .وم مؤسسات أخرى

  حيتوي على معلومات حول املدينةميكن للمكتبة أن توفر دليال: معلومات حول اتمع احمللي •
. لبنوك، املطاعم، الفنادق، الصيدليات وغريهاوما تتوفر عليه من مرافق كاملستشفيات، ا

وتكون هذه املعلومات مفيدة لفئات متعددة كاملقيمني اجلدد، الزوار، ومؤسسات دراسة 
 .الصفقات أو إلنشاء جتارة أو أنشطة جديدة

ميكن للمكتبة أن توفر معلومات تساعد األشخاص الباحثني : معلومات حول التشغيل واملهن •
ة الذين يتساءلون عن خمتلف األنشطة املهنية املناسبة للعمل، وكتب تتضمن عن العمل كالطلب

خمتلف وجهات النظر حول مهنة ما، وكيفيات إعداد ملفات البحث عن العمل أو السرية 
 .كما ميكن أن تقدم خدمات كالتقارير السنوية للمؤسسات. الذاتية

                                                
1 . Ferreira dos Santos,  Vanda. la Bibliothèque publique et sa contribution au développement 
économique : réalité et utopie ? ifla 70 2004 dispobible sur word wide web  

<Http://www.ifla.org/iv/ifla70/papers/027_trans-ferreira.pdf > 
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مهمة يف جمالت ب اليت يرى بأا ميكن للمكتبة أن ختتار جمموعة من الكت: قائمـة للكتـب •
جل حتسني قدرا التنافسية، أو قوائم الكتب األكثر مبيعا يف خمتلف مؤسسات معينة، من أ

 .ااالت االقتصادية

قد ال تتوفر بعض املؤسسات :  اتمع ككلأوحواسيب لالستعمال من طرف املؤسسات  •
ا املكتبة حتت تصرف املؤسسات، على إمكانيات تقنية ومعدات لإلعالم اآليل، فتوفره

وكذلك ميكن وضع طابعات، وماسحات رقمية، أو . واجلمهور العام من أجل حتقيق الفائدة
 . عمل مزودة بربجميات خاصةتحمطا

ميكن للمكتبة أن تنظم لقاءات وجلسات مع خمتصني يف :  خدمة االستشارة للمؤسسات •
وتكوين مكتيب متخصص يف االقتصاد أو احد التجارة، خمتلف النشاطات االقتصادية أو إعداد 

 .قطاعاته خلدمة املستفيدين

إن خمتلف املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة على مستوى بلديات والية ما جتد نفسها 
. غالبا أمام إشكاليات نقص املعلومات، مما جيعل عملها خيضع يف كثري من األحيان إىل العشوائية

. ا حنو هذه الفئة من اجلمهور، جيعل منها مؤسسة ضرورية يف اتمع احملليوتفاعل املكتبة والتزامه
وإنه مما ال شك فيه أن إنشاء خدمة إعالمية فاعلة على مستوى املكتبة مثل مركز للتطوير االقتصادي 
ومتوله باملعلومات ذات القيمة املضافة، يشكل عامل جناح للمكتبة العامة ومربر قوي لوجودها يف 

  . الذي تعمل فيهالوسط
إن عمل املكتبة كوحدة للمعلومات الضرورية للنمو االقتصادي احمللي يفترض عمال تعاونيا 
وإن لزم األمر تشابكيا بني املكتبة العامة، ومكتبات أخرى مراكز املعلومات، ومنظمات أخرى معنية 

  .بأهداف هذه اخلدمة
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  :  املكتبة العامة وتوجهات القطاع اخلاص.7.3
دة على أن املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات، هي يف الغالب مرافق اجرت الع

ان، أو نظري رسوم نفَحكومية، يتمع باا ألفراد اق عليها من املال العام للدولة، وتؤدي خدما
لكن هذه املكتبات أصبحت تواجه العديد من املشاكل كاالخنفاض املستمر األحيان، رمزية يف بعض 

، يف مقابل االنفجار املعريف والتضاعف املستمر يف املنتوج الفكري  وأحيانا انعدامهاااميزانييف 
  .العلمي والثقايف وصعوبة عمليات االقتناء والتزويد

            ات احلكوميةـوختفيض العبء على املؤسستوجـه العاملي حنو االقتصاد احلـر ويف ظل ال
دعم العمل العام يه من أفكار وأموال وقدرات هائلة للمشاركة يف ودفع القطاع اخلاص مبا لد

 يعد نشاط القطاع اخلاص مقتصرا على ااالت االقتصادية، ملوواالستفادة من االستثمار من جانبه، 
 بل عرف انتشارا كبريا وتوسعا إىل العديد من القطاعات فحسبالت اخلدمات الصحية والتعليم اوجم

  .برز مفهوم اخلوصصة يف قطاع املكتباتومن هنا  ،األخرى
 ة وحىت العديد من الدول الصناعيةإنه وأمام ما تعانيه املكتبات العامة يف كل من الدول النامي

 ومعدالت التشغيل الفين ،من اخنفاض االستثمارات والتمويل، وتدين االنتاجبة واألداء واجلودة
وعملية  .1ياتصة كأحد املخارج البديلة للسلبوصاخل جعل الكثري من الدول تفكر يف واالقتصادي

د أحد االجتاهات احلديثة حنو ع ت،التحول حنو استخدام أساليب القطاع اخلاص يف قطاع املكتبات
تعزيز دور القطاع اخلاص واستخدام آليات تكنولوجيا احلديثة يف إدارة وتسويق أنشطة املكتبات 

  . يف النوعية والكفاءةني، وأداء قوي وحتسالعامة مبا حيقق هلا ميزة تنافسية عالية
أصبح يأخذ أشكاال عديدة تقدر العامة  يف إدارة املكتبات والتحول ألساليب القطاع اخلاص

 حبيث تدخل املكتبة يف مرحلة من إعادة اهلندسة .2دراسات البنك الدويل طريقة وفق 25حبوايل 
 منظومات اإلدارة العصرية تأخذ بأدوات ومناذج ووالتعريف مع تبين إدارة مرنة فعالة للمكتبة العامة

  .املدخالت وفعاليات اإلجناز من حيث كفاءة اإلنتاجيةوالتسويق العالقايت وحتسني 

                                                
ملتقى وورشة عمل التحول حنو استخدام أساليب القطاع . حتسني إنتاجية املكتبات العامة باخلصخصة اإلجيابية. النجار، فريد. 1

مداخلة غري  (.02/2006/ 23-19: القاهرة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :جامعة الدول العربية.يف إدارة املكتباتاخلاص 
  )منشورة

  .املرجـع نفسـه . 2
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وهناك العديد من اهليئات واألفراد الذين قاموا بإنشاء مكتبات عامة وإدارا على نفقتهم 
مكتبة امللك عبد العزيز العامة، مكتبة عبد : لة، ومن أبرز األمثاتمع الذي توجد فيهاخلاصة، خلدمة 

   . ومكتبة مبارك العامةاحلميد شومان العامة،
إطارا فكريا ملاهية إن الفصول السابقة قد رمست اخلطوط املنهجية والنظرية للدراسة وأعطت 

  .املكتبة العامة وحقيقة الدور اإلجيايب والتنموي الذي تلعبه يف هذا اتمع
بأخذ  ستتم معاجلة واقع ومقومات املكتبة العامة اجلزائرية، وذلك الباب الثاينل خال وإنه من

نظرة عامة عن الوضع اجلزائري ككل، مث التدقيق والتعمق يف فهم هذا الواقع من خالل عرض 
كعينة عن مكتبات اجلمهورية ككل، وحماولة سرد مقومات ومؤشرات املكتبة العامة بوالية سكيكدة 

 يف نفس املتطلباتليات اجلارية من أجل تطوير املكتبة العامة اجلزائرية، وكذا بعض خمتلف الفعا
  .السياق
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  معطيات الواقع ومتطلبات التطوير:  املكتبة العامة يف اجلزائر  :ثانياب الـالبـ
  املكتبة العامة يف اجلزائر  :رابـعالفصل ال

  :دـمتهي
 السياق التارخيي لمكتبة العامة يف اجلزائر، يكون من خالل الوضعية العامة لإن دراسة

 ، وتوزيعها على مستوى ختضع هلاالتنظيمية اليتلظهورها وتطورها، وكذا من خالل البنية 
  .اجلمهورية اجلزائرية

  :كتبات العامة يف اجلزائرالسياق التارخيي للم. 1.4
خصائص هذا ، واجلاريةوكل األحداث احلالية و احلاضر هو امتداد زمين للماضي، إن

واضحة كذلك املكتبات العامة يف اجلزائر ال ميكننا أخذ صورة و . حتمل جذورا يف املاضيالواقع
 إذا استأصلناها عن ماضيها وحاولنا تشخيصها يف منأى عنه، لذلك ،عنها وعن واقعها احلايل

   :ق التارخيي الذي تطورت فيه هذه املكتباتاارتأينا توضيح السي

  :)1830-1518(املكتبات العامة يف العهد العثماين. 1.1.4
كان هناك حيث . ترة احلكم العثماينإىل فع املصادر بدايات املكتبات العامة يف اجلزائر رِجت

 هو مكتبات العلماء واألثرياء واليت كانت تتواجد مبنازهلم، وهي األولالنوع نوعان من املكتبات، 
 أا مكتبات عامةأما النوع الثاين فيمكن وصفها ب. مكتبات خاصة وليست مفتوحة لعامة الشعب

  وكانت موجودة باملساجد واجلوامعمرييةاأل املكتبات السلطانية أو وكان يصطلح على تسميتها
والزوايا واملدارس، وقد كانت مفتوحة أمام عامة الناس ميارسون فيها القراءة والبحث، ويستفيدون 

، وتغلب فيها ت طبيعة موسوعيةان الكتب واملخطوطات اليت حتتويها، كما أن أرصدا كانت ذم
العهد مكتبة اجلامع الكبري باجلزائر العاصمة  ومن أشهر هذه املكتبات يف ذلك .الكتب الدينية

  . 1ومكتبة املدرسة احملمدية اليت أسسها الباي حممد الكبري يف معسكر

                                                
علم : دراسة وصفية حتليلية ملكتبات الشرق اجلزائري: اإلطار القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر. قموح، جنية.  1

  .36.ص. 1997: قسنطينة: منتوريجامعة : املكتبات
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حة أمام الطلبة كذلك مكتبات الزوايا كانت حتتوي على كتب كثرية، وكانت مفتو
 وقد اشتهرت ،اء للمطالعة والدراسة وكانت منتشرة عرب أغلبية املدن اجلزائريةواملعلمني والعلم

   .آنذاك مكتبة زاوية البكرية بتوات، ومكتبة زاوية القيطنة واللتان كانتا حتتويان كتبا وفرية
د الشعب ا من أفر اجتهادوما ميكن ذكره عن املكتبات يف تلك الفترة أا عبارة عن

عليم أن الثقافة والتـ شأا شآنذاكاسي يضمن التخطيط السومجاعاته حيث كانت غائبة متاما 
كومة واملساجد، دون أية متابعة من احلكانت غالبا موكلة إىل القائمني على اجلوامع  و.بصفة عامة

ها، دد وظائفها ومهامها، وكيفية متويلتفتقر إىل تنظيم داخلي حيالعثمانية، وبالتايل فقد كانت 
  .وشروط العاملني فيها

ن وقف الناس، أو تشترى من  تزود بالكتب إما ملقد كانت املكتبات يف تلك الفترة، 
تأيت عن طريق هجرة أهل األندلس إىل  وإضافة إىل ذلك كانت الكتب .فائض األوقاف النقدية

ا جيلبون الكتب معهم من مصر ج والعلماء اجلزائريني الذين كانواجلزائر، أو من خالل احلجا
 تلك الفترة، حيث كان  دور اإلهداء يف تنمية أرصدة املكتبات يفىل اإلشارة إوجتدر .1واحلجاز

ساهم املؤلفون اجلزائريون يف تزويد املكتبات مبؤلفام وللمساجد والزوايا، األغنياء يهبون كتبهم 
، وأعطوا املكتبات رصيدا معتربا، ولكن تعرضت جل تلك الكتب للضياع ومل يبق وخمطوطام
  .لى احملافظة عليها ومحايتهاظرا لإلمهال وعدم وجود إدارة واعية وحريصة تقوم عالكثري منها ن

على الرغم من عدم توفر املكتبات العامة خالل الفترة العثمانية على الشروط اجليدة لتأدية 
وظائفها، إال أا كانت ذات أثر كبري يف تنمية األفراد وتطويرهم الفكري خاصة مع الوضع 

تلك املكتبات داخل املساجد املتردي للثقافة والتعليم يف تلك الفترة، إضافة إىل ذلك فموقع 
  .واجلوامع والزوايا جعلها تستقطب فئات عريضة من الناس

  ):1962- 1830(املكتبات العامة خالل الفترة االستعمارية .2.1.4
من الدول كغريها مة وحتسني وضعيتها، ودلك القد عملت فرنسا على إنشاء املكتبات الع

 باجلزائرأنشأت بعض املكتبات طعة فرنسية فقد األوربية، وملا كانت فرنسا تعترب اجلزائر ق
 اليت تلعبها املكتبة من مساندة للتعليم وتطوير شخصية الفرد وحتقيق االكتفاء األدوارضافة إىل وباإل

ألن ضرورة  ة إنشاء املكتبة العام كانت فرنسا املستعمرة ترى يف،والثقايف بشكل عامالفكري 
                                                

  .38.ص. املرجع السابق. ة ـوح، جنيـقم.  1
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 لنشر التعليماألداة الوحيدة " كانت  وبالتايل فاملكتبات؛زائركانت أقلية يف اجلالفئات الفرنسية 
ات العامة أثناء االحتالل تبوقد عرفت املك .1"وأيضا توطيد وتطوير الفكر الفرنسي يف السكان

  . الفرنسي ثالثة مراحل متتالية ومتمايزة
  :ة االستعمـاريلفترةاأهم مراحـل  .1.2.1.4

  :مرحلة القرن التاسع عشر. 1
 وذلك استجابة لضرورة جتميع وحفظ ،1835ت هذه املرحلة بإنشاء مكتبة اجلزائر يف متيز

وقد كانت مكتبات هذه .  أي إنشاء تراث للمنطقة2حديثا بقايا املاضي اخلاصة مبستعمرة حمتلة
أن  1908 تؤكد مفتشية فرنسا للمكتبات سنة حيثالفترة خمازن أكثر منها مكتبات مبعىن الكلمة، 

لكنها رغم ، الوسائل واإلمكانيات وتقنيات التنظيم والتسيري تفتقر إىلزائر املستعمرة مكتبات اجل
و اإلنفاق عليها كغريها من الدول وميكن توضيح مستواها ومدى  ذلك كانت تسعى لتحسينها

 :ل األخرى من خالل اجلدول املوايلاإلنفاق عليها مقارنة بالدو

 املمنوحة االعتمادات  عدد السكان  املدينة  الدول
عدد الكتب   حجم جمموعات املكتبة  )فرنك(للمكتبة 

  للفرد
  0,09  17000  7.000  172000  اجلزائـر
  0,08  10000  4.100  123000  وهـران
  0,28  18435  2.800  65173  قسنطينة
ئـ  0,33  14000  800  42000  عنابـة

ـزا
اجل

 0,06  2700  800  40000  تلمسان  ـر
 0,44  190000  78712  430000  ليدس
ـلت 0,53  70000  18000  130000  براينت

اجن
 0,90  95000  180000  105000  سالفورد  را

 1,05  110307  645434  105000  لوس اجنلس
 --  --  90000  70000  هارت فورد
 --  --  105000  16000  نورث أمبتون

حدة
 املت

ات
والي

ال
  

كية
مري

األ
 10  90000  15000  9000  جاكسون  

 1,75  700000  26000  400000  كوبنهاجن
 3,63  200000  20000  55000  آروس

ول  1,13  340000  136154  300000  ستوكهومل
الد سكن

اال
 0,44  100000  21000  227000  كريستيانا  يةدناف

  .19123مقارنة املكتبات البلدية اجلزائرية باملكتبات األخرى يف العامل سنة ): 03(جدول 
                                                

1 . Abdelhamid,Arab. la Lecture publique en Alagerie durant la période coloniale 1830-1962. 
Alger: Office des Publications Universitaires, 2004. p. 10. 
2 . IBID. p. 98. 
3 .  IBID. p. 16. 
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فيها واحدة من املؤسسات اليت ينبغي أن تعكس ألا كانت ترى  قد عملت كذلكو
شرف ال جيب أن ننسى بأن " صورة جيدة عن حضارة فرنسا، حيث يقول مفتش املكتبات آنذاك

ثقافتنا وحضارتنا هي إحدى أسس سلطتنا الروحية، وجيب أن تتأكد بصور أخرى عدا صورة 
ب يف أن تعطي صورة مشرفة  وليس على املستوى الداخلي فقط وإمنا كانت ترغ.1"األرض األم

 كغريها من  من الناحية الثقافيةة متقدممستعمراعن وضعها يف اجلزائر حبيث تبدي دائما أن 
  .الدول املتقدمة

  : العامليتني األوىل والثانيةمرحلة مـا بني احلربني .2
 كما انعكست على جماالت عديدة فكذلك أثرت على األوىلإن نتائج احلرب العاملية 

تعاين وضعية ظلت و،  مما أعاق تطوير جمموعااكتبات حيث عرفت أسعار الكتب ارتفاعا رهيباامل
 اعتمادا 1924مت ألول مرة تسجيل االس املالية اجلزائرية يف ميزانية حيث  1925مزرية إىل غاية 

  .)أنظر اجلدول املوايل (خمصصا القتناء الكتب للمكتبات العامة يف اجلزائر
  % )فرنك(املمنوحة للمكتبات البلديةاالعتمادات   )فرنك(النفقات   دد السكانع  املدينـة
  0,09  7.000  7.226.302  172000  اجلزائـر

  0,15  4.100  27.214  123000  وهـران

  -  2.800  --  65173  قسنطينة

  0,15  800  519.500  42000  عنابـة

  2اوعدد سكاالبلديات النسبة لنفقات االعتمادات املالية املمنوحة للمكتبات البلدية ب): 04(جدول 

 وضع 1929 س مار26تبلور مفهوم املطالعة العمومية، حيث أنه يف ي بدأ هذه املرحلة ويف
ويف  . اقتراح تنظيم قاعات بلدية للقراءة يف كل فرنسااألمة أمام جملس الوزير الفرنسي للتعليم العام

وأهم ما مييز هذه  .لكنها مل تكن ذات فائدة امةرفع نواب الربملان قضية املكتبات الع 1930 سنة
  .املرحلة هو انعقاد املؤمتر الدويل للمطالعة العمومية

  
  

                                                
1 . Abdelhamid, Arab. Op.cit. p.16 
2 . IBID. p. 16. 
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  :ةـة العموميـدويل للمطالعـر الـاملؤمت
وكان منظما من طرف مجعية ، 1931 أفريل 16 و15، 14أيام ا املؤمتر يف اجلزائر ذانعقد ه

 واإلقامة واإلقامة العامة للمغربللجزائر، ة للحاكم العام اية الساميعاملكتبيني الفرنسيني حتت الر
 وممثلني عن )FIAB∗(أما احلضور فتمثل يف الفيدرالية الدولية جلمعيات املكتبات. العامة لتونس

 إيطاليا، الدول واليات املتحدة األمريكية، فرنسا، ال، إجنلترة، بلجيكااخمتلف الدول مبا فيها أملاني
 متحورت حول القراءة العمومية، املكتبة العامة أما فيما خيص املداخالت فقد. ااملنخفضة، وسويسر

 جيكا، ويف الدامنارك، يف إيطاليااملكتبات يف احلياة املعاصرة، تنظيم املطالعة العمومية يف بلاحلديثة، 
  .1وكذا حول مستقبل القراءة العمومية. يف الدول املنخفضةويف ليتوانيا، 

يف   األمني العام للمؤمترذكرفقد   املؤمتر،يار اجلزائر النعقاد هذااختب سبأما فيما خيص 
أفكارها فكرت مجعية املكتبيني الفرنسيني، يف أن أرض فرنسا اليت ستجد فيها "االفتتاحية كلمته 

 واإلجنازات،  الشجاعة السريع، هو هذه اجلزائر اجلميلة، اليت هي بلد املبادراتأكثر احلظ لالنتاش
بالنتائج اجليدة اليت حققها مدير املكتبة الوطنية  تشجعت اجلمعية يف هذا الرأي وقد. يعةالسر

بتوفرها على  تفخر ، أية مدينة يف فرنسا ...لعمليات شراء الكتب للحكومة العامةللجزائر بتنظيمه 
اريس لألطفال، مدينة بسبع مكتبات فرعية ملكتبتها املركزية، ومتتلك إضافة لذلك مخس مكتبات 

 2".ليس هلا بعد إال مكتبة وحيدة لألطفال

  :رــــج املؤمتــنتائ
دقيق و  بشكل ِجدي مناقشة موضوع املطالعة العمومية ألول مرةت متخالل هذا املؤمتر    

 يف حل يتمثل يف تطبيق قانون ينظم القراءة العمومية بالتصويت علىوخِتم املؤمتر  خالل جلساته،
  :3منها تسمح بتنظيم املكتبات، التوصيات األخرىض اجلزائر، وإصدار بع

اليت يتم إعدادها على حساب احلكومة العامة أو  املنشورات تجميعبإنشاء مصلحة مكلفة  .1
فراد املؤهلني الستقباهلااأل إىل املؤسسات واوتوصيلهمون من طرفها، ت. 

                                                
∗ Fédération International des Associations des Bibliothèques. 
1 . Abdelhamid,Arab. Op.Cit.p. 38. 
2 .IBID.p. 39. 
3 .IBID.p. 30.  
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كتبادل عن امة بتجميع الكتب املوجهة إىل احلكومة العأن تكون نفس املصلحة مكلفة  .2
 . وتوجيهها إىل مكتبات اجلزائر حيث ستكون أكثر إفادة ،رات املذكورة آنفاواملنش

قرر بصفة ضمنية ملكتبات اجلزائر مهمة تلبية إن مؤمتر املطالعة العمومية املنعقد باجلزائر 
  :ثالثة احتياجات

 تكميل التعليم املقدم يف املدارس، .1
 لآلداب الفرنسية،، اكتساب معرفة جيدة أجنبية السماح للمعمرين من أصول  .2
  .جعل اجلزائر مساحة اللتقاء الثقافتني اإلسالمية والفرنسية .3

  :1945مرحلة مـا بعد  .3
 من طرف املفتش العام للمكتبات بيار 1946اراة يف  نتائج مهمة التفتيش أوضحت

، وأحيانا دارةرف اإلمن طباملكتبات أن هناك اهتماما ضئيال ، )Pierre Le Lièvre( لوليافر
  .1، ويف مدن مثل تلمسانعنابةأو  كوهران  كربىمنعدما خاصة يف مدن

 فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية وبغض النظر عن هذه املالحظة اليت سجلت، جند أن
 :، وذلك وفقا ملا يبينه اجلدول اآليت معترب يف عدد املكتباتبتطوركانت مميزة 

  عدد املكتبات  السنة
1949  20  
1950  80  
1951  170  
1952  186  
1953  216  
1954  238  
1955  318  
1956  327  

  . 19562 إىل 1949تطور عدد املكتبات العمومية من ): 05(جدول 
  
  

                                                
1.  Abdelhamid,Arab. Op.Cit.p.100. 
2 . IBID. p.35. 
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، وذلك )03أنظر الشكل(وميكن القول أن املكتبات عرفت منوا كبريا مل يسبق له مثيل
طابعا ، والذي منح ملرافق املطالعة العمومية 1955ديسمرب28إصدار القرار الوزاري يف خاصة بعد 

ملقاطعة اجلزائر، واليت كانت مرتبطة باملكتبة  رمسيا، وأصبحت تسمى املكتبات املركزية لإلعارة
 . مكتبة186مخسة ماليني فرنك خمصصة لتزويد حوايل الوطنية من خالل اعتماد مايل يبلغ 

  
 
 
 
 
 
 
  

  
مكتبات بلدية، أسر ( مكتبة 300يت كانت ختدم أكثر من إن خدمة املطالعة العمومية وال
يعمل على مضاعفة أماكن عرب عن برنامج طموح ت، )اخل...ريفية، مدارس، مستشفيات وسجون

واليت ، 1954لكن هذا الربنامج مل ينجز أبدا بسبب اندالع حرب التحرير الوطنية سنة . اخلدمة
  .جلزائرأت بذلك كل املشاريع الفرنسية على أرض ا
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 .1956-1949يف الفترة تطور عدد املكتبات العامة يف اجلزائر ): 01(شكل 
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   :1 أثناء الفترة االستعمارية العامةفئات املكتبات .2.1.4.2
  :ات اخلاصة باألوروبينيــــ املكتب .أ

  :رــاملكتبة البلدية املركزية باجلزائ .1
ى لبلدية  الكرباالحتياجاتمن أجل تغطية ي القصبة حب 1872مت إنشاء هذه املكتبة سنة 

) 1881(بة جمموعة من املؤلفات حول اجلزائر، بلغ عددها عـام كان يوجد ذه املكت. اجلزائر
 ذه أحلقتجملداً، وقد ) 13607( حوايل إىل) 1914(جملد، مث ارتفع ليصل سنة ) 1818(حوايل 
 جملداً  وكانت معظم الكتب اليت )52229( جمتمعة حوايل اقتنت عشرة مكتبة فرعية، اثنااملكتبة 

 أدبية جيدة، لدرجة أن سكان األحياء املوجودة ا كانوا يتهافتون يتشكل منها الرصيد ذات قيمة
 الكتب كان القراء يطلعون كذلك على اجلريدة الرمسية، والنشرات إىلوباإلضافة . على قراءا

  .النصوص القانونية وغريهاواإلدارية 
 إىلافة تكون مجهور هذه املكتبة، ومكتبات األحياء من اجلنسني، أغلبه من الشباب، إض

من بني عدد  1931 قارئ سنة )2700(بعض الباحثني، وقد بلغ عدد القراء الدائمني حوايل 
أما بالنسبة لألهايل فلم يكونوا بني املترددين . نسمة) ألف180(السكان األوربيني آنذاك وقدره 

  .على هذه املكتبات، باستثناء بعض األفراد الذين كانوا يدرسون باملدارس الفرنسية
أما  رست هذه املكتبة اإلعارة الداخلية واخلارجية، لكن األولوية كانت لإلعارة الداخلية،ما

عن ميزانية هذه املكتبة، فإن جزء منها كان يقتطع من ميزانية البلدية التابعة هلا، وهي بلدية 
وفر على  هذه املكتبة مل تتأناجلزائر، واجلزء اآلخر من ميزانية املكتبة الوطنية، وهذا يدل على 

  .ميزانية حمددة ودائمة كما كانت تسري من طرف مكتيب، يساعده مهندس جغرايف
  
  

  

                                                
النادي ]. على اخلط[ 3000 لعربيةا .1962 – 1830رة اإلحتالل الفرنسي خالل فتملكتبات العامة باجلزائرا.  قموح، جنية .1 

  :     متاح على شبكة االنترنت]. 03/2006 /05تاريخ اإلطالع .[2005، العريب للمكتبات واملعلومات
<http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/4.html> 
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  :املكتبات الفرعية .2
سبعة من .  عشرة مكتبة تابعة للمكتبة البلدية املركزية، كما سبق ذكرهاثناوهي يف حدود 

 .ألحياءهذه املكتبات كانت خمصصة للكبار، ومخسة لألطفال، وكانت تدعى كذلك مكتبـات ا

 االقتناءوجدت ذه املكتبات أرصدة مـن الكتب ال بأس ا، كما أن الكتب احلديثة 
ونظرا لتمزق هذه . كانت تبقى معروضة ملدة شهرين أو ثالثة قبل أن جتمع وحتفظ يف املخازن

  .الكتب، نتيجة كثرة تداوهلا، أحلقت ا ورشات للتجليد
 السابعة مساءا، كما إىللساعة اخلامسة زواال كانت هذه املكتبات مفتوحة كل يوم من ا

   .بصورة جمانية للمنخرطني ا كانت متارس فيها اإلعارة 
أما عن مكتبات األطفال واليت بلغ عددها مخسة مكتبات، فقد كانت تفتح أبواا يوما 

وقدر عدد قراءها سنة . ، هو يوم اخلميس، صباحا للذكور، ومساء للبناتاألسبوعواحدا يف 
  .بنت من األهايل) 11( طفل و) 115(طفال من بينهم ) 1700(حبوايل ) 1930(
  :مكتبة البيار الشعبية .3

 ئيس بلدية اجلزائر ورئيس اجلامعةمبساعدة ر) Alfred Coulon(أسسها الفريد كولن 
كان ذه املكتبة أكثر من ألفي كتاب من بينها جمموعة من الكتب . وكذلك مدير املكتبة الوطنية

 على وكانت تشتمل. كما وجد ا عدد كبري من سالسل الدوريات املتنوعة. املهمة حول اجلزائر
  :ثالثة أقسام

   ، وهي موجودة بفصوهلم الدراسيةاإلضافيةمكتبة خمصصة لتالميذ الدروس  .1
  ، كتابمائةجناح األطفال به حوايل ثالثة  .2
  .جناح خاص بالكبار من اجلنسني .3

ط، أما خالل أيام األسبوع فإا مفتوحة للتالميذ، وخدماا وهي مفتوحة أيام األحد فق
، لكنها كانت تفتقر  إعارةمائةحد حوايل  اإلعارة وكانت تسجل أيام األهذه املكتبة مارست.جمانية

 ميزانية، إذ مل يكن هلا أي اعتماد مايل ضمن ميزانية البلدية، مع أا كانت كثرية النشاط إىل
جمهودات مؤسسها الذي كان يعمل باجتهاد من أجل تزويدها بالكتب واحليوية، وذلك بفضل 

  . اجليدة والقيمة
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أما من ناحية التنظيم اإلداري فإن هذه املكتبة، وعلى غرار بقية املكتبات العامة األخرى مل 
تكن ختضع ألي تنظيم، نتيجة عدم توفرها على اللوائح املكتبية، والتنظيمات الداخلية اليت تسري 

 تنظيمها على وجه احنصر وبذلك . غياب العمال املؤهلني مكتبياإىلتبات مبوجبها، إضافة املك
وغلقها، وكذلك حتديد شروط  لرصيد، وضبط مواعيد فتح املكتبةاخلصوص يف حماولة تنظيم ا

 االخنفاضوفيما بعد تدهورت عمليات اإلعارة ذه املكتبة، وسارت حنو . اإلعارة اخلارجية
  : أمههاألسباب كثرية

  .عدم توفر املكتبة على مقر .1
  .عدم اعتناء القراء بالكتب .2
  .عدم وجود عمال متطوعني للعمل ا .3
  .لالستعمالفقدان الكتب اجليدة أو عدم صالحيتها  .4

  :مكتبة بلدية قسنطينة .4
يف الستينات من القرن التاسع عشر يف ظل اإلمرباطورية  مكتبة بلدية قسنطينةتأسست 
كبرية، إال منذ شهرة هذه املكتبة يف البداية مل تلق ). 1880( تفتح أبواا حىت سنة الثالثة، لكنها مل

 يف املتواجدةمطلع القرن العشرين حيث تطورت، واحتلت الصدارة بني املكتبات اجلهوية األخرى 
  .كل من اجلزائر ووهران

شراف أندريه بعد احلرب العاملية الثانية عرفت هذه املكتبة عدة تعديالت وترميمات بإ
 أشرف على حيثوهو حمافظ جهوي ألرشيف الشرق اجلزائري، ) Andre Berthier(برتيي 

أعاد و بوضع الفهرس البطاقي، وإعداد األدلة، وذلكإعادة تنظيمها من الناحية اإلدارية والفنية، 
 ضعوو قام بشراء كتب جديدة، ، كما)1957ـ1947(يف الفترة املمتدة بني ترتيب جمموعاا 

  .تصانيف علمية من أجل تسهيل عملية البحث عن املعلومات
 كتاب يف ألف على حوايل أربعني اشتملرصيد هذه املكتبة كثري التنوع، حيث كان 

ختصصات خمتلفة من قانون، وتاريخ، وجغرافيا، وفلسفة، ولغة، وأدب يوناين، والتيين وخباصة 
، والفنون، كما وجدت ا واالجتماعية يةواالقتصاد العلوم السياسية، وكذاالفرنسي، األدب 

وكانت .  جغرافيا وتارخيياكتب باللغة العربية خاصة بشمال إفريقيا، وكل ما يتصل ذه املنطقة
ميزانية ال  املكتبة ههلذوكانت ختصص  .تم بطريقة جمانيةكانت ت  واليتتسمح باإلعارة اخلارجية

  .عدات احلكومة العامة مساإىلبأس ا ضمن ميزانية البلدية، إضافة 
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  :ات اخلاصة باألهايلـاملكتب .ب
  :ةـة بعنابـة العربيـاملكتب. 1

دينة عنابة مكتبة عمومية إسالمية واحدة، وكانت تفتح أبواا ساعتني يف مبكانت توجد 
جملد مرقمة ) 462( عدا األحد، اشتملت علـى حوالـي األسبوعاليوم خالل كل أيام 

   القانون،و كتب القرآن، والتفسري، واحلديث،  علىاشتملتن زجاجية وموضوعة يف أربعة خزائ
  .التاريخ ووقواميس، وكتب األدب العريب والنحو، و املنطق،

يف الثالثينات على ميزانية ضعيفة جدا، استغلتها يف شراء بعض الكتب هذه املكتبة حتصلت 
كانت ، و للتالميذ وغري التالميذكانت متارس اإلعارة .على أية هبة تتحصل مل ، ولكنهااجلديدة

ة وهذا عكس اإلعارة الداخلية اليت قدرت حبوايل إثنتا عشرة ضنسبة اإلعارة اخلارجية ا منخف
  .د ذه املكتبة سجل للقراء واملستعريين، وكذلك فهرس منظمِجكما و. إعارة يف اليوم الواحد

 :املكتبة العربية بقسنطينة. 2

احتوت املكتبة على  رج مدرسة التعليم العايل اإلسالمي،كانت توجد بنهج كومب خا
عدد كبري من الكتب املطبوعة باللغة العربية فقط، وأيضا على عدد من املخطوطات، اليت مجعت 

 ثالثة وقد وجد ا فهرس للمخطوطات يف. من مساجد املدينة خالل فترات زمنية سابقة
ير مدرسة قسنطينة الذي يقوم كل سنة بتفتيش كل  تابعة ملراقبة مد هذه املكتبةكانت و.كراسات

  .من املكتبة العربية بعنابة، وجباية، كما أن اإلعارة ال تتم إال مبوجب موافقته اخلطية
 :املكتبة العربية ببجاية. 3

كانت املكتبة تفتح   مبقر حماذ ملسجد سيدي الصويف،1903وجدت هذه املكتبة منذ 
ية طبقا لتعليمات مفتش املدرسني باحملافظة، ومدير مدرسة التعليم أبواا مع بداية السنة الدراس

مل حتتو هذه املكتبة على خمطوطات، بل كانت ا كتب يف الشريعة . العايل اإلسالمي بقسنطينة
والنحو واللغة واألدب العريب، والتاريخ، واجلغرافيا وغريها، وكانت الكتب فيها خمتومة خبامت حيمل 

 أما عن  عديدةمل حتصل هذه املكتبة على ميزانية لسنوات .)املكتبة اإلسالمية ببجاية (اليةالعبارة الت
  .ن عبارة على وقفاآلخر كامصدر الكتب، فالبعض منها اشترته احلكومة، والبعض 
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 سنة على فرنسا باجلزائر، حتصلت هذه املكتبة على ميزانية صغرية مائةومبناسبة مرور 
موسوعة صبح "و لفريد وجدي "دائرة املعارف القرن العشرين"ة العربية  يف شراء املوسوعاستغلتها

  . للقلقشندي"األعشى يف صناعة اإلنشاء
  :ناملكتبة العربية بتلمسا. 4

 وتسعة مائة ر بثالثدوكانت توجد يف قاعة مبدرسة تلمسان، احتوت على رصيد قُ
. اخل... غة العربية، تاريخ اإلسالموستون كتاب يف مواضيع خمتلفة، منها التشريع اإلسالمي، الل

  .رون فرنك فرنسيئة والعشاوكانت امليزانية املخصصة لشراء الكتب والصيانة ال تتعدى امل
أما عن عملية اإلدارة واإلشراف، فلقد جرى وضع هذه املكتبة حتت إشراف مدير مدرسة 

 شراء الكتبمدير املدرسة  يتوىل .تلمسان للتعليم العايل اإلسالمي، يساعده أستاذ من املدرسة
 . على عملية اإلعارة اليت كانت تتم حتت مسؤوليتهواإلشراف

كانت ، وردد عليها التقليلووكانت هذه املكتبة مفتوحة أمام كل األهايل، لكنهم كانوا 
  . العطل فقطأياممفتوحة يف 
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  :ةـافـة ووزارة الثقـة العامـاملكتب .2.4
 اجلزائر وإن اختذت أشكاال عدة، فهي تابعة لوصاية املؤسسات اليت إن املكتبات العامة يف

 املركزية الوحيدة اليت يئة، ولكن احلديث عن وزارة الثقافة فرض نفسه باعتبارها الوزارة واهلأنشأا
هلا صالحية مقننة للعمل يف جمال املكتبات واملطالعة العمومية، وهي ليست هلا أي سلطة على 

سنتعرف و .والتوجيه الفين هلا أحيانات املتواجدة عرب الوطن، وإمنا تقوم مبتابعتها، خمتلف املكتبا
  . خمتلف املهام املكلفة الىعفيما يلي 

  :املهام والصالحيات :ملكتبات العامةشراف املركزي على ااإل .1.2.4
تاب مديرية الك وزارة الثقافة، من خالل إشرافتقع املكتبات العامة يف اجلزائر حتت 

  :1وتكلف هذه املديرية بـ. واملطالعة العمومية
 .ترقية اإلبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب -
التقديرات الضرورية لتحديد املعلم الكربى لتطوير الكتاب وترقية املطالعة إعداد املعطيات و -

 .العمومية
 .وقاعات املطالعة العموميةتنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات  -
 .تطوير الترمجة وإصدار منشورات ثقافية -

  :وتضم مديريتني فرعيتني
  : مبا يأيتوتكلف :املديرية الفرعية لدعم اإلبداع األديب .1

  إعداد كل عمل يهدف إىل ترقية ودعم اإلبداع األديب واملبادرة بذلك، -
 رها،اقتراح التدابري التشجيعية إلنتاج األعمال األدبية ونش -
 تشجيع ترمجة األعمال األدبية واقتباسها وإعادة نشرها، -
 اقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير الكتاب، -
 .برجمـة اللقاءات والندوات وامللتقيات اليت هلا صلة باإلبداع األديب وتنظيمها وتنشيطها -

  
  

                                                
، يتضمن تنظيم اإلدارة 2005 فرباير سنة 26وافق  امل1426 حمرم عام 17 مؤرخ يف 80-05مرسوم تنفيذي رقم . 1

   . 16. ع. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. املركزية يف وزارة الثقافة
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 : مبا يأيتوتكلف :املديرية الفرعية للمكتبات وترقية املطالعة العمومية .2

 إعداد كل برنامج لتطوير وترقية املطالعة العمومية، -
 تنشيط عمل املكتبيني ومتابعة نشاطام، -
 ترقية شبكات املكتبات عرب التراب الوطين، -
 .البت يف طلبات منح التراخيص اإلدارية املنصوص عليه يف التنظيم ذي الصلة بالكتاب -

  :زائراإلشراف الالمركزي على املكتبات العامة يف اجل .2.2.4
  على مستوى الوالياتةمديريات الثقاف الالمركزية فهي اإلشرافيةأما فيما خيص األجهزة 

  :ما يليأيضا، وهي ك حيدد مهامها 1مت مبوجب مرسوم تنفيذيظِّحدثت ونواليت أُ
 تشجع العمل احمللي يف ميدان اإلبداع والترقية والتنشيط الثقايف والفين، -
 طابع الثقايف وتنسقها ومتسك بطاقية خاصة ا،تنشط أعمال اجلمعيات ذات ال -
 تبدي رأيها يف طلبات اإلعانة اليت تقدمها اجلمعيات املذكورة، -
تقترح وتساعد باالتصال مع السلطات واهليئات احمللية املعنية أي مشروع إلنشاء هياكل  -

 جديدة ذات طابع ثقايف وتارخيي وإقامتها،
 لية واجلهوية يف التكوين والبحث املتصلني بالثقافة، تتابع وتدعم األنشطة واملؤسسات احمل -
تعد وتقترح بالتشاور مع املؤسسات واجلمعيات الثقافية والشخصيات اليت متثل علم  -

 الثقافة، برامج العمل الثقايف املتعددة السنوات،
 تعمل لترقية املطالعة العمومية وتطور شبكة املكتبات، -
 لتارخيية والطبيعية وعلى صيانتها واحلفاظ عليها،تسهر على محاية التراث واملعامل ا -
 تسهر على تطبيق التشريع يف جمال املعلم واآلثار التارخيية والطبيعية، -
 تتابع عمليا استرجاع التراث الثقايف والتارخيي وترميمه، -
 تشارك يف عمليات ترقية الصناعة التقليدية احمللية وتسهر على احملافظة عليها، -
ري املؤسسات واهليئات الثقافية املوجودة يف الوالية وتقترح أي إجراء تسهر على حسن س -

 يرمي لتحسني تسيريها وعملها،

                                                
، يتضمن إحداث 1994 نوفمرب سنة 23 املوافق 1415مجادى الثانية عام 19 مؤرخ يف414-94مرسوم تنفيذي رقم . 1

  .23-22.ص. ص . 79. ع. ية للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمس. مديريات للثقافة وتنظيمها
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تتخذ  وتقيم دوريا األنشطة الثقافية املنتشرة يف الوالية وتعد الربامج واحلصائل املرتبطة ا، -
  .أي إجراء يتصل باألنشطة الثقافية

   :كتبات العامةإجراءات وزارة الثقافة يف جمال امل .3.2.4
  :1معايري املكتبات العامة يف اجلزائر.1.3.2.4

وتقنني لقد عملت املديرية الفرعية للكتاب واملطالعة العمومية ودعم اإلبداع على إعداد 
 عند بناء  من طرف االس الشعبية البلدية ومديريات الثقافة ينبغي االسترشاد ا،تقنيةمعايري 

  :وقد حددا كما يلي .وجتهيز املكتبات العامة
 ،)جتنب جماورة أماكن الضجيج(موقع مناسب  -
 بنية حتتية تتوافق مع املعايري املتبعة، -
 ،يثرى بشكل دوريرصيد متنوع يليب احتياجات املستعملني، و -
 .الكتب وتسيري املكتبةاعتمادات سنوية القتناء  -

كتبات العامة للبلديات حيتوي على املعايري املطبقة على املكما عملت على إعداد جدول 
فيما خيص مساحة املكتبة، رصيدها،  عملية  نسمة، 150000 إىل 5000اليت يتراوح سكاا ما بني 

استيعاب املستفيدين و عدد املوظفني ومستواهم، وهي موضحة بشكل مفصل يف اجلدول التزويد، 
  )06جدول رقم  : (املوايل

  
  
  
  
  

                                                
معايري خاصة باملكتبات . وزارة الثقافة، مديرية الفنون واآلداب، املديرية الفرعية للكتاب واملطالعة العمومية ودعم اإلبداع.  1

  .2004 ديسمرب 21. العامة
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  .املرجع السابق. واملطالعة العمومية ودعم اإلبداع وزارة الثقافة، مديرية الفنون واآلداب، املديرية الفرعية للكتاب.  1

  قــة واملالحــاملركزي: ةـــات البلديـــاملكتب
  ددـع  ـاتـقـتـنـيــامل  ـرـول احلــوثائـق الوص  ــــةـاملساحــ

  دوريات  أقراص  كتب  دوريات  أقراص  كتب  مالحــق  مركزيـة  السكان
  املــوظفــون  أماكن اجللوس

  ) مساعد1 مكتيب    و1(  موظفني4  119  36  480  1850  --  --  --  بدون مالحق  2 م500  5000
  ) مساعدان2 مكتيب  و1(   موظفني6  170  59  740  3100  --  --  --  //  2 م870  10000
  ) مساعدان2 مكتيب  و1(   موظفني9  207  83  1000  4300  --  --  -- //  2 م1180  15000
  ) مساعد4 مكتيب    و1(  موظف11  245  106  1270  5500  --  --  -- //  2 م1500  20000

  ) مساعد6 مكتبيان و2(  موظف16  312  154  1800  7900  32ح  8400ح  15000ح  ملحق) 1(  2 م1710  30000  122م  8200م  42700م  2 م550
  ) مساعد8 مكتبيون و3(  موظف21  361  201  2330  10400  64ح  4800ح  30000ح  ملحقني) 2( إىل )1( من  2 م1900  40000  137م  8100م  45400م  2 م1100
  )مساعد10 مكتبيون و3(  موظف25  379  248  2860  12600  96ح  7200ح  45000ح  مالحق) 4( إىل )2( من  2 م2040  50000  152م  9600م  48100م  2 م1600
  )مساعد12 مكتبيون و4(  موظف30  396  294  3390  15200  128ح  9600ح  60000ح  مالحق) 5( إىل )2( من  2 م2190  60000  166م  10400م  50800م  2 م2200
  )مساعد15 مكتبيون و5(  موظف39  418  389  4450  20100  192ح  14400ح  90000ح  مالحق) 7( إىل )3( من  2 م2475  80000  197م  11800م  56100م  2 م3500
  )مساعد19 مكتبيون و5(  موظف49  466  484  5510  24900  256ح  19200ح  120000ح  مالحق) 10( إىل )4( من  2 م1000002825  228م  13200م  61500م  2 م4300
  )مساعد23 مكتبيون و7(  موظف58  493  879  6570  29800  320ح  24000ح  150000ح  مالحق) 12( إىل )6( من  2 م1200003120  259م  14700م  66900م  2 م5400
  )مساعد28 مكتبيون و9(  موظف72  542  721  3160  37100  416ح  31200ح  195000ح  مالحق) 16( إىل )7( من  2 م1500003585  305م  16800م  75000م  2 م7100

  ملحق مكتبة/ ح   مكتبة مركزية/ م   
  1 البلدية املركزية ومالحقهااملعايري اخلاصة باملكتبات العامة): 06 (جدول
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  : 1اليوم الوطين للكتاب.2.3.2.4
 اجلزائريـة مبناسبة الذكرى الواحدة واألربعون السترجاع السيادة على املكتبـة الوطنيـة        

 كان أول من تـوىل إدارة املكتبـة         حيث  الفرنسية إىل أيدي جزائرية    ةن اإلدار وانتقال تسيريها م  
كيوم سبتمرب   15 أعلنت وزارة الثقافة ذلك اليوم وهو        ،األستاذ حممود آغا بوعياد   الوطنية اجلزائرية   

وتعد مبادرة جيدة من أجل حتسيس الرأي العام بأمهيـة الكتـاب          .وطين للكتاب أو عيد الكتاب    
  . احلياة اليومية للشعبوالقراءة يف
 أكرب قافلة لتوزيع الكتب على اجلزائر العميقة، قافلة متنح انطلقت البوم ذلكويف "

               والية جمموعة هائلة من الكتب تزيد 48 مكتبات نـات الوطـكتبات على مستوى كل واليللم
جلزائرية بفرنسا و رصيد وهي مكونة من منشورات حمافظة السنة الثقافية ا.  كتاب170000عن 

  . "من مقتنيات املكتبة الوطنية اجلزائرية
 :يوم إعالمي ودراسي. 3.3.2.4

نظمت وزارة الثقافة من خالل مديريتها للكتاب واملطالعة العمومية يوما دراسيا متحور 
  :ة ومها أثر كبري يف تنمية وتطوير املكتبة العامة اجلزائري، وذايتحول نقطتني أساسيتني وجوهريتني

  ،املشروع األويل لقانون الكتاب واملطالعة العمومية ♦
  ،وضعية قطاع الكتاب ومقترحات التطوير ♦

 2005مت تنظيم هذا اليوم اإلعالمي يف مكتبة قصر الثقافة بتاريخ الفاتح من ديسمرب سنة 
  :ومت افتتاحه من طرف وزيرة الثقافة، وتضمن املداخالت التالية

لكتاب واملطالعة العمومية لوزارة نون قُدمت من طرف مديرية اعملية حتضري مشروع القا §
 الثقافة،

 عناصر حول سلسلة الكتاب قُدمت من طرف النقابة الوطنية لناشري الكتاب، §
 عناصر حول سلسلة الكتاب قُدمت من طرف النقابة املهنية للكتاب، §
 تبيني اجلزائريني،ع قُدمت من طرف اجلمعية الوطنية للمكالتوزيع ومكتبات البي §

                                                
وزارة : اجلزائر]. على اخلط. [ سبتمرب يوما وطنيا للكتاب15يوم السيدة وزيرة االتصال و الثقافة  إعالن . وزارة الثقافة.1

 >Http://www.mcc\kitabe.htm<: متاح على شبكة االنترنت. ]12/03/2006تاريخ اإلطالع .[الثقافة

     

http://www.pdffactory.com


 97 

املكتبات واملطالعة العمومية قُدمت من طرف مديرية الكتاب واملطالعة العمومية لوزارة  §
 الثقافة،

 احلماية األدبية قُدمت من طرف الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق ااورة، §
  ملكتبة الوطنية،اإليداع القانوين والرقم الدويل املوحد للكتاب قُدمت من طرف ممثل عن ا §

  :1إجراءات أخرى.4.3.2.4
ليت تعيشها املكتبات العامة على املستوى      وبناءا على الوضعية املتردية ا    ،  2003بداية من سنة    

  :الوطين، قامت وزارة الثقافة باختاذ اإلجراءات التالية
P           ذا الوضع، واختاذ اإلجراءات الال زمة واملتمثلة  دعوة املصاحل الالمركزية التابعة هلا لالهتمام

خصوصا يف حتسيس السلطات احمللية بأمهية املكتبات وفضاءات القـراءة العموميـة علـى              
املستوى احمللي، فتم يف هذا اإلطار تسجيل برامج تنموية سواء علـى املسـتوى احمللـي أو            

ز منشآت مكتبية   املركزي إلنشاء مكتبات عمومية مبواصفات مدروسة، أو إعادة يئة وجتهي         
ميلة، عني تيموشنت، ورقلة، أم البـواقي، اجلزائـر   : دة املواطنني، يف عدة واليات منها     لفائ

 .تيبازة
P ى األخص لألطفال،ة موجة عورها األساسي الكتاب والقراءإقامة تظاهرات ثقافية يكون حم 
P وتشجيع وتسهيل وتكثيف إقامتها على املستوى احمللي، قامة معارض للكتابإ  
P     املكتبات املتنقلة التابعة للمكتبة الوطنية إىل الواليات وإقامة تظاهرات         تكثيف عمليات زيارة

 ثقافية حوهلا باملناسبة،
P  املكتبة الوطنية اجلزائرية وتوفري كل اإلمكانيات هلا للعب دورها على أحسن            إنشاء ملحقات 

 وجه، 
P ،اقتناء كتب لدعم أرصدة املكتبات وفضاءات القراءة العمومية 
P ت تشرف عليها مجعيات ثقافية مهتمة بالقراءة العموميةدعم إقامة مكتبا. 
  
  

  

                                                
  .2006أفريل19. مقابلة. انة، ياسر عرفات، بن محيدة، فاطمة الزهراءق.  1
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  :اإلطار التنظيمي واإلداري للمكتبات العامة . 3.4

، هذا ما "ال تتوفر املكتبات العامة يف بالدنا على نصوص تأسيسية وتشريعية خاصة ا"
تواجدة على أرض مما جعل املكتبات العامة امل. 1أكدته دراسة سابقة للمكتبات العامة يف اجلزائر

الواقع تعاين من تعدد يف اجلهات الوصية، وجعل الكثري منها خاضع للقانون الذي يسري املؤسسة 
األم اليت أنشأت ضمنها، رغم أا قوانني ال تتماشى مع حقيقة الدور واملهام احلقيقية للمكتبة 

  .العامة
ت العالقة بالكتاب واملكتبات دليل التشريعات املكتبية يف الوطن العريب ذا إن الباحث ضمن

ملكتبة العامة خاص با قانون يالحظ الغياب الكلي ل3اجلريدة الرمسية اجلزائريةو 2 واملعلومات
مبفهومها املتكامل الذي يشمل خمتلف مقوماا املادية والبشرية، وحيدد خمتلف األهداف والوظائف 

ا، األمر الذي جعلها يف كثري من األحيان ت نشأ بناءا على إشارات ضمنية يف قوانني بعض املنوطة
املؤسسات واإلدارات ذات التوجه الثقايف، ويف أحيان أخرى كثرية تنشأ استجابة إلرادة شخصية 

  .    لدى بعض املسؤولني، الذين يرون أمهيتها وأولوية إقامتها
الذي حييط ا إن املكتبات العامة املوجودة على املستوى الوطين، ونظرا للفراغ القانوين 

، تفتقر إىل كل أسس العملية اإلدارية وحىت من ناحية التسيري الفين فهي اإلداريةجعلها من الناحية 
  .   4ال تطبق أدىن اإلجراءات العلمية والفنية

  
  
  
  

  
                                                

  .82.ص.املرجع السابق .اإلطار القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر. قموح، جنية.  1
ب واملكتبات دليل التشريعات املكتبية يف الوطن العريب ذات العالقة بالكتا. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 2

  .1996املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس.واملعلومات
  . البحث اآليل بالكلمات املفتاحية ضمن األقراص البصرية اخلاصة باجلريدة الرمسية.  3
  .140-99.ص.ص. املرجع السابق . اإلطار القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر. قموح، جنية : أنظر. 4
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  : العامةت  األنواع األساسية للمكتبا.4.4
  : املكتبات البلدية العمومية.1.4.4

 مداولة أو إجراء إداري، وتتكفل ها البلدية مبوجبمكتبة تنشؤتبة العامة البلدية هي املك
البلدية باإلنفاق عليها وتزويدها باموعات الوسائل والتجهيزات واملوظفني باعتبارها مصلحة من 

   .مصاحلها هلا صالحية اإلشراف عليها وتسيريها
وحيدد صالحياا، ، 1ديةأردنا أن جند مكانة املكتبة العامة يف القانون الذي يسري البلوإذا 

  :، فإننا جند أن صالحياا تتمثل فيما يليخمتلف اهليئات التابعة هلاو
 .ـةالتهيئـة والتنمية احمللي .1
 .التعمري واهلياكل األساسية والتجهيز .2
 .يالتعليم األساسي وما قبل املدرس .3
 ةاألجهزة االجتماعية واجلماعي .4
 .نالسـك .5
 .طحفظ الصحة واحملي .6
 .ةالقتصادياالستثمارات ا .7

  . ضمنية إىل املكتبة العامةة اجلزائري من كل إشارة صرحية أوخيلو قانون البلديبينما 
البلدية تقدم يف حدود إمكانياا مساعدا وصيانة كل كما أن ذات القانون حيدد أن 

مكانياا تتكفل البلدية يف حدود إ و.اهلياكل واألجهزة املكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه
، األمر الذي يسمح لنا باالستنتاج أن املكتبة  وصيانة املراكز الثقافية املتواجدة عرب تراابإجناز

  .العامة غائبة شكال ومعىن من قانون البلدية
الذي  ،3822-81 املرسومأما املرجعية القانونية الوحيدة للمكتبة العامة البلدية فتتجلى يف

 املادة اال الثقايف، حيث ورد فيه لفظ املكتبة البلدية صرحيا من خاللحيدد صالحيات البلدية يف 
تتوىل البلدية يف جمال اهلياكل األساسية للثقافة إجناز مؤسسات ثقافية بلدية : "الثانية اليت جاء فيها

 املعاهد املوسيقية البلدية املتعددة التخصص، :وتسيري ها، وصيانتها، وعلى اخلصوص
                                                

  .، يتعلق بالبلدية1990أفريل 07  املوافق لـ1410ان  رمض12 مؤرخ يف 08-90قانون رقم . 1
  .85. ص.  املرجع السابق.اإلطار القانوين والتنظيمي للمكتبات العامة يف اجلزائر. قموح، جنية .2
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 ،قاعات السينما -
 النوادي الثقافية، -
 املتحف البلدية، -
 قاعات العروض واألفراح، -
 .املكتبات البلدية، وتشجع البلدية زيادة على ذلك إنشاء وحدة لطبع الكتاب وتوزيعه -

 هاشؤها وتتوىل مسؤولية تسيريها وصيانت تعد واحدة من مصاحل البلدية، تنوبالتايل فهي
ملكتبة العامة ووظائفها، جيعل خضوع املكتبة للبلدية ولكن يعد غياب قانون حيدد ويعرف حبقيقة ا

غري حمدد املسؤوليات وغري واضح املعامل، حيث أنه وعلى املستوى الوطين ال تتواجد إال عشرون 
  .مكتبة بلدية أغلبيتها ال تتوفر على شروط املكتبة العامة النموذجية

  : العموميةةـات املطالعــقاع. 2.3.4
توفر ا لكز الثقافية، دور الثقافة أو دور الشباب اصصها املر قاعات ختهي عبارة عن

  .1جمموعة من الكتب والكراسي والطاوالت وتسخر موظفا إما دائما أو مؤقتا لإلشراف عليها
 20قاعات املطالعة هي فضاءات يطلق عليها اسم مكتبات، يتراوح معدل مقاعدها ما بني 

ا على مستوى دور الشباب، أو املراكز الثقافية اليت مقعد، وبعض الطاوالت، تتواجد خصوص 30و
رغم هذا فإن عددها يبقى ضئيال جدا باملقارنة مع عدد . تشرف عليها الوزارة املكلفة بالشباب

والية على مستوى التراب  38 قاعة مطالعة يف 240السكان يف كل بلدية، حيث أُحِصيت حوايل 
  .2الوطين

 ينظر إليها يف كثري من األحيان على أا مكتبات عامة إن قاعات املطالعة هذه وإن كان
فهي ال تتوفر على أي أساس قانوين، ألن النصوص املوجودة خاصة باملؤسسات واإلدارت اليت 
تتبعها هذه القاعات، وبالتايل فأحكامها محددة لوظائف وأهداف تلك املؤسسات دون أن توليها 

  .أية صالحيات أو استقاللية
  

                                                
  .2006أفريل19. مقابلة. ة، ياسر عرفات، بن محيدة، فاطمة الزهراءقان .1
 اليوم الدراسي واإلعالمي حول املشروع األويل لقانون .الواقع واآلفاق: املكتبات واملطالعة العمومية. اسر عرفاتقانة، ي. 2

  .2. ص.مكتبة قصر الثقافة. 2005 ديسمرب 01. الكتاب واملطالعة العمومية وضعية قطاع الكتاب ومقترحات التطوير
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  :لشبكـة الوطنيـة للمكتبـات العامـةا .5.4
تنظيم الشبكة الوطنية   املسطرة يف القانون مديرية الكتاب واملطالعة العموميةمن بني مهام

، لكن على أرض الواقع ال توجد باجلزائر أي شبكة 1للمكتبات وقاعات املطالعة العمومية
ومية املوجودة متفرقة على مستوى  ألن خمتلف املكتبات وقاعات املطالعة العمالعامة،للمكتبات 

نسيق فيما بينها حىت عاون أو التالبلديات وهي تعرف تشتتا جغرافيا كبريا هذا مع الغياب التام للت
  . نقص اهتمام اهليئات احمللية اإضافة إىلوإن كانت على مستوى البلدية الواحدة، 

 األمر الذي يعد واحدا من اآلفاق وبالتايل فاجلزائر تفتقر إىل شبكة وطنية للمكتبات العامة،
اليت ميكن أن تتحقق يف حالة ما إذا توفر للمكتبات العامة قانون يكرس إنشاءها وتسيريها ويضمن 

  .نهايهلا أسسا للتعاون والعمل فيما ب
  :الوضعية املعاصرة للمكتبات العامة .6.4

 ويعادلوا ،عمال التطوعيةينظر الكثري من العامة إىل املهنة املكتبية على أا ضرب من األ
 الذي عوهذه النظرة نابعة من الوض. بأي نشاط ثقايف ال يعدو أن يكون هواية مللء وقت الفراغ

 خمتلف اتمعات، وخاصة منها جمتمعات العامل الثالث مما جعل املهنة املكتبية تعيشه املكتبة يف
 أحد من العامة أو حىت من هم يف أعلى  يف اجلزائر فالعمهمشة، وغري معترف ا، مثلما هو الوض

الدرجات يدركون ما جوهر املهنة املكتبية بالضبط حيث جند املسؤولني يعينون أساتذة أكادمييني 
على رأس املؤسسات املكتبية الكربى التابعة للتعليم العايل، وكذا تعيني معلمني لتسيري مكتبات أو 

و الباحثني على رأس املؤسسات  مشاهري األدباءمراكز معلومات تابعة للمدارس، وحىت تعيني 
أ من هذا وذاك أن الوطنية الكربى للمعلومات كاملكتبة الوطنية أو مركز األرشيف الوطين و األسو

مأوى لبعض اإلداريني كتمهيد إلحالتهم إىل التقاعد أو عقاب عن جتاوز أو تقصري؛ تكون املكتبة 
  .كتبات يف كثري من الدولوهذه هي الصورة اليت تنطبق على وضع امل

   يف اجلزائر؟ العامةفكيف هي احلالة املعاصرة للمكتبات
 وضعية متدهورة، ويف 2002عرفت املكتبات العمومية على املستوى الوطين إىل غاية سنة 

ففي الوقت الذي كانت اجلزائر تعاين من ظواهر عدة . بعض الواليات وضعية متدهورة جدا
من  % 29ن املؤسسات الوطنية، والبطالة اليت اتسعت إىل نسبة  ألف عامل م400كتسريح 

                                                
، يتضمن تنظيم اإلدارة 2005 فرباير سنة 26 املوافق 1426 حمرم عام 17 مؤرخ يف 80-05مرسوم تنفيذي رقم . 1

   . 16. ع. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. املركزية يف وزارة الثقافة
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 ت يف أوساط اتمع مبختلف فئاته، واألمية اليت اتسع1 %80اتمع ومست فئة الشباب بنسبة 
 ألف عاطل عن العمل 20ويف ذات الوقت بلغ عدد اخلرجيني من اجلامعات وهم يف حالة بطالة 

هذا الوقت الذي ينبغي أن . 2ون إىل األعداد املتزايدة للعاطلني ألف تقين سامي يضاف55زيادة على 
تلعب فيه املكتبات العامة على املستوى الوطين دورا كثري احلساسية وذلك باستقطاب هؤالء 
األفراد وملء وقت فراغهم باألوعية العلمية واألنشطة الفكرية والتثقيفية وأساليب من أجل 

وجتاوز السلبيات اليت ختلفها البطالة أو فقدان العمل، واألمية  جند إدماجهم يف احلياة االجتماعية 
 منها، واليت يفوق عدد سكان بعضها املليون 25أن  أكثر من نصف واليات الوطن أي ما يبلغ 

 بلدية، منها واليات سطيف وهران وتيزي وزو، ال توجد ا أكثر 60نسمة، ويبلغ عدد بلدياا 
ح هلا ية واإلمكانيات الالزمة اليت تتيمع افتقادها إىل أدىن الوسائل الضرورمن مكتبيتني عموميتني، 

القيام بدورها املطلوب، وبعيدة كل البعد عن املواصفات العلمية والتقنية الواجب توفرها يف 
  .)02الشكل  (3املكتبات البلدية العمومية

ن العاصمة مثل والية مل تستثن الوضعية السيئة حىت مكتبات الوسط، ففي والية قريبة م
بليدة ال توجد ا إال مكتبة عمومية وحيدة هي مكتبة بلدية مقر الوالية واليت تفتقد ككل ال

املكتبات العمومية إىل الدعم واإلمكانيات، وقد كانت ذه الوالية مكتبة بوفاريك اليت تأسست 
 إىل قاعة للحفالت وقاعة يف احلقبة االستعمارية يف موقع يتوسط املدينة، هذه املكتبة حتولت

  .للرياضة القتالية ومقر لبعض اجلمعيات وعبثت ا األيدي وحولت كتبها إىل جهات جمهولة
، خاصة منها ما تتوفر على بناية  تعد املكتبات البلدية العمومية قليلة على املستوى الوطين

 الداخلية اخلارجية للكتب مستقلة تستعمل كفضاء للقراءة واستقبال القراء وتعمل بنظامي اإلعارة
 مكتبة، وهي تبقى يف 20وجتدد رصيدها حني آلخر ويسريها مكتبيني فال يكاد العدد يتجاوز 

 هناك بعض الواليات اليت تعاين وضعية أكثر تدهورا، فمثال ال و.حاجة إىل الرعاية والدعم والعناية
ية مكتبة بلدية عمومية ماعدا توجد على مستوى واليات أدرار، البيض، الطارف وغليزان كلها أ

  ).03الشكل  (4قاعات املطالعة املتواجدة على مستوى املراكز الثقافية

                                                
  .130. ص. 2001. الباحث االجتماعي. البلدان النامية أمام حتديات الفقر.  إبراهيم، توهامي .1
  .155. ص. 2.ع.1999.  االجتماعيالباحث. ة يف اتمع عالقة التعليم بالتنمي. ، نور الدين الشيخبن.2
حول املشروع األويل لقانون   الدراسي واإلعالمياليوم. الواقع واآلفاق: املكتبات واملطالعة العمومية. قانة، ياسر عرفات. 3

  .لثقافةمكتبة قصر ا. 2005 ديسمرب 01. وضعية قطاع الكتاب ومقترحات التطوير الكتاب واملطالعة العمومية
  .2006أفريل 19  بتاريخ مقابلة.قانة، ياسر عرفات، بن محيدة، فاطمة الزهراء. 4
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 شكل(02): توزيع املكتبات العامة البلدية على املستوى الوطين

الشلف; 11

أم البواقي ; 1

جباية; 8

بشار; 2

البويرة; 0

تبسة; 1

تيارت; 9

اجلزائر; 18

جيجل; 10

سيدي بلعباس ; 3

قاملة; 1

املدية; 1

ورقلة; 12
وهران; 2

البيض; 0

برج بوعريريج; 5
بومرداس; 1

الطارف; 0

تسمسيلت; 1

خنشلة; 4

تيبازة; 6

عني الدفلى ; 5

غليزان; 0

عني تيموشنت ; 4
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شكل (03): توزيع املكتبات العامة البلدية وقاعات املطالعة على املستوى الوطين

الشلف; 13

أم البواقي ; 11
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تيبازة; 12

عني الدفلى ; 8

عني تيموشنت ; 23
غليزان; 3

16

17

11

3

5

8

18

18

10

3

3

20

21

28

10

7

29

4

13

12

17

3

24

0 5 10 15 20 25 30 35
أدرار

األغواط
باتنة

بسكرة
البليدة

متنراست
تلمسان

تيزي وزو
اجللفة
سطيف

سكيكدة
عنابة

قسنطينة
مستغامن
معسكر
وهران
إليزي

بومرداس 
تندوف
الوادي

سوق أهراس 

ميلة
النعامة
غرداية

ات
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
والي

ال

عدد املكتبات العامة وقاعات املطالعة    

مكتبــة بلديــة وقاعــة مطالعــة

  
     

http://www.pdffactory.com


 105 

  حوصلة املكتبات وقاعات املطالعة املتواجدة على املستوى الوطين مقارنة بعدد البلدياتفيما يلي و
  :وعدد السكان يف كل والية يف اجلدول املوايل

  املكتبات وقاعات املطالعة بالوالية  مكتبات البلديـة  عدد البلديات  عدد السكـان  الواليـة  مـالرق
  17  00  28  311615  أ د ر ا ر  01
  13  --  35  858695  الشلــف  02
  03  01  24  317125  األغـواط  03
  11 01  29  519170  أم البـواقي  04
  12 01  61  962623  باتنـــة  05
  22 08  52  856840  جبايـــة  06
  24 06  33  575858  بسكــرة  07
  08 02  21  225546  بشـــار  08
  13 01  25  784283  البليــدة  09
  02 00  45  629560  البويــرة  10
  04 02  10  137175  متنراسـت  11
  06 01  28  549066  تبســة  12
  29 06  53  842053  تلمســان  13
  15 09  42  725853  تيــارت   14
  07 02  67  1108708  تيزي وزو  15
  -- 18  57  2562428  اجلزائــر  16
  10 06  36  797706  اجللفــة  17
  21  2+8  28  573208  جيجــل  18
  28  01  60  1311413  سطيــف  19
  --  --  16  279526  سعيــدة  20
  21  04  38  786154  سكيكـدة  21
  05  03  52  525632  سيدي بلعباس  22
  20  03  12  557818  عنـابــة  23
  01  01  34  430000  قاملـــة  24
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  املكتبات وقاعات املطالعة بالوالية  مكتبات البلديـة  عدد البلديات  عدد السكـان  الواليـة  مـالرق
  17  04  12  810078  قسنطينــة  25
  02  01  64  802078  املديــة  26
  03  01  32  631057  مستغانـم  27
  --  --  47  805519  املسيلــة  28
  11  03  47  676192  معسكــر  29
  13  12  21  445619  ورقلـــة  30
  19  02  26  1213839  وهـــران  31
  03  00  22  168789  البيـــض  32
  03  02  06  34108  إليـــزي  33
  12  05  34  555402  برج بوعريريج  34
  16  01  32  647389  بومــرداس  35
  18  00  24  352588  الطــارف  36
  03  02  02  27060  تنــدوف   37
  02  01  22  264240  تسمسيلـت  38
  10  04  30  504401  الــوادي  39
  07  04  21  327917  خنشلــة  40
  18  01  26  367455  سوق أهراس  41
  12  06  28  506053  تيبــازة  42
  18  05  32  674480  ميلـــة  43
  08  05  36  660342  عني الدفلى  44
  08  01  12  127314  النعامــة  45
  23  04  28  327331  عني متوشنت  46
  05  04  13  300516  غردايــة  47
  03  00  38  642205  غليــزان  48
  526  146  1541  29100027  امــوع  /

   1ة على مستوى واليات اجلمهورية اجلزائريةعة وقاعات املطالتوزيع املكتبات البلدي): 07(جدول
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شكل (04): البلديات اليت تتوفر على مكتبة بلدية بالنسبة للبلديات األخرى لوالية سكيكدة

92%

8% بلديـة ليـس ــا مكتبــة عامــة  
بلديــة ــا مكتبــة عامــة

  دةـة سكيكـة بواليـة العامـات املكتبـمقوم : الفصل اخلامس
  : دـمتهي

                                    وجدنا من خالل الفصل الرابع أن املكتبة العامة يف اجلزائر تفتقر إىل بنية قانونيةلقد
هذا الفصل نرغب  ومن خالل . عددها على املستوى الوطينية تسريها، مما نتج عن ذلك قلةأو تنظيم

والتعرف على وضعيتها من خالل حتليل املعطيات ، اق فهمنا هليعمتويف االقتراب من هذه املكتبات، 
الظروف اليت تعمل فيها املكتبات العامة ببلديات والية سكيكدة، وهل تتوفر على مجيع اخلاصة ب
تقوم وهل هذه املؤسسات علمية، كتبات يتم وفق املعايري الهل تسيري هذه امل . العمل اليوميةمتطلبات

  .اخلدمات املنتظرة منهابالواجبات املنوطة ا وتقدم 
  :سـاء والتأسيـاإلنش .1.5

   ال تتوفر كل بلديات والية سكيكدة الثمانية والثالثون إال على مخسة مكتبات بلدية فقط
اإلخوة تبة حي الزيتون، ومكتبة ، مك∗ة واملعروفة باملكتبة الشعبيهي املكتبة البلدية عائشة أم املؤمنني

بوعصيدة املعروفة مبكتبة بويعلى والتابعة كلها لبلدية سكيكدة، مكتبة بلدية احلروش، وأخريا مكتبة 
  . عامة بلديةاتأي أن هناك ثالث بلديات فقط تتوفر على مكتب. بلدية بين ولبان

، أي ما بة عامة بلدية ال تتوفر على مكتبلدية )35(ن والية سكيكدة ا مخسة وثالثونإ
كما أن بلدية سكيكدة وحدها تتوفر على  ،)03الشكل أنظر  (من بلديات الوالية) %92(نسبته

   .ثالث مكتبات بلدية

                                                
  . سيتم التعبري عن املكتبات يف نص الدراسة باألمساء املعروفة ا.  ∗
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ا، وإمنا إنشائه ال تتوفر على قانون أساسي خاص ب يف اجلزائرويرجع ذلك لكون املكتبة العامة
ا يلّح املتخصصون يف املكتبات العامة من خالل بينم .ة للبلدياتلس الشعبياة الجتهاد اهي خاضع

  .1خاصة ا أن وجود املكتبة العامة جيب أن تضمنه نصوص تشريعيةبيان اليونسكو على 
، لكن لتلك البلديات ةلس الشعبياا اختذات أنشأت املكتبات السالفة الذكر مبوجب مداوال

 افتتاحها، أما فيما خيص تواريخ عية هلذه املداوالتالقائمني عليها ال يتوفرون على املعطيات املرجكل 
  :فهي كما يلي

  2عدد سكان البلدية  اجلهـة الوصية  تاريخ افتتاحها  اسم املكتبة  الرقم
 1972نوفمرب10 الشعبيةاملكتبة   01
 1993نوفمرب01 حي الزيتونمكتبة   02
 1997نوفمرب01 بويعلـىمكتبة   03

 
يكدةبلدية سك  
 

 نسمة173.836

  نسمة46.210 بلدية احلروش  1976  مكتبة بلدية احلروش  04
  نسمة23.274  بلدية بين ولبان  1982  مكتبة بلدية بين ولبان  05

  تواريخ إنشاء املكتبات العامة لبلديات والية سكيكدة): 08(جدول

شهر اح أن مكتبات بلدية سكيكدة كلها، مت افتتاحها يف ت تواريخ االفتلواملالحظ من خال
مما يبني أن افتتاح   . من طرف وايل والية سكيكدةدشنتمع اإلشارة إىل أن مكتبة بويعلى  ،3مربنوف

  .ليون من بني أهم مظاهر االحتفال باألحداث الوطنيةجيعله املسؤولون احملَ املكتبة يعترب حدثا مهما، 
السبعينات حيث موجودا منذ فترة كما ميكن استنتاج أن الوعي بأمهية املكتبة البلدية كان 

  .أقيمت املكتبة الشعبية لبلدية سكيكدة ومكتبة بلدية احلروش
  
  
  

                                                
1 . IFLA ,UNESCO. Manifeste de l'ILFA/UNESCO sur la bibliothèque publique1994.[en ligne]. 
     [accédé le 12/03/2006].disponible sur world wide web: 

<http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-f.htm> 
2 . Ministère des Finances, Direction générale du budget, Direction de la planification et de 
l’aménagement du territoire. Annuaire Statistique de la Wilaya de Skikda. 2003. tome 01.p.12.  

جويلية 05ل يف للت باالستقال اندالع الثورة اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي واليت كُهو تاريخ 1954 نوفمربالفاتح من .3
1962.  
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  : العامةالتسيري اإلداري للمكتبة .2.5
 وإشرافها، وهي يف خمتلف البلديات ألن املكتبة مؤسسة أنشأا البلدية فهي خاضعة لوصايتها

املكتبة من حيث العاملني ا  إن  .حمل الدراسة حتت إشراف جلنة الثقافة للمجلس الشعيب البلدي
   .وفقا إلرادتهوتتم لمجلس الشعيب البلدي تنمية رصيدها وكذا جتهيزها خاضعة ل

موظفي البلدية ليقوم  يعني واحدا من  شعيبأما من ناحية التسيري املباشر للمكتبة فكل جملس
  .يات اإلعارة اعلى رصيدها وتسيري عملو العاملني ا، اإلشراف علىوبإدارة شؤون املكتبة 

مكتبة بلدية احلروش، ومكتبة بلدية بين ولبان  ،مكتبة حي الزيتونبالنسبة للمكتبة الشعبية، 
 موظفون دائمون لدى بلديام، أما مكتبة حي بويعلى ذه املكتباتفاملشرفون على التسيري املباشر هل

  . يف إطار العقود املفتوحةفاملشرف على تسيريها متعاقد
   :ل املكتبةـ ومتويةانيـيزم .3.5 

ال تتوفر املكتبة العامة البلدية على ميزانية تسريها وفقا لنفقاا، وإمنا هي واحدة من مصاحل 
ختصيص اعتمادات مالية للمكتبة يعترب أمرا خاضعا إلرادة كما أن  .، تنفق عليها من ميزانيتهاالبلدية

  .أعضاء الس الشعيب البلدي
دج من أجل 8.000.000,00 مبلغ 2005دة فقد رصدت ضمن ميزانية فبالنسبة لبلدية سكيك

، وكانت مكتبة بويعلى املكتباتإحداث قاعات ميدياتيك يف العديد من املؤسسات الثقافية مبا فيها 
 مبلغ 2006من ضمن املستفيدين من مقتنيات اإلعالم اآليل، كما رصدت امليزانية األولية لسنة 

مبا فيها قاعات املطالعة على مستوى املراكز -هيز املكتبات البلدية  لتجديد وجتدج3.000.000,00
دج لشراء الكتب لفائدة املكتبات البلدية تتمة 1.500.000,00، ومبلغ  بطاوالت وكراسي-الثقافية

يف اقتناء كتب جديدة سنويا، وبأعداد نيابة الس املكلفة بالقطاع، واملتمثل  للربنامج الذي اتبعته
  : خالل السنوات املاضيةةت املبالغ التاليكز واملكتبات، حبيث خصصاميع املركافية جل

P  دج1.000.000,00 مبلغ 2003سنة  
P  دج3.000.000,00 مبلغ 2004سنة  
P  دج 4.000.000,00 مبلغ 2005سنة  
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شكل  (5): تطور االعتمادات املالية املخصصة للمكتبات البلدية واملراكز الثقافية ببلدية سكيكدة         
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ــايل اعتماد م

  .1، فلم تستفد املكتبات بأي كتاب جديد وذلك لعدة سنوات2003أما قبل سنة 
أنظر (ارتفاعا مستمراببلدية سكيكدة ات بخصصة للمكتتشهد االعتمادات املالية املو

  .ألن هلا ميزانية معتربة، نظرا لكوا مدينة اقتصادية وذات مداخيل جبائية كبرية، )05الشكل

 يف )دج1.180.000,00( مايل قدره  مببلغإعادة ترميم املكتبةقامت ب نكما أن بلدية بين ولبا
 كتبة ال ختصص اعتمادات مالية باسم املهيف بلدية احلروشلنسبة أما بال ،ي للتنميةالبلد إطار املخطط

ملقتنياا من تستهلك من االعتمادات املالية املخصصة  يف تزويدها بالكتب كانت هناك رغبةوإمنا إذا 
  .وسائل املكاتب

 تدعم املكتبات باعتمادات مالية ضمن ميزانية مستقلة خاصة ا، وإمنا ت الوبالتايل فالبلديا
  .التجهيزات، اموعات، واملوارد البشرية:  تقدم هلاحبيث  زمة لعملها،التكفل بتوفري املتطلبات الت

 أمر يغيب ،وإضافة إىل ذلك فاختاذ القرار بتخصيص مبالغ مالية للمكتبة وحتديدها وصرفها
شركه يف ال تة و املكتبستشري أمنية للبلديات ال تلس الشعبيااأن أمني املكتبة يف كل مراحله، حيث 

  .حتديد االعتمادات املالية املخصصة للمكتبة
وبالتايل فاملكتبة فأمني املكتبة ال يتوفر على أي ميزانية يسري املكتبة ا، وإمنا هي خاضعة 

  .للبلديات تنفق عليها وفقا ملدى أولويتها بالنسبة للمنتخبني

                                                
 20ملحق ملدينة .إجنازات قيمة ونتائج ملموسة: يدقطاع الثقافة ينتعش من جد. لية اإلعالم واالتصالبلدية سكيكدة، خ. 1 

  ].46.ص. [6 .ع.2006. 55أوت
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 مصادر دعم املكتبات البلدية كما أن مديرية الثقافة لوالية سكيكدة تعترب كذلك من بني
، وقد مبجموعات من الكتب اليت متنحها وزارة الثقافة للعديد من البلديات على املستوى الوطين

مكتبة بلدية  حيث استفادت استفادت من هذا الدعم كل من مكتبيت بلدييت احلروش وبين ولبان،
 )كتاب2083( معتربة حجمها مكتبة بلدية بين ولبان حبصةو، )كتاب180( حبصة حجمها احلروش

سكيكدة كوا تلق املكتبات العامة لبلدية ، وقد استثنيت من هذه املساعدات 2005ذلك خالل سنة 
  . الدعم من طرف الس الشعيب للبلدية

لكن هذه الطريقة يف متويل املكتبة العامة البلدية ليست مناسبة متاما ألداء املكتبة ملهامها 
ناءه أو حتسينه، يتطلب إجراءات إدارية متسلسلة، تستغرق وقتا ريد املكتبة اقتوخدماا، فكل ما ت

  .طويال، ويف كثري من األحيان تنتهي بعدم توفري ما طلبه أمني املكتبة البلدية
   :ونــاملوظف. 4.5

 ذوي كفاءة  توظف مكتبيني متخصصني ومؤهلني يف العصر احلايلأصبحت املكتباتلقد 
الفنية، ذلك أن املكتبات قد تطورت ووظائفها اصة بالنسبة للعمليات اإلدارية و خةعلمية ومهنية عالي

املكتيب و.  ولن يكون املكتيب غري املؤهل قادرا على تسيري شؤوا، وحتقيق أهدافها،تعقدت
قادر على تفعيل املصادر املتوفرة وتثمينها وحسن هو ال املكتبية ةاملتخصص واملتشبع برسالة املهن

  .هلااستغال
إن املوظفني العاملني يف املكتبة، ليس هلم قانون خاص يسريهم، وإمنا هم من موظفي البلدية 

، وهي تضعهم بطريقة عشوائية دون االهتمام موجهني لتسيري املكتبة باعتبارها واحدة من مصاحلها
عوامل عديدة ظر إىل مبستواهم أو ختصصام أو طبيعة عملهم، مما جعل املكتبات البلدية تتأثر سلبا بالن

  :سنذكرها فيما يلي
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شكل (7):   نسبة العاملني املؤقتني إىل عمال املكتبات 
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شكل(06): توزيع املوظفني على املكتبات حسب طبيعة توظيفهم

مرسم  
عقـد مفتـوح  
عقـد مـا قبــل التشــغيل  
ــباب ــغيل الش ــد تش عق
ــة   عقـد شـبكة اجتماعي

املكتبة 
 الشعبيـة 

مكتبة حي 
 الزيتـون

مكتبة حي 
 بويعلـى 

مكتبة بلدية 
 احلـروش

مكتبة بلدية 
 بين ولبان

  :ميكننا أن جند يف املكتبات العامة نوعني من العاملني :طبيعة التوظيف. 1.4.5
وتعترب عالقة دائمة بالنسبة للبلدية ، وهم الذين تربطهم مبنصب العمل عالقة دائمة: املرمسون .1

له إىل مصلحة يزمن، مث يتم حتوككل، أما بالنسبة للمكتبة فيمكن أن يعمل فيها مدة من ال
   .، وفقا الحتياجات املصاحل األخرى يف البلدية واليت ينظر إليها أا أكثر أمهيةأخرى

العقود املفتوحة : وهم الذين يعملون يف إطار التعاقد وهناك أربعة أ مناط من العقود: املؤقتون .2
 . )06شكل (ةعقود ما قبل التشغيل، عقود تشغيل الشباب والشبكة االجتماعي

 
  
  
  
  
  
  

  
  

إن أغلبية العاملني باملكتبات البلدية 
، وهذه النسبة تعترب كبرية هم من املتعاقدين

ميثلون  حيث يف مكتبات بلدية سكيكدة
أنظر  ( من جمموع العاملني)%89(نسبة 

على ، األمر الذي يؤثر سلبا )07شكلال
املكتيب، ومردودية املكتبة، ألن هؤالء العمل 
مدة  ( يقضون مدة زمنية معينةالعاملني

مل ويتعودون عليه وعلى املستفيدين وينظمون  يتكونون من خالهلا على العيف املكتبة،) العقد
دلون بعاملني آخرين حيث تعاد العملية من ستبويسريون املكتبة بطريقة معينة، مث ملا تنتهي عقودهم، ي
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حالة من البحث عن التكيف مع ظروف كدة يف جديد، مما جيعل أغلبية العاملني مبكتبات بلدية سكي
ثر على مردودية اخلدمات ويف كثري من األحيان يغيب التنسيق ؤ مما ي.رةاملكتبة واملستفيدين كل م

 كما أن هناك من .والعمل املتجانس خصوصا يف سجالت اجلرد، واإلعارة وعمليات التصنيف
وإجراءات بطون مبواقيت ض، وال ينن أي اهتمامال يبدواملتعاقدين وخاصة ذوي العقود القصرية فهم 

  .العمل
كتبيت بلدييت احلروش وبين ولبان فكالمها توظف عماال مرمسني إضافة إىل متعاقدين مل وبالنسبة

  .فيما قبل التشغيل
أما عن طريقة التعيني فهي ال ختضع ألية معايري أو مقاييس علمية على مستوى كل هذه 

، وخاصة يف  لإلرادة الشخصية للقائمني على البلدية واملسريين هلاوإمنا هي خاضعةاملكتبات، 
  .التوظيف بالعقود

  :املستوى التعليمي .2.3.5
 من مستوى أداء  جعلغري متخصصني ومن مستويات دراسية متوسطةبالنسبة للنوعية فكوم 

  .األعمال الفنية، وتسيري الرصيد واستغالله غري مرضي
  :ات علم املكتبصـختص .3.3.5

تقدميها جاهزة للمستفيدين مهما كان مع املعلومات واملهنة املكتبية هي املهنة اليت تم جب
يت يسودها مفهوم اخلدمة العامة وتوجيه ذلك يف جو من العالقات اإلنسانية املتداخلة ال و،مصدرها

  من إعداده مهنيااملوارد، فال بدوأمني املكتبة وسيط نشيط بني املنتفعني و" .إرشادهماملستفيدين و
أصبحت املكتبات توظف مكتبيني متخصصني ، لذلك 1"وتدريبه باستمرار لتأمني خدمات كافية

وظائفها تعقدت  ذلك أن املكتبات قد تطورت و،الفنيةاصة بالنسبة للعمليات اإلدارية ومؤهلني خو
   . وحتقيق أهدافها،ولن يكون املكتيب غري املؤهل قادرا على تسيري شؤوا

                                                
االحتاد الدويل جلمعيات .]: م.د]. [على اخلط[.اليونسكو التوجيهية لتنميته/ مبادئ اإلفال: مرفق املكتبة العامة. إفال، اليونسكو.  1

  : متاح على شبكة االنترنت]. 03/2006 /05تاريخ اإلطالع .[2001مة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم، منظ: املكتبات
    >http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-a.pdf<  
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شكل(08): توزيع املوظفني على املكتبات حسب مستواهم التعليمي

ــات   ــم املكتب ــص يف عل متخص
ــص ــامعي غريمتخص ج
ثـانوي 
متوسـط 
ــدائي ابتـ

املكتبة 
 الشعبيـة 

مكتبة حي 
 الزيتـون

مكتبة حي 
 بويعلـى 

مكتبة بلدية 
 احلـروش

مكتبة بلدية 
 بين ولبان

الطلبة يف هذا التخصص من د أصبحت األقسام اجلامعية لعلم املكتبات تعمل على تكوين لق
 وأعماهلا اواقتصاده وحمتوياا والدراية واملهارة املتعلقة بإدارة املكتباتباملعرفة "أجل تزويدهم 

  .1"البيليوغرافية
كتبات، ذلك ألا املتخصصني يف علم املاخلرجيني والية سكيكدة على عدد معترب من تتوفر و
  .لوالية قسنطينة اليت تتوفر على قسم للتكوين اجلامعي يف جمال علم املكتباتجماورة 

بأا مجيعها تفتقر ائيا إىل مكتيب متخصص، حىت  بينما واقع املكتبات العامة البلدية يشهد 
  .)08أنظر الشكل( وإن كان ذلك يف إطار التعاقد 

  
  
  

  
  
 
  

  : تمرالتكوين املس. 4.4.5
على الرغم من أمهية التكوين بالنسبة للعاملني ذه املكتبات البلدية، خصوصا وأم غري 

              ام تكوينا أو تربصا يف جمال علم املكتباتمتخصصني فيها، إال أم مجيعهم مل توفر هلم بلدي
مال تتم بطريقة عشوائية، وأثر أو بعض العمليات الفنية والتقنية لتسيري الرصيد األمر الذي جعل األع

  .على مستوى العمل باملكتبة
  
  

                                                
دار : الرياض.  عريب-إجنليزي: املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات. الشامي، أمحد حممد، حسب اهللا، سيد.  1

  .1986املريخ، 
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شكل( 09): مقارنة حجم املوظفني باملكتبات العامة لبلدية سكيكدة باملعيار الوطين

مكتــيب

ــيب مســاعد مكت

أعوان   

املكتبة 
 الشعبية 

مكتبة حي 
 الزيتـون

مكتبة حي 
 بويعلـى 

املعيار 
 الوطين

   :ةـة العدديـالكفاي. 5.4.5
املكتبات املشرفني على ألن املكتبات العامة البلدية ال تستقبل مجهورا كبريا، فإنه يبدو جلميع 
رفون على قوم املش وي.العامة البلدية أن عدد املوظفني املتوفرين كايف ألداء املهام اليت جيب القيام ا

يقوم ا كل عامل وذلك لتجنب الفوضى، بينما سكيكدة بتحديد املهام اليت املكتبات العامة لبلدية 
 بالعمل حيث يقومونليس فيهما حتديد للمهام ألن عدد العمال قليل مكتبيت احلروش وبين ولبان 

  .بشكل تعاويناملكتيب 
حجم ، فة سكيكد تسري وفقه مكتبات بلديةيار الوطين الذي ينبغي أنبالنسبة للمعلكن  

   ).09 أنظر الشكل( ، يعد ضئيال)173836(ر بـمقارنة بعدد سكان البلدية املقداملوظفني الذي تتوفر 
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 فقط، بينما املعيار الوطين يسطر أما بالنسبة لبلدية احلروش فهي تتوفر على أربعة موظفني
ثالثة مكتبيني ومثانية مساعدي موظفا من بينهم  )21(ن تتوفر على أ )ساكن 40000(لبلدية ختدم 

أنظر (  احتياجات السكانوبالتايل فهي ال تتوفر على العنصر البشري الكايف من أجل تلبية، مكتبيني
 شغيل، كما أا ال تتوفر على متخصص يف اإلعالم اآليل، األمر الذي يطرح إشكالية يف ت)10الشكل 

 .ا تتوفر عليهاص البصرية اليتواألقراحلاسوب 

  
 مع ما أوكذلك األمر بالنسبة ملكتبة بلدية بين ولبان إمكانياا من املوارد البشرية ال تتكاف

 ).11الشكل أنظر (يتطلبه املعيار الوطين سواء من الناحية الكمية أو النوعية 
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شكل(10): مقارنة حجم املوظفني باملكتبة العامة لبلدية احلروش  باملعيار الوطين 

مكتــيب
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شكل(11): مقارنة حجم املوظفني باملكتبة العامة لبلدية بين ولبان باملعيار الوطين

مكتــيب

ــيب مســاعد مكت

أعوان   

 مكتبة بلدية
 بين ولبان 

املعيار 
 الوطين
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  :زاتـالتجهية وـىن املساحـبع املـ املوق.5.5
  :عـــقاملو. 1.5.5

ينبغي أن حتتل املكتبة موقعا مهما يف املدينة أو البلدية وذلك حىت تكون يف متناول خمتلف 
 تتركز ا اليت وأصبح التوجه الساري يهتم ببناء املكتبات العامة يف وسط األماكن .فئات الشعب

صرا من ، وذلك حىت تكون عنكز الكربى للتسوقااالجتماعية واملرخمتلف اإلدارات واخلدمات 
   .ها املستفيداصر احمليط اليت جيب أن يتآلف مععن

يف مناطق سهلة الوصول وقريبة من خمتلف  سكيكدة أماكن ةكل املكتبات البلدية لواليحتتل 
 حتتل مكانا يف وسط مدينة سكيكدة، وهي جماورة ملختلف فاملكتبة البلدية الشعبية .املرافق العمومية

، الواليةفة، ومديرية التربية، ومقري الدائرة وتلف اإلدارات كمديرية الثقااملراكز التجارية املهمة وخم
تتوسط مخسة أحياء عمرانية مهمة يف بلدية سكيكدة، كما أا جماورة فهي مكتبة حي الزيتون أما 

  .ملدرستني وثانويتني مما جعل موقعها مالئما ومناسبا للقراء
 ع يف منطقة تتضمن مشاريع للتعمريري، وإمنا تق حتظى مكتبة بويعلى مبوقع يف حي سكين كبال

ة مرتفعة تطل  مميزا فهو كوا تقع يف منطقة تلياهما جعل موقعومع وجود بعض األحياء السكنية، 
على ساحل البحر األبيض املتوسط من جهة، وتطل على مناطق جبلية وخضراء من جهة أخرى، كما 

  .جعلها تتميز جبو من اهلدوء الذي يناسب القراءأن ابتعادها عن املناطق كثرية املواصالت 
كما أن مكتبة بلدية احلروش حتتل مكانا مهما فهي جتاور مقر بلدية احلروش، واحملكمة 

ن حتتل موقعها هذا فقد مرت على املواقع  وقبل أ.صالت، وقريبة من املدارس والثانوياتاوالربيد واملو
  :التالية

  خوة كايف، كان مقرها بشارع اإل:1976-1982
 بعد ترحيل  بناية مميزة جدا وذات شكل جذاب بشارع بشري بوقادوم، مت استغالهلا :1982-1993

   كقباضة ما بني البلديات لدائرة احلروش،املكتبة منها،
   دار الشباب باحلروش، وكان مقرا مؤقتا،:1993-2003
  .يف املقر احلايل:  إىل يومنا هذا -2003
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  :لتجهيزاتا وىــاملبن .2.5.5
  :املبــىن. 1.2.5.5
 كما ينبغي أن رب الواجهة األوىل هلذه املؤسسة،ت، وهو الذي يع1"إن املبىن جزء من اخلدمة"

  .يكون وفق معايري تتالئم مع شروط البناء من جهة ومع خصوصيات املكتبة من جهة أخرى
ى شروط العمل  كل البنايات اليت تتواجد فيها مكتبات والية سكيكدة ال تتوفر عللكن

حيث أن أغلبها كان املبىن خمصصا . املكتيب وخمتلف الفضاءات اليت جيب أن تكون متوفرة فيه
   .املكتبةوظائف ألغراض معينة، ومت تعديله ليتالئم مع 

بالنسبة للمكتبة الشعبية البلدية فمقرها يقع يف مبىن تتقامسه مع مديرية التربية وهي تقع يف ف
، كما أن كوا بني وجودهاتما يعاب عليها هو عدم وجود أي الفتة خارج املبىن الطابق األول، لكن 

إضافة إىل أن مدخل البناية  ضيقة نوعا ما،، والصعود إليها يتم عن طريق سالمل يف الطابق األول
  .نيفهذا يطرح إشكالية بالنسبة للمعوقني حركيا أو املكفوف تنقصه اإلضاءة اجليدة،

، لكن ما يعاب على هذه تحتل مبىن مستقال حتيط به مساحة خضراءتون فأما مكتبة حي الزي
 كما أن الفتتها املعلقة على املدخل الرئيسي قد غُطيت املكتبة أا حماطة جبدار حيجب متاما كل املبىن،

  .نباتات اخلضراء املتسلقة، مما جعلها من اخلارج ال تعرف بأا مكتبةمتاما بال
يتميز ندسة ، الذي  الفرع اإلداري كل الطابق األول ملبىنتد علىمتمكتبة حي بويعلى و

   . ومظهر مجيل والئقةحديثة
مت حتويل املكتبة إليه  األرضي ملقر البلدية، وقد حتتل جزءا من الطابقأما مكتبة احلروش فهي 

  مالئما واملبىن يعترب.مقر آخربعد أن كان خمصصا ألعوان احلرس البلدي الذين مت ترحيلهم إىل 
واملشكل املطروح فيه كون مدخله باب أحادي وليس مزدوجا، مما جعله يبدو ضيقا وال يتالئم مع 

ن كونه مكتبة، ألن الفتته سقطت من جراء حاليا على الفتة تبيال يتوفر  كما أنه، خدمات املكتبة
  .وتركيبها، ورغم شكوى أمني املكتبة فالبلدية مل تقم بتجديدها اء الشت فصللخالالرياح 

مل يكن يتوفر على شروط العمل املناسبة حيث  هلا املخصصاملبىنف ملكتبة بين ولبان أما بالنسبة
    . أنه حمل دراسة تقنية من أجل حتسينهاكم ،2004 إعادة ترميمه من طرف البلدية خالل سنة متت

                                                
  .102. ص.1970 دار النهضة العربية،: القاهرة. املكتبات العامة بني التخطيط والتنفيذ. عمر، أمحد أنور.  1
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شكل (12): مساحة املكتبة الشعبية لبلدية سكيكدة بالنسبة للمعيار الوطين

5%

95%

ــة  ــة الوطني ــاحة املعياري املس
ــة  ــاحة احلقيقي املس

شكل (13): مساحة مكتبة بلدية احلروش بالنسبة للمعيار الوطين
98%

2% ــة  ــة الوطني ــاحة املعياري املس
ــة  ــاحة احلقيقي املس

  :املبىنة ــمساح .2.2.5.5
ة ير اليت اهتمت ا املنظمات العاملعناصالم مقومات عمل املكتبة ومن أهم إن املساحة من أه

  .كان يف البلديةساملتخصصة، حيث وضعت معايري حتددها مبا يتالئم مع عدد ال
هذه املساحة  ، )2م184( حوايلتبلغ مساحتهافاملكتبة الشعبية البلدية  بالنسبة لبلدية سكيكدة

كتبة اليت ختدم بلدية عدد احة املساليت تعترب بعيدة جدا عن املعيار الوطين الذي يقدر م
   .)2م3585( بـ)نسمة150000(سكاا

  

ال تتالئم مع حجم  وهي )2م29(كما هو األمر بالنسبة ملكتبة بلدية احلروش فمساحتها 
، وهي بعيدة عن املعيار الوطين الذي حيدد مساحة مكتبة لكثافة حتمايل الذي ختدمهاجلمهور اال

، هذا باإلضافة إىل املكتبات امللحقة )13شكل الأنظر ) (2م1900 (سكانية معادلة لبلدية احلروش بـ
  .اليت ينبغي أن تكون متوفرة

ن عليها ال يتوفرون على املساحة بويعلى ومكتبة بين ولبان فاملشرفوملكتبة حي أما بالنسبة 
حة بلدية احلروش، حيث كانت املساو، وكذلك املشرفان على مكتبيت حي الزيتون لمكتبةلاحلقيقية 

  .املقدمة تقديرية فقط
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92%

8%
ــرطون املنخ
ــد املقاع

 ة لعدد املنخرطني باملكتبة الشعبية عدد املقاعد املتوفرة بالنسب): 14(شكل 

  :زاتـــالتجهي .3.5.5
  :ينبغي أن تتوفر املكتبة على جتهيزات من أنواع عديدة

 األعمال ويتمثل يف الكراسي والطاوالت للمطالعة والبحث إضافة إىل كراسي ومكاتب :اثـاألث
  .اإلدارية والفنية

  .ساخ والتصوير طبق األصل وتتمثل يف احلواسيب واهلاتف والفاكس وآالت االستن:التجهيزات
  .دي وظائفهاؤلتوتعد هذه التجهيزات أهم ما ميكن أن حتتاجه املكتبة كعتاد قاعدي 

ة الشعبية البلدية تتوفر على عدد أن املكتبومن خالل الدراسة امليدانية للمكتبات البلدية تبني 
 حجم اجلمهور الذي  طاولة وهي تتناسب مع)31(و كرسيا، )173(من الكراسي واليت يبلغ عددها 

  . من وجهة نظر القائمني على املكتبةليها عيتردد
 ذه املكتبة الفرق يبدو 1لكن إذا ما قارنا عدد أما كن اجللوس املتوفرة بعدد املنخرطني

  ).14أنظر الشكل (ع استيعاب مجيع منخرطيها يف وقت واحد ي من أا ال تستطواضحا
  
  
  
  

    
    

    
  
  
  

                                                
إن ربط عنصر أماكن اجللوس بعدد املنخرطني راجع لكون جمملهم من املتمدرسني، ويف فترات عديدة يكون إقباهلم على . 1

  . السنة الدراسية من أجل التحضري لالمتحاناتمثل فترة اية املكتبة مكثفا
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86%

14%
ــرطون املنخ
ــد املقاع

 عدد املقاعد املتوفرة بالنسبة لعدد املنخرطني مبكتبة حي الزيتون ): 15(شكل 

55%

45% ــرطون املنخ
ــد املقاع

 عدد املقاعد املتوفرة بالنسبة لعدد املنخرطني مبكتبة حي بويعلى ): 16(شكل 

 كافية  وهي تبدو،طاولة من احلجم الكبري) 15(كرسيا و)80(على يتون تتوفر مكتبة حي الزو
ه لكن املشكل املطروح على مستوى هذه املكتبة هو استعمال البلدية هلذبالنسبة للقائمني على املكتبة، 

، مما يعرقل قريبة من الشارع الرئيسي ألا ، ليتم العرض عليها∗عيد الفرولةمناسبة الطاوالت خالل 
 لكن بالنظر إىل وقوع املكتبة يف حي شديد الكثافة السكانية إضافة إىل أن املنخرطني .ملكتبةعمل ا

 متثل ، فإن األماكن املتوفرة على مستوى املكتبة)منخرط500( يفوق عددهم يف كثري من األحيان
  . ع حتقيق استيعاب كلي هلميطوال تست ، )15أنظر الشكل ()%14 (نسبة ضعيفة تقدر بـ

  
  

    
  
  

  
، وهي تبدو كافية طاولة)38(، إضافة إىل كرسي)111(أما مكتبة حي بويعلى فتتوفر على 

               ، وال يبدو الفرق كبريامنخرط )136(نسبيا مقارنة بعدد املنخرطني ا واملقدر عددهم بـ
  .)16الشكل أنظر(

  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .هذه الفاكهة خالل شهر ماي الفرولة حتتفل فيه مدينة سكيكدة مبوسم جين عيد.  ∗
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مبا حيدده املعيار الوطين ات على مستوى كل املكتبقدرات االستيعاب هذه لكن إذا ما قورنت 
 أو يفوق مثل ) نسمة150000 ( جيب أن يتوفر من أماكن يف مكتبات ختدم مدينة يبلغ سكاافيما

 من حيث أماكن اجللوس أضعف بكثريفإن هذه املكتبات ستبدو  ) مقعد543(وهو بلدية سكيكدة 
   ).17الشكل (اليت كان ينبغي أن توفرها

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يعترب كافيا كراسي والطاوالت، وال تتوفر على عدد غري كبري من الكتبات فهيامل أما باقي

، بينما طاوالت)6( و كرسيا)20( فمكتبة احلروش ال تتوفر إال على ،بالنسبة للجمهور الذي يردها
بينما املعيار الوطين حيدد  ال خيتلف عن املكتبات السابقة الذكر، ها، ووضعمنخرطا) 840(تسجل 

  .نا للجلوسمكا) 361(
  
  
  
  
  

  

361

20

0
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400 ــد عدد املقاع

 باملعيار الوطينمقارنة عدد املقاعد املتوفرة مبكتبة بلدية احلروش ): 18( شكل
 املقاعد املتوفرة املعيار الوطين

شكل( 17): مقارنة عدد املقاعد املوجودة مبكتبات بلدية سكيكدة باملعيار الوطين
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 من حيث هذا النوع من التأثيث فهي ال تتوفر أضعف املكتبات،وتعترب مكتبة بلدية بين ولبان 
ال تستطيع توفري حىت أدىن حد من وبالتايل فهي ضعيفة جدا و مقاعد وسبعة طاوالت، )5(إال على

، وتضل كلها بعيدة عن املعدل استيعابية تصل إىل مثانني مقعد كما أا قدرا اال،استقبال املستفيدين
  )19الشكل .(اعدمق) 245(املعيار الذي ينبغي أن يصل إىل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ة من د جديا فهي أيضا تعد قليلة خصوصا بالنسبة للمكتبات اليت تلقت أعدادزائن الرفوفوخ
زائن ، كما أن تلك اخل، وهي ليست كافية خزانة)25( توجد اكمكتبة بلدية احلروش اليت  ،الكتب
 وال تتالئم ائيا مع ما جيب أن تكون عليه رفوف  علميةصنوعة بدون مقاييسمة احلديد وادمن م

 ال توجد ا عدا خزانتني، ومها ليستا كافيتني الستيعاب ن كذلك مكتبة بلدية بين ولبا.املكتبات
  .وجودةامل كمية الكتب

مكتبة بلدية احلروش زيتون، حي الاملكتبة الشعبية، مكتبة كل من فأما بالنسبة للتجهيزات 
 عليها والعاملون ا ليس ون ال تتوفر على جهاز هاتف أو فاكس، وبالتايل فاملسؤولومكتبة بين ولبان

أو املصاحل هلم أدىن وسيلة من أجل االتصال مبصاحل أخرى ضرورية أثناء العمل، كدور النشر، 
  . حالة حدوث حريق مثالاألخرى للبلدية أو حىت مصاحل احلماية املدنية يف 

80

5
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 الوطين

عدد املقاعد 
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باملعيار الوطينمبكتبة بلدية بين ولبان وجودة وقدرة االستيعاب مقارنة عدد املقاعد امل): 19( شكل  
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 داخلي يربطها مبختلف أجهزة  ملكتبة حي بويعلى فهي تتوفر على خط هاتفيأما بالنسبة
   .ملا تقتضيه عملية التسيريالبلدية، مما يسمح مبرونة االتصال باملسؤولني،ِ 

 مع صرنا هذاقد أصبحت االستعانة باإلعالم اآليل يف أداء املهام املكتبية ضرورة حتمية يف عو
 الضرورة بعض املكتبات اليت بدأت تستجيب هلذه وجند .كرب عدد املستفيدينضخامة املقتنيات، و

حاسوب ) 15(ومنها خاصة باإلدارة، ) 03(حاسوبا، ثالثة ) 18(تتوفر علىاليت مكتبة بويعلى ك
 نوعا ما كقاعدة من أجل إقامة مكتبة شاملة أو ميدياتيك، لكن ما يالحظ على هذا املشروع أنه بعيد

عن املفهوم احلقيقي للميدياتيك ألن ما يسعون إليه هو وصل هذه احلواسيب بشبكة االنترنت، أي 
  .، كما أن هذه املكتبة تتوفر على طابعة، وماسح رقميأا ستتحول إىل فضاء إلكتروين فقط

اليت أما بالنسبة ملكتبة احلروش فقد مت تزويدها حباسوب من أجل تشغيل األقراص البصرية 
                      .تسيري املكتبةوتطوير   تسيري الرصيد وعمليات اإلعارة بأسلوب آيلكما أا تعتزمتتوفر عليها، 

  . )20 الشكل (أما املكتبات األخرى فهي ال متتلك أجهزة حواسيب
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الشكل (20): عدد احلواسيب يف كل مكتبة

ــيب احلواس
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شكل(21): مقارنة عدد الكتب باملكتبات العامة لبلدية سكيكدة باملعيار الوطين
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  : وتنميتهااتــاموع .6.5

   :دـم الرصيـحج .1.6.5
غي أن يكون متناسبا مع اجلهور املفترض للمكتبة، وبالنسبة للمكتبة العامة بنإن حجم الرصيد ي

  .البلدية فهو يتناسب مع سكان البلدية
كتابا، تعترب أقل بكثري من املعدل )15475( يبلغ رصيدهافبالنسبة للمكتبة الشعبية البلدية اليت

 كتابا إضافة إىل)75000( ما يفوقالذي جيب أن تتوفر عليه وفقا للمعيار الوطين وهو
  .مالحق املكتبة املركزيةالفروع أو موزعة على من املفروض أا تكون كتاب )195000(

أنظر الشكل  (و ميكننا أن نطبق نفس هذا املعيار على مكتبيت حي الزيتون ومكتبة حي بويعلى
أو  وذلك كون كل مكتبة من هذه املكتبات تعمل بصفة مستقلة عن األخرى وبدون تنسيق ،)21

  .تعاون
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 قدريفاملعدل الوطين أما  كتاب، 2702لغ رصيدها جمموع  فيبأما بالنسبة ملكتبة بلدية احلروش
فة إىل  كتاب يف مكتبة مركزية، إضا45400، بـنسمة40000حجم الكتب يف مكتبة ختدم ما يفوق 

واليت  كتبة العامة لبلدية احلروشوبالتايل فامل .كتاب تكون موزعة على مكتبة فرعية أو اثنتني30000
  ال يقدم اخلدمات املرجوةا جدا، ضعيفهارصيد، يعد تعترب مكتبة وحيدة وليست لديها أية فروع

  . )22شكل(
  
  
  
  
  

  
  

كتاب، بينما املعدل )5156 (، حيث أن رصيدها يبلغخيتلفأما بالنسبة ملكتبة بين ولبان فاألمر 
، مما جيعلها قريبة جدا كتاب، بدون أية مالحق) 5500(صيدا يبلغ مثلها رالوطين يفترض ملكتبة بلدية 

  . ) أنظر الشكل املوايل (من املعدل الوطين
  
  
  
  
  
  
  

  

شكل(22): مقارنة عدد الكتب باملكتبة العامة لبلدية احلروش باملعيار الوطين
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شكل(23):   مقارنة عدد الكتب باملكتبة العامة لبلدية بين ولبان باملعيار الوطين  
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  :احملتــــوى تنوع .2.6.5
إىل ضمنيا من حيث حمتواها  العمومية بالكتب واملؤلفات ختضع إن عملية تزويد املكتبات

لكتب واملؤلفات يف اجلزائر، ومن خالله جند أن مرسوم تنفيذي حيدد اإلطار التنظيمي لتوزيع ا
  :جمموعات املكتبة العمومية ينبغي أن تتجنب من حيث مضموا ما يلي

 متجيد اإلرهاب واجلرمية والعنصرية، §
 املساس باهلوية الوطنية بأبعادها الثالثة، §
 املساس بالوحدة الوطنية وسالمة التراب الوطين واألمن الوطين، §
 واألخالق العامة،املساس باآلداب  §
 حتريف القرآن الكرمي، §
 .1اإلساءة إىل اهللا والرسل §

وضمن هذا اإلطار فإن جمموعات املكتبات العامة تعرف تنوعا واضحا حبيث أا تكاد تغطي 
حيث حتتوي كل هذه املكتبات على أرصدة يف اآلداب والفنون على : الت املعرفة العامةاكل جم

، وختصصات عية والعلوم الدقيقة وجماالت الدين والقانون واالقتصاداختالفها، وكذا العلوم الطبي
 .أخرى عديدة

  :األشكــــال تعدد .3.6.5
 وتطور أوعية املعلومات ،اتمعتطور املكتبة يف الكثري من الدول الغربية كان مرافقا لتطور إن 

التقين فعرفت بذلك يط وأساليب االتصاالت، مما جعل رصيدها يتطور ويتغري بالتماشي مع هذا احمل
اختالف احتياجام  كما أن املكتبة عنيت باحتياجات املستفيدين على .خمتلف أوعية معلومات

 . اخلاصة كفئة املكفوفنيوخصائصهم وعملت على توفري الوثائق اليت تناسب اجلمهور واحتياجاته
ائق اليت ينبغي أن توفرها  خمتلف الوثحددت واإلفال اليت ولليونسكومن خالل املبادئ التوجيهية 

ميكن أن تندرج األشكال التالية ، ت مجهورهاا رصيدها وتلبية الحتياجاملكتبة حىت حتقق تنوعا يف
الصحف والدوريات مبا يف  الكتيبات على اختالف أشكاهلا، الكتب، :ضمن جمموعات املكتبة العامة
               واعد البيانات على اخلط املباشرق املعلومات الرقمية عرب االنترنت، ذلك القصاصات الصحفية،

                                                
، حيدد اإلطار التنظيمي 2003  غشت سنة23 املوافق 1424 مجادى الثانية عام 24 مؤرخ يف 278- 03مرسوم تنفيذي رقم .  1

  .ائرلتوزيع الكتب واملؤلفات يف اجلز
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شكل(24): أنواع الوثائق على مستوى مكتبة 
حي بويعلى

1%1%

98%

ب    ت ك

س       مي ا و ق

موسوعات      

األشرطة السمعية واألقراص  األشكال املصغرة،، الربجميات، ة بالليزرئقراص القاراألقواعد بيانات 
وثائق  املواد املطبوعة بأحرف كبرية، أقراص الليزر، أشرطة الفيديو، ،)DVD(األقراص الرقمية املدجمة
ذلك بالنسبة للمجموعات .1صقات احلائطيةاملل تب اإللكترونية،الك الكتب السمعية، الرباي

   .النموذجية
  فماذا عن اموعات يف املكتبات العامة البلدية؟

ة حي بويعلى واليت تعد ـإن مكتب
 ال تعرف تنوعا يف رصيدهاة ـمكتبة حديث

 فهي تتشكل أساسا من )24أنظر الشكل (
، )%98(نسبة كبرية من الكتب تقدر بـ

 به نسبة ضئيلة جدا من القواميس كما
  .)%1( واليت تقدر بـواملوسوعات

  
  
  
فاألمر ال ، مكتبة حي الزيتون وكذا مكتبة بلدية بين ولبان بالنسبة للمكتبة الشعبية البلديةو
حبيث أا ال حتتوي من حيث نوعية الوثائق إال على الكتب إضافة إىل عدد قليل من ، خيتلف

  .هي ال تتوفر على إحصاء هلاالقواميس واملوسوعات و
  

  
  
  

  

                                                
1 . IFLA,UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de 
l'IFLA/UNESCO. .[en ligne]. Fédération internationale des associations de bibliothèques, 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 2001.[accédé le 
26/03/2006]. disponible sur world wide web :<http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-f.pdf>. 
P.P.43-44. 
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شكل (25): حجم األقراص البصرية نسبة إىل الرصيد الورقي يف مكتبة احلروش
98%

2%

ــرية أقــراص بص
ب    ت ك

فقد مت تزويدها ر إال على الكتب،  ال تتوفبالنسبة ملكتبة بلدية احلروش واليت ظلت ملدة طويلةو
   .من الرصيد الكلي)%2(، وأصبحت تشكل نسبةقرص بصري) 45( بـ2006بداية السنةخالل 

، إذا ما قارنا   بلدية احلروشفترض أن تتوفر عليه مكتبةا يمعوتبدو هذه النسبة ضعيفة جدا 
 يف مكتبة قرص)8100(رصيدا يتكون من، باملعدل املعياري الوطين الذي حيدد اعدد األقراص 
، هذا  )25 الشكلأنظر ) (%1(، حيث أا متثل نسبة)40000(بـعدد سكان يقدر مركزية ختدم 

 أو ملحقني باملكتبة تكون موجودة على مستوى ملحقمن املفروض أن   قرص)4800(إضافة إىل 
   .املركزية

 لكل من املكتبة الشعبية، مكتبة حي بويعلى، مكتبة حي  املكتبات العامة البلدية أرصدةأما
 الوثائق والوسائط وسائط املعلومات اليت يتوفر عليها سوق ال تعكس خمتلف الزيتون ومكتبة بين ولبان

وحىت هذه األرصدة الورقية ال تعرف تنوعا ، ورقية %100على أرصدة ، حيث أا حتتوي املتعددة
   . القواميس واملوسوعاتإضافة إىل بعضالكتب حيث أا تتكون وبصفة كلية وشاملة على كبريا 
  :التنـوع اللغوي. 4.6.5

إن األرصدة املتوفرة على مستوى املكتبات تغلب عليها اللغتني العربية والفرنسية كما تتوفر 
  .دا من الوثائق باللغة االجنليزيةمجيعها على نسبة ضئيلة ج

اية وإن ما تفخر به مكتبة حي بويعلى بأن هلا رصيدا ذا قيمة تراثية معتربة حيث أنه يعود إىل 
، وما ) وثيقة11674( يقدر حجمها بـ واليتفترة االستعمار الفرنسيالقرن التاسع عشر خالل 

  .نها من أجل جعلها حمطا لألحباث التارخييةيؤسف له أن هذه األرصدة ال تعرف التثمني واإلعالم ع
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  :اتـة اموعـ تنمي.5.6.5
إن عملية تنمية اموعات ال تتوفر على أي نظام يسريها أو وثيقة تنظمها على مستوى كل 

  :مل عديدةااملكتبات العامة البلدية، وإمنا هي خاضعة لعو
نتظمة تنظم عملية االقتناء ا إن هذه املكتبات نظرا الفتقارها خلطط وسياسات علمية وم

وتسريها، فقد نتج عن ذلك عدد كبري من الكتب على الرفوف غري ذات فائدة للقراء ألا متقادمة 
  .وال تستجيب لالحتياجات بشكل مناسب

إن عملية االقتناء على مستوى املكتبة ال تعرف انتظاما، وإمنا هي من صالحيات الس 
 الختيار الكتب قبل االقتناء فتقوم به جلنة على مستوى مديرية الثقافة لبلدية الشعيب للبلدية، وبالنسبة

سكيكدة واليت تقوم بعملية شراء مركزية من أجل تزويد العديد من املكتبات وقاعات املطالعة التابعة 
لني هلا، واليت من ضمنها املكتبة الشعبية، مكتبة حي الزيتون ومكتبة حي بويعلى، ودون مساءلة للعام

  .ذه املكتبة أو معرفة احتياجام
لدية احلروش فأمني املكتبة يكون على اطالع دائم على احتياجات أما بالنسبة ملكتبة ب

  .املستفيدين، وعملية االختيار يقوم ا أمني املكتبة وواحد من أعضاء الس املنتخب
سم باالرجتالية، حيث يتم تت ووعموما فعملية التزويد تتم بطريقة غري علمية وغري مدروسة

 حىت أنه مت  ، وأفكارهمن خالل تدخل أعضاء الس الشعيب وفرض اجتاهامتزويد هذه املكتبات م
تزويد واحدة من املكتبات مبجموعة كتب ذات ختصص ضيق جدا يف تاريخ اجلزائر القدمي، إكراما 

 أن تلك -ويؤكد أمني املكتبة-اب الكتمؤلفه الذي هو صديقعيب البلدي لشمن أحد أعضاء الس ال
مكاا املناسب هو قسم التاريخ أن منذ أكثر من عام، وعلى الرفوف الكتب مل تتحرك من مكاا 

  .باجلامعة
  
  
  
  
  
  

  

     

http://www.pdffactory.com


 132 

  :ةـراءات الفنيـاإلج. 7.5
  :اليت جترى على الوثائق هياملكتبية  تعد أبسط العمليات 

 .إىل املكتبة يف سجل يسمى سجل اجلردحيث تسجل الوثيقة أول ما تدخل : التسجيـل .1 
 ألنه يتضمن كل مقتنياا يف تسلسل زمين حسب ،هذا السجل الذي يعترب أساسيا بالنسبة للمكتبة

 بيبليوغرافية اخلاصة، وخمتلف البيانات التواريخ التزويد، كما يوضح مصدر تلك الوثائق وعددها
   .وثيقةالب

 من واد املعلومات، واليت تتمثل يف الكتب وغريهاهي عملية الوصف الفين مل :الفهرسـة .2
   .املواد املكتبية، دف أن تكون املواد يف متناول املستفيد بأيسر الطرق، وبأقل جهد

، يهدف إىل جتميع خمتلف  هو أحد النظم الفنية األساسية يف العمل املكتيب:التصنيـف .3
لى الرفوف، وميكن أن يكون وفقا لتقسيمات الوثائق اليت تتناول موضوعا واحدا يف مكان واحد ع

  .كما ميكن أن تقسم املوضوعات إىل تقسيمات دقيقةموضوعية كبرية، 
  ؟يف مكتباتنامطبقة العمليات املكتبية فهل هذه 

متتلك سجال للجرد  مكتبات فقط من أصل مخسة أربعةمن خالل الدراسة امليدانية اتضح أن 
مكتبة بين ولبان وى مكتبة حي الزيتون مكتبة بويعلملكتبة الشعبية ا تسجل فيه خمتلف مقتنياا، وهي

  الوثائقدخول من تسجيل لتاريخ سجالت اجلردخصائص والسجالت املوجودة ال تتوفر على 
اسم ، عنوان الكتاب، ، والبيانات البيبليوغرافية الكاملة، وإمنا يكتفون بذكر الرقم التسلسلياومصدره
  . أهو شراء أم إهداءدون اإلشارة إىل مصدر الوثيقةن ذكر بيانات الناشر ودو، عدد النسخواملؤلف 

نفس هو و ،اليت تدخل إىل املكتبةد فيه الوثائق قيت فتتوفر على سجل واحد احلروش ةأما مكتب
  . البحث من طرف املستفيدينتعمل من أجل عمليااملستالسجل 

حي بويعلى على فهارس الفهارس فتتوفر املكتبة الشعبية، مكتبة حي الزيتون ومكتبة أما عن 
تأخذ كل  ، حيثمقسمة موضوعيا حسب التصنيف املعتمد وهو تصنيف ديوي بأقسامه العشرة

وثيقة رمزا مكونا من رقمني ميثل األول رقم الرتبة الكربى يف تصنيف ديوي وميثل الثاين الرقم 
املائة فروع ال وما مييز مكتبة بويعلى هو أا تتبع .ضمن وثائق املوضوع نفسه لوثيقةالتسلسلي هلذه ا
 أما املعطيات املذكورة . يف وضع رمز الوثيقة سابقا وتتبع نفس الطريقة املذكورة،لتصنيف ديوي

  . ضمن الفهرس فهي ال تتعدى رقم التصنيف عنوان الوثيقة وإسم املؤلف
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  منهما على تصنيف حمدد سواء علمي وش وبين ولبان، فال تتوفر أيأما بالنسبة ملكتبيت احلر
 روفة كاجلغرافيا، التاريخ، الدينأو محدثٌ من طرفهم، وإمنا توضع الكتب وفقا ألقسام موضوعية مع

  .اآلداب وغريها
  :ه أنـن قولـا ميكـوم
P  ميكن أن –األرصدة وإن كانت مرقمة وفق تصنيف ديوي، فهي خاضعة الجتهادات عشوائية 

من طرف العاملني ألم يفتقرون إىل تكوين أساسي أو أويل على  -تصيب وميكن أن ختطئ
 ،تقنيات الفهرسة والتصنيف

P عبارة عن -كما رأينا سابقا- أغلبية املوظفني ألن ،إضافة إىل كثرة األخطاء يف العمل 
كما أن  . تكوين أويل، فيبدأون يف العمل بدون مما جيعلهم يستبدلون بصفة دورية،متعاقدين

  .دون متابعة أو تدريبوبطريقة ارجتالية وعشوائية يتم العمل 
  :اتــاخلدم. 8.5

 هو مواقيت فتح املكتبة ، برجمة خدماا للقراءبان قبل ما جيب أن تضعه املكتبة يف احلسإن أهم
ف كي املكتبات تت فيه الكثري من إنه ويف الوقت الذي أصبح.واستقبال اجلمهور وتقدمي اخلدمات له
ا مع أوقات فراغ املستفيدين، وتفتح يف أوقات املساء إىل غاية أوقات متأخرة من الليل من أجل أوقا

تعمل يف نفس ونظرا الرتباطها الشديد بالبلدية، حتقيق أكرب عرض خلدماا، جند أن املكتبات العامة 
  .أوقات العمل اإلدارية املعروفة يف الدولة

 السبت إىل غاية يوم األربعاءسبوع ابتداءا من يوم مخسة أيام يف األات العامة تعمل إن املكتب
 صباحا، مث من الساعة)12:00( إىل الثانية عشرة )08:00(حيث تفتح كل يوم من الساعة الثامنة

مساءا، وهذا الوقت يتطابق متاما مع ) 16:30(إىل غاية الرابعة والنصف )13:00(الواحدة بعد الزوال 
  .أوقات عمل املوظفني ومواقيت متدرس التالميذ وبالتايل فهذه األوقات تعترب غري مناسبة جدا

املستفيدين خصوصا منهم التالميذ، والطلبة اجلامعيني الذين يلتحقون  الكثري من أنوبالنظر إىل 
كتبة الشعبية املفقد قامت أيام اخلميس، مبنازهلم أيام األربعاء، اقترحوا على أمناء املكتبات العمل 

ومكتبة بلدية احلروش بتغيري أيام العمل حيث تبتدئ األسبوع مكتبة حي بويعلى حي الزيتون، مكتبة 
، وذلك اجتهادا منهم من أجل تلبية  فيه إىل غاية املساءالذي تعمل إىل غاية يوم اخلميس األحدبيوم 

  .احتياجات هاتني الفئتني
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  : وتتمثل فيما يلي،ي جد حمدودةها فيما خيص اخلدمات اليت تقدمها فأم
  :اإلعـــــارة. 1.8.5

، لذلك يفكر 1إن الثقافة واالستفادة من مصادرها حق من حقوق اإلنسان يف العصر احلديث
ومن أهم اخلدمات اليت تقدمها . املكتبيون دائما يف تعميم اخلدمة املكتبية على أوسع نطاق ممكن

  :مشتركيها، وهي تأخذ شكلني مهااملكتبة خدمة إعارة الوثائق لروادها و
 وهي منح الكتب وخمتلف املصادر اليت تتوفر عليها املكتبة لإلطالع عليها :اإلعـارة الداخلية .1

  .واالستفادة منها داخل املكتبة
 هي إتاحة اال للمشتركني باملكتبة لالستفادة من املصادر القابلة لإلعارة :اإلعـارة اخلارجية .2

وهذا النمط من اإلعارة يتوافق من جهة مع ظروف .  وفق ضوابط حتددها املكتبة،خارج املكتبة
املشتركني يف املكتبة الذين ال ميلكون الوقت الكايف للجلوس فيها واالستفادة من مصادرها، أو تكون 

 اإلعارة اخلارجيةومن جهة أخرى ف .ضي وجوده لديهم مدة كافيةتحاجتهم إىل الكتاب كبرية تق
 وموظفيها ال يستطيعون استيعاب وخدمة مجهور كبري من تها ألن مساح،زحام داخل املكتبةختفف ال

  .   املستفيدين يف نفس الوقت
صدوا، بينما ة اإلعارة الداخلية لكل القراء الذين يقاملكتبات املدروسة تقوم خبدمإن خمتلف 
ما خيص االخنراط فيتم بصفة جمانية يف  أما في.ال يستفيد منها إال القراء املنخرطوناإلعارة اخلارجية 

، من أجل تشجيع مجيع الفئات على املطالعة وحىت ال يكون مثن مكتبة بلدية احلروش وذلك اجتهادا
   . االشتراك وإن كان رمزيا، عائقا لبعض القراء عن االخنراط

قدمي توجيهات إضافة إىل عملييت اإلعارة الداخلية واخلارجية فالعاملون يف املكتبات يقومون بت
ا ل املكتبة أو يف مكتبات أخرى يعرفومعلومات داخوإرشادات للمستفيدين حنو وثائق ومصادر لل

 إجابات للعديد من  باإلضافة إىل أن العديد من األمناء يقدمون.كتلك التابعة للمراكز الثقافية
  .خاصة منهم املتمدرسنيتساؤالت الرواد 

  
  

                                                
  .213.ص. 1997دار احلامد، : اجلبيهة. املكتبة العربية والثقافة املكتبية. وآخرون. صبيح، إبراهيم.  1
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  :شيـطالعالقـات العامـة والتن. 9.5
سواء أدرك املكتبيون الدور الذي يقومون به، أومل يدركوه، فإن تصرفام ومظهر كل فرد 
منهم وطريقة أدائهم لعملهم سوف تدخل كلها بشكل شعوري، أو بشكل ال شعوري يف تكوين 

اخل فالعالقات العامة تبدأ د" وبالتايل.رأي املواطن يف مكتباتنا، ويف املكتبيني ويف املكتبات عموما
  .1"املكتبة، وبشخصية املكتبيني أنفسهم

األداء السليم واملعاملة املهذبة مها أقوى أنواع العالقات العامة، حيث يترتب عليهما إرضاء إن 
 ث عنهارواد املكتبة، ألن القارئ ال يهمه من املكتبة إال أن جيد إرضاءا وتلبية الحتياجاته اليت يبح

  . وما عدا ذلك مما جيري داخل املكتبة فهو يبدو له أنه غري معين به.اوأن جيد استقباال لطيفا واهتمام
كما أن املكتبات العامة النشيطة تنظم أحداثا ثقافية كثرية على مدار العام، فهناك لقاءات 

وهي تلك اليت تتعامل مباشرة مع أعضاء املكتبة وزائريها حيث تفي  .وندوات وحماضرات
 كما أا فرصة ساحنة ، تعد وسيلة تسويقية جلذب أعضاء جدد للمكتبةباحتياجام، ويف الوقت ذاته

 وأخرى رفيعة .إلتاحة عرض مقتنيات املكتبة اليت ختدم التخصص ذاته يف شكل جمموعات اهتمام
بة  دف إبراز صورة املكت، اتمعاملستوى، وهي تلك اليت يدعى إىل حضورها شخصيات بارزة يف

     تعليمية، ترفيهية، ثقافية، وثالثة ختص األطفال وهي لقاءات اجتماعية فنية.يف اتمع احمليط ا
  .2 اهلدف منها االرتقاء مبستوى تفكري األطفال وتنمية ملكات اإلبداع واالبتكار لديهم،مهنية

  :ط الثقايف على مستوى املكتبة العامةيالتنش. 1.9.5
 الزيتون ببلدية سكيكدة، ومكتبة بلدية إن املوظفني يف كل من املكتبة الشعبية ومكتبة حي

  وحسن معاملته،سن استقبال اجلمهوراحلروش ومكتبة بين ولبان تقتصر العالقات العامة فيها على ح
 وذلك ألن أي نشاط تفكر املكتبة يف إعداده يتطلب .وتلبية حاجته إىل الوثائق إن كانت موجودة
  .بالتايل فهي ال تشجعهاوسائل وإمكانيات ال ترى البلدية مربرا هلا، و

                                                
  .339.ص.املرجع السابق. عمر، أمحد أنور.  1
 [.2002 ،الندوة العربية اخلامسة للمعلومات. جمتمع املعلومات املكتبات العامة ودورها يف تنمية. موريس أبو السعد، خائيلمي.  2

  :متاح على شبكة الواب. ] 2003-01-29[. 2002 ،النادي العريب للمعلومات:  دمشق]على اخلط 
<http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_4/public_library1.htm> 
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بينما أحسن منوذج يقتذى به يف جمال العالقات العامة والتنشيط من بني املكتبات حمل الدراسة 
فهذه املكتبة جت أساليب عديدة ومبتكرة يف جمال العالقات العامة . تمثله مكتبة حي بويعلى

  :واالنفتاح على اجلمهور، وهي كما يلي
وم املكتبة بإعدادها وتنشيطها شهريا، وتشرف إذاعة سكيكدة على  حصة تق:*ـانـاتيـنِب .1

منها ، حيث ترشح كل واحدة تقوم املكتبة بالتنسيق فيما بينها وما بني ثانويات الوالية. بثِّها
 تبدأ املكتبة يف دورها األول .جمموعة من التالميذ إلجراء منافسة علمية على مستوى املكتبة

، لينتقل ثالثة أفواج إىل الدور النصف النهائي، مث يتأهل فوجان إىل مبسابقة بني مخسة أفواج
 ويف كل مرة يكون التأهل بناءا على النتائج اليت حيصلها كل فوج يف املنافسة .الدور النهائي

  عديدة، كمقاطع إنشاد لفرق صوتية العلمية، وخالل هذه املسابقة يتم عرض نشاطات
 .  وركن حوار مع فنان

حصة تعدها املكتبة وتبثها من خالل اإلذاعة، وهي حصة مرتبطة باملناسبات : إطـاللـة .2
الدينية والوطنية، حيث تقوم املكتبة بتصحيح الرؤى واألفكار وتقدمي معلومات صحيحة 

 . وعلمية دقيقة حول احلدث أو املناسبة
اليت مل جيدوا  أفراد من بني رواد املكتبة، وبناءا على مواهبهم :فرقة صوتية وفرقة مسرحية .3

 عمل على حيث .وجدوا تشجيعا وترحيبا من طرف مدير املكتبةوحرجا يف اإلفصاح عنها، 
 األوىل صوتية مشكلة من جمموعة فتيات :تنينهم فرق وكون م،تنظيمهم وفقا ملواهبهم

 . واألخرى مسرحية
وسكان  تعد مبادرة مبتكرة تقوم ا املكتبة من أجل االنفتاح على الناس :جلسة شـاي .4

 حيث يقوم العاملون باملكتبة باعتبارهم من سكان تلك املنطقة بدعوة األسر ااورة .املنطقة
 يتم احلديث ، وإىل املكتبة، حيث تكون هناك جلسة تضم العاملني باملكتبة وهؤالء الضيوف

  .فسح اال هلم القتراح أفكارهم وآرائهمة وتعريفهم ا ومبختلف خدماا، وعن املكتب
 . يتم توزيعها على الزوار أثناء إقامة النشاطات:للتعريف باملكتبة بطاقة تقنية .5
 من أجل استعماهلا يف االتصال بشبكة ، حاسوبا)15(متّ تزويد املكتبة بـ: مشروع ميدياتيك .6

 .2006االنترنت اليت ستنطلق صيف 

                                                
  "بيننا"كلمة دارجة جزائرية مبعىن .  *
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ضاءا رحبا إن مجهور مكتبة حي بويعلى وجدوا يف هذه األخرية ف: مشروع نادي الرسم .7
 قبل روادا موهوبني يف جمال الرسم ونظرا لكون املكتبة تست.للتعبري عن أفكارهم ورغبام

عندما  وتتوفر على موظف ذا إمكانيات عالية يف هذا اال، فهي تزمع إقامة هذا النادي
 .تصبح إحدى قاعات املبىن شاغرة

 وخمتلف ،املكتبة وجديدهالتكون فضاءا يتحدث عن : مشروع جملة ناطقة باسم املكتبة .8
 .اإلبداعات اليت تتوفر عليها سواء من جانب موظفيها أو روادها

 .مشروع تقدمي دروس يف أساسيات اإلعالم اآليل واالنترنت للمستفيدين .9

 تسعى مكتبة بويعلى إىل ،إا ومن خالل هذه األنشطة والفضاءات الترفيهية والتثقيفية املتنوعة
بينها وبني مجهور فيما  كما تعمل على التوليف .ة وسط املكتبة وخارجهاتنشيط احلركة الثقافي

املستفيدين وجعلها كائنا ضروريا يف حيام ومظهرا طبيعيا يف اهليئة العمرانية للمدينة، وليست شيئا 
  . غريبا وغري مألوف وحكرا على فئة من الناس

  :التعاون بني املكتبة ومؤسسات أخرى .2.9.5
 ضروريا من أجل خدمة اجلمهور ،عاون بني املكتبة العامة ومؤسسات أخرىلقد أصبح الت
يف  فاملكتبة يف العديد من الدول دخلت ضمن اتفاقيات مع مؤسسات متعددة .بشكل متنوع وفعال

 من أجل حتقيق تبادل يف اخلربات ،ودور رعاية الطفولة وغريهاالدولة كاملدارس واملستشفيات 
  .اعية ونشر املعرفة والثقافةوتقنيات التوعية االجتم

 تقع كل واحدة ،لكن ما جتدر اإلشارة إليه أن بلدية سكيكدة تتوفر على ثالث مكتبات بلدية
              وهذه املكتبات ال توجد بينها أدىن عالقات االتصال والتنسيق،منها يف ناحية من نواحي البلدية

  .أو التعاون
 .ختلف املؤسسات اليت يتوفر عليها يف شبه عزلة عن اتمع مبإن املكتبات العامة البلدية تعيش

يث تدعم كل حب، هذه املؤسسات اليت ميكن أن تدخل املكتبة معها يف شبكة من العالقات والتعاون
هذا التعاون بني املكتبات و.  كاملراكز الثقافية، واملدارس، ودور الشباب واجلمعياتمنها األخرى

 كانت وثائقية، علمية أو اجتماعية مل يعد يف الدول املتقدمة خيارا، وإمنا واملؤسسات األخرى سواء
  . أصبح حتمية تفرضها ضرورة تلبية احتياجات املستفيدين املتنوعة واملتجددة
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  :ورــــــــاجلمه .10.5
 وتطور علمي هائلا، مع ما صاحبه من تقدم اجتماعي لقد أصبحت القراءة يف عصرنا هذ

ين امفهوم عظيم، جير أفكارا ويرسخ مع" ، فهيملستطاع أن حييا املرء بدواليس من اضرورة 
هي تسمح للفرد باحلصول على فوائد الثقافة و...كاحلرية، املسؤولية، السلطة، الرأفة والعدل

  .1"واملعلومات، وما تتحقق للفرد إنسانيته
الت اارها وسيلة تدخل بنا يف جم، وإمنا باعتبإنه ال جيب أن تم بالقراءة كمهارة يف حد ذاا

 ب املاضي فمن خالل القراءة ميكن للشخص أن يقر" أخرى من هذا العامل أكثر اتساعا وحرية،
 من كبار الكتاب واملفكرين، جيد التسلية والترفيه، ويسبح يف عامل جديد، حيث يلتقي ويأخذ

ولئك الذين تعلموا أن إن كل هذا ممكن أل، التاريخ، والعلم واملعرفة وثقافات أخرى وآراء يف ثقافاتنا
  .2"كوسيلة وليس كمقدرة حمدودة يستعملوا القراءة
، سواء كان ذلك أثناء مراحل ا هو ابتعاد الكثريين عن القراءةنالحظه يف جمتمعن لكن ما

. لصغر فيهم منذ اطالعة، وذلك راجع رمبا لعدم غرس عادة امل، أو أثناء احلياة املهنيةنظاميةالتعليم ال
حيث أنه قلما جتد بيتا جزائريا يهتم بتعويد أبناءه على القراءة منذ صغرهم، أو خيصصون مبالغ مالية 

 ويف هذا ، وقلما نرى والدا أو والدة خيصص وقتا للمطالعة،من أجل اقتناء كتب ملكتبتهم املرتلية
  .طالعة مقطوع الصلة بالكتاب، زاهدا يف الكتب وامل،فقاألالوسط يشب الطفل ضيق 

  : املكتبـة العامة واملتمدرسني.1
 الستكمال املتمدرسني على اختالف مستويامينبغي أن تكون املكتبة العامة فرصة للطالب و

 وخاصة منهم ،وتعترب فئة املتمدرسني .اخلربات واملكتسبات اليت متنحها هلم املدرسة واجلامعة
 باستثناء املكتبة الشعبية -ساسي ملكتباتنا العامةمستويات املتوسط والثانوي واجلامعيني اجلمهور األ

 ذلك أم جيدون فيها فضاءا لاللتقاء -لبلدية سكيكدة اليت ال تستقبل مجهورا يف التعليم املتوسط
  .وفهم ومراجعة الدروس، وكذا البحث عن املعلومات والوثائق إلجراء البحوث

                                                
1 .  Rodríguez, Adolfo. La lecture et les bibliothèques améliorent la qualité de vie .[en ligne]. 
World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council ,22-27 
August 2004,Buenos Aires, Argentina[accédé le 12/03/2006]. disponible sur world wide 
web<http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/042f_trans-Rodriguez.pdf> 
2 .IBID. 
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عدد املنخرطني

شكل( 26): عدد املنخرطني باملكتبات العامة البلدية

املكتبة 
 الشعبيـة 

مكتبة حي 
 الزيتـون

مكتبة حي 
 بويعلـى 

مكتبة بلدية 
 احلـروش

 كثري من األحيان تبقى فارغة لفترات هذه املكتبات يفإنه ومن خالل هذه الدراسة اتضح أن 
طويلة، بينما تكتض يف أوقات االمتحانات، مما يبني أن ثقافة املكتبة يف ذهن أغلبية هؤالء القراء 

رون إليها وفقا لصورا احلقيقية، وإمنا هي يف كثري من نظيليست مرتبطة مبفهومها الواسع، وهم ال 
  .إجناز الواجباتأذهام كأماكن ملراجعة الدروس و  ارتسمت يف-إن مل نقل دائما-ألحيان ا

ال تكاد  جعلها ،إن هذا التصور الذي يربط املكتبة بإجناز البحوث املدرسية ومراجعة الدروس
 هو األمر يف مكتبة حي الزيتون رغم أا يف حي سكين آهل، مثلما تستقبل أحدا أثناء العطلة الصيفية

األمر الذي جيعل حجم املنخرطني املسجلني باملكتبة ينظر إليه بشيء  .وأغلبية أفراد اتمع متفرغني
عبريا صادقا عن إن ما أكده أمناء املكتبات أن عدد املنخرطني ليس ت .)26أنظر الشكل(من االستفهام 

، وهي تبلغ  ألن حجم التسجيالت مرتبط بفترات زمنية تتوافق مع االمتحانات،حجم رواد املكتبة
بدأ بالنمو تدرجييا مع بداية السنة تماي وجوان، بينما تنعدم يف فترة العطل وذروا يف شهري 

  .، أي شهر سبتمربالدراسية
  
  
  
  

  
  

  
  

ارس والثانويات وطلبة اجلامعة هم اجلمهور األساسي للمكتبات العامة دوكون تالميذ امل
، ويف أحيان نادرة رواد قليلني من الشباب العاطل عن العمل واملوظفنيفذلك ال ينفي وجود بعض 

  .بعض املتقاعدين
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  : املكتبـة العامة واألطفـال.2
الطفل هو أحد أهم شرائح اتمع، بل هو اللبنة األساسية اليت يبىن عليها اتمع، فمن 

إن هذا الطفل . الواجب غرس حب املطالعة والقراءة واقتناء الكتاب، وحسن استغالل وقت الفراغ
دمة سيكون هو من يقود عملية التطوير يف اتمع، وقد سِئل فولتري يوما عمن يف يوم من األيام القا

   1..الذين يعرفون كيف يقرأون: سيقودون اجلنس البشري؟ فأجاب
إنه من األيسر على املرء وهو مل يزل يتدرج يف مدارج حياته املبكرة أن يكتسب عادة تذوق 

ا، ويقع على املكتبة العامة واجب إتاحة الفرص  واستخدام املكتبة واإلفادة من مصادره،الكتاب
. لألطفال لكي خيتاروا بأنفسهم الكتب واملواد املكتبية اليت يرغبون يف مطالعتها واالستمتاع ا

وأصبحت الكثري من املكتبات ختصص هلم أقساما مستقلة خاصة م، وتزودها مبجموعات مكتبية 
كانا مزدهرا ويجا حيث جيد األطفال يف نشاطاا مناسبة هلم، وهكذا تصبح مكتبة األطفال م

  . الفكري والتطوراملتعددة مصدرا لإلهلام
إن مكتباتنا العامة ال تستقبل األطفال بنسبة كبرية، حيث أن املكتبة الشعبية، ال يقصدها أبدا 

الزيتون قبل مستوى الدراسة أو املتمدرسني يف الطور االبتدائي، أما مكتبة حي  األطفال سواء ما
وتعترب مكتبة بويعلى . ومكتبة بلدية احلروش ومكتبة بين ولبان فيقصدها فقط األطفال املتمدرسون

الوحيدة اليت تعد بني روادها بعض األطفال الصغار ملا قبل مستوى الدراسة، وهؤالء األطفال يأتون 
عن فوضى املدينة ال ميكننا القول أن ذلك راجع لكوا يف حي سكين وبعيدة وبرفقة إخوم، 

واملواصالت، ألن مكتبة حي الزيتون مثلها، وإمنا لكون املكتبة حتتضن العديد من النشاطات اليت 
  . تستقبل الكثري من فئات اجلمهور وحىت العائالت

  
  
  

  

                                                
 ،2005 .املعلوماتية  القارئ الصغري ماذا قدمنا له؟. راشد بن حممد، خلف، حممد عباسالشقحاء، وليد بن حممد، الشعالن،.  1
  .14. ص.12. ع
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  :املكتبة العامة وذوو االحتياجات اخلاصة. 3
 اتمع، وينبغي جعل إن الكثري من فئات اتمع تعيش ظروفا خاصة جتعلها يف عزلة عن

.                 رم املستمـة يف تبادل األفكار والتثقف والتعلـا للجميع من أجل املشاركـة جماال مفتوحـاملكتب
 ال تتوقف على أولئك الذين يأتون إليها فحسب، بل ا يف تقدمي خدمامسؤولية املكتبة العامةف"لذلك 

فرتالء .  يستطيعون الوصول إليها لسبب أو آلخرتتعدى أولئك لتشمل اآلخرين الذين قد ال
فتكون ...مثلهم مثل غريهم، بل قد يكونون أحوج منهم استشفيات، والسجون حباجة إىل خدماامل

  .1" التخفيف من آالمهم ومهومهم وأحزامبذلك قد سامهت يف
 حركيا إن هذه الفئة اليت تعاين من إعاقات جسدية، كاملعوقني: ني املعوقـــــفئة 

واملكفوفني، ميكن التخفيف عليهم، وحتسني وضعيتهم النفسية من خالل خدمات املكتبة العامة 
  . املتنوعـة

وبالنسبة لكل املكتبات العامة البلدية فهي ال تقدم أي خدمات هلذه الفئات، وال ختصص هلم 
  .حىت رصيدا مناسبا يتالئم مع احتياجام

رضى، والسجناء فاملكتبات العامة لوالية سكيكدة ال ترى أا أما بالنسبة لفئات املسنني، امل
  . معنية باالهتمام ذه الفئات، وهي ال ختصص هلم أية أرصدة أو برامج أو خدمات خاصة

تعمل جاهدة من "ميني أو املرتدين لألمية فاملكتبات املتقدمة  بالنسبة لألفراد األاألمرونفس 
 يتالئم مع خصائصهم، ويتكيف مع مجهور ذا صعوبات يف القراءةأجل اقتناء املنتوج القليل الذي 

 جند مكتباتنا العامة بينما ، 2"وتستقبل أفواجا من األميني لتيسري اطالعهم على تلك الوثائق السهلة
وهي تعمل يف جمتمع تشكل األمية أكثر العوائق اليت تكبح تقدمه، بعيدة عن اختاذ أي إجراء والقيام 

مبأي فعل لفائد.  
  

  

                                                
، 1995. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية .الدور املفقود واحلل املطلوب: املكتبات املدرسية والعامة.املسفر، عبد العزيز حممد. 1

  .162، ص1.، ع1.مج
2 . Poulain, Martine. les bibliothèques publiques en Europe. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
1994.p.45.   
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  :املشاريع املرتقبة يف جمال املكتبات العامة بوالية سكيكدة. 11.5
لوزارة الثقافة ) .P.S.D( ضمن املخطط القطاعي للتنمية تسطِّر مديرية الثقافة لوالية سكيكدة

وقد اختريت هذه . مشاريع ثالث مكتبات عامة بلدية يف كل من بلديات احلروش، القل وعزابة
 واليت تفتقر إىل )09أنظر اجلدول ( األكثر سكانا تشكل البلديات مقر الدوائرواالبلديات الثالث ك

  .خدمات مكتبية تناسب تلك الكثافة السكانية
  2عدد سكان الدائرة  1عدد سكان البلدية  البلديـــة
  110.005  46.210  بلدية احلروش

  89.507  34.927  بلدية القــل
  102.089  54.334  بلدية عزابـة

  عدد سكان البلديات املربجمة يف مشاريع املكتبات العامة): 09(جدول 

  :وقد مرت هذه املشاريع حلد اآلن باملراحل التالية
 بالتنسيق بني مديرية الثقافة ومديرية التخطيط للوالية، وحتصلت  دراسة هذه املشاريعمت تسجيل .1

 29/12/2005خ  بتاري.01.04.121.262.752.5.د.ع: على مقررة تسجيل للعملية برقم

  .وحتصلت على غالف مايل للدراسة

 وتقدم ليت تعد دراسات ملشاريع املكتباتقامت مديرية الثقافة بإعداد مسابقة الختيار املكاتب ا .2
 .أحسن النماذج

املرجعية اليت  وفقا ألدوات التعمري اتاختيار األرضيتم ت بالتنسيق مع االس الشعبية البلدية .3
لتعمري وخمطط شغل األراضي لتهيئة واتمثل يف املخطط التوجيهي لتتوفر عليها، واليت ت

ملكتبة بلدية 2م 620، ملكتبة بلدية احلروش 2 م900وتتمثل مساحات القطع األرضية يف .للبلدية
 .ملكتبة بلدية عزابة 2م 500، والقل

  :ة ملديرية أمالك الدولة ملعرفة تبعية القطعة األرضي واألرضيةات الدراسةططخم ميقدت .4
P ،ففي حالة ملكيتها للمديرية، هذه األخرية بإصدار قرار تنازل لفائدة وزارة الثقافة  
P  ويف حالة ملكيتها للبلدية، تقوم املديرية مبراسلة البلدية من أجل إعداد مداولة تنازل

  .لفائدة وزارة الثقافة
                                                

1 . Ministère des Finances, Direction générale du budget, Direction de la planification et de 
l’aménagement du territoire. Annuaire Statistique de la Wilaya de Skikda. 2003. tome 01.p.12. 
2 . IBID. 
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التربة ومدى  مراسلة املخرب الوطين للسكن من أجل القيام باختبار األرض وحتليل تكما مت .5
صالحيتها للبناء، وتقدمي تقرير بنوعية التربة واألرض واملواصفات املطلوب اتباعها من طرف 

  مقاولة البناء،
تقدم هذه الوثائق أي خمطط املسح، وحتاليل األرض إىل مكتب الدراسات املختار، وبعد أن  .6

لفتها ومدا باالتفاق مع يقوم بتحضري االتفاقية مبا تتوفر عليه من خمططات هندسية، وحتدد تك
  مديرية الثقافة، 

، من أجل املصادقة ).C.T.C(تقدم هذه االتفاقية مبختلف وثائقها إىل اهليئة التقنية ملراقبة البناء  .7
  عليها،

  .مث تقدم بعد ذلك إىل مديرية التعمري والبناء من أجل احلصول على رخصة البناء .8
ذه الوثائق، حيصل مكتب الدراسات على املبلغ بعد أن تتحصل مديرية الثقافة على خمتلف ه .9

املتفق عليه مقابل الدراسة، أما إجراءات استخراج خمتلف الوثائق السابق ذكرها، وتكاليفها 
 .فيكون على عاتق مديرية الثقافة

وألن هذه املشاريع قد حتصلت يف البداية على غالف مايل يغطي الدراسة فقط، فقد قامت  .10
  .ير مبالغ إجناز وجتهيز هذه املكتبات، وهي يف مرحلة التسجيلمديرية الثقافة بتقد

    ).29 و28، 27أنظر األشكال(وتبقى هذه املشاريع عبارة عن خمططات تنتظر التجسيد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

طط ملبىن املكتبة العامة لبلدية القلخم): 28(شكل  

خمطط ملبىن املكتبة العامة لبلدية احلروش ): 27(شكل   

خمطط ملبىن املكتبة العامة لبلدية عزابة): 29(شكل  

     

http://www.pdffactory.com


 144 

  : حوصلة الوضعية العامة للمكتبات العامة البلدية بوالية سكيكدة.12.5
انت تعترب أشبه باملخزن، وكانت كانت املكتبات يف املاضي تلعب دورا ال يذكر وك"

اإلجراءات واللوائح تقف حجر عثرة دون تقدم العمل املكتيب، وكان يقوم على إدارا أدىن 
أما املكتبات يف الوقت .  فيهنشاطالكفاءات، بل كانت تعترب مكانا للراحة أحيانا أو املكان الذي ال 

  .1"تجديد يف كافة جماالت احلياةاحلاضر فهي تلعب دورا هاما حيويا مواكبة للتطور وال
هدناها سابقا فيما خيص املكتبات العامة على املستوى الوطين بشكل عام اإن الوضعية اليت ش

توضحت بشكل ملموس ومبؤشرات علمية وواقعية على املستوى احمللي لوالية ومل تلبث أن جتسدت 
  :كتباتيف هذه املونقاط القوة ، وفيما يلي سنلخص نقاط القصور سكيكدة
  :نقاط القصور يف املكتبات العامة البلدية .1.12.5

إن أكرب مشكل تعاين منه املكتبة العامة البلدية هو غياب قانون خاص يسريها، وحيدد إنشاءها  .1
ا واخلدمات اليت جيب أن تؤديهـا وميزانيتها وموظفيها وخمتلف الوظائف املنوطـوإدرا اـة         .

 :أدى إىلون  هذا القانإن غياب
 مرتبطة مببادرة واجتهاد االس الشعبية البلدية، وهذا اخلضوع هليئة غري جعل املكتبة العامة .1

 باملطالعة جعلها تتأثر بشكل كبري بنمط تفكري نواب الس ومدى اهتمامهم *ثابتة إداريا
ملشرفني على تلك بالعالقات الشخصية اليت تربطهم باتتأثر  ويف أحيان كثرية واملكتبات العامة،

  .املكتبات
انعدام هيئة أو جملس يشرف على إدارة املكتبة بطريقة إدارية صحيحة، وإسناد اإلدارة  .2

 .والتنظيم الفين إىل موظفني ينقصهم العلم واملعرفة بالتقنيات والنظريات املكتبية
ات واألثاث نقص وأحيانا انعدام اعتمادات مالية خمصصة لتزويد املكتبة بالكتب، أو التجهيز .3

 .الضروري
 انعدام املناصب املالية اخلاصة بالعمل املكتيب، .4
 .التعيني على مستوى هذه املكتبات يتم غالبا بطريقة عشوائية، وأحيانا العتبارات شخصية .5

                                                
  8. ص.]. ت.د[العريب للنشر والتوزيع، : القاهرة. االجتاهات احلديثة يف املكتبات و التربية. شرف الدين، عبد التواب.  1
  . منتخبة، جتدد كل مخس سنواتاتإن االس الشعبية البلدية هيئ.  *
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غياب مقرات ذات هندسة مالئمة ومتناسبة مع العمل املكتيب وذلك راجع لسياسة االرجتال  .6
 .عظم املباين ال تتوفر على الشروط الضرورية يف أبنية املكتباتاملتبعة يف إنشاءها، كما أن م

 تسيري املكتبة وإدارا من طرف عاملني غري متخصصني أدى إىل اعتماد أساليب عشوائية يف إن .2
 العمل وانعدام العمليات التوثيقية باملفهوم العلمي،

 جيب أن يكون عليه التأثيث  مع ما،م وعدم تناسب األثاث املتوفر على مستوى هذه املكتباتدِق .3
  .املكتيب

 ضيق املساحات املخصصة للمطالعة وختزين الرصيد، .4
ضعف وحمدودية التجهيزات واإلمكانيات الضرورية ألداء االعمال وحسن سري املكتبة سواء منها  .5

 . األثاث، أو التجهيزات
 حتياجات،مجهور واسع وغري حمدد املعامل، نظرا النعدام دراسات اجلمهور، وحتليل اال .6
انعدام التعاون بني املكتبات العامة املتواجدة يف نفس الوالية وحىت املتواجدة على تراب نفس  .7

 البلدية، واملفترض أا ختدم نفس اجلمهور،
 .، وخاصة بعض االس الشعبية البلدية1نقص االهتمام باملكتبة من طرف السلطات احمللية .8

 :مة لبلديات سكيكدةنقاط القوة يف املكتبات العا .2.12.5

على الرغم من خمتلف السلبيات والنقائص اليت تعاين منها املكتبات العامة لبلديات والية 
  :سكيكدة، إال أنه بإمكاننا ملس بعض اإلجيابيات وهي

عرفت هذه املكتبات بوادر التطوير بتخصيص اعتمادات مالية من أجل ، 2003 بداية من عام .1
 . وترميمها، رغم أا ضئيلة أحيانا ومتفاوتة فيما بني البلدياتة واألجهزتزويدها بالوثائق،

، حيث أن العديد إن عدم ختصص بعض العاملني باملكتبة مل مينعهم من االهتمام بالعمل املكتيب .2
 :منهم يتميزون مبا يلي

 وحماولة تطبيق تقنياته،تعلم ختصص علم املكتبات  الرغبة يف  .1
  حمل اهتمام املستفيدين،هاجعلتال تنشيط مكتبام، يف جمقدرات ابتكارية وإبداعية  .2
  . وإرادة كبرية يف مساعدم واالهتمام م،عالقات جد طيبة مع املستفيدين .3

                                                
ضرها حتانعدام احلديث عن املكتبات العامة يف كل دورات الس اليت حيث أكد رئيس ديوان الس الشعيب لوالية سكيكدة، .  1

  .خمتلف السلطات احمللية لوالية سكيكدة
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  : املكتبات العامةترقية وتطويرمتطلبات  : الفصل السـادس
  دــمتهي

 يربز لنا أن ،إن احلقائق اليت مت استكشافها من خالل ما قدمته املكتبات البلدية من معطيات
تلعبه نظريا يف الدول املكتبات العامة يف وضعها احلايل ال تقوم بدور فعال وأساسي بالنسبة ملا 

  . يف مواجهة التغريات احلديثة اجلارية، وخصوصااملتقدمة
ال ميكن أن تتطور املكتبة العامة ببلدية من بلديات والية سكيكدة، ويف كل بلديات كما 

، وإمنا عملية التطوير ينبغي أن تنبع من طن وفق جهود فردية أو يف معزل عن بعضهاواليات الو
، وذلك حىت تكون عملية التغيري مؤسسة ربجمةيا اليت هلا مسؤولية التخطيط والات املركزية العلاهليئ

  .على سند قانوين وتنظيمي وتكون عملية التطوير جادة ومتجانسة
  : الثقافةوزارةعلى مستوى  ع املربجمةاملشاري: تطوير املكتبات العامة. 1.6

 لقد بادرت وزارة الثقافة إىل االهتمام بوضعية املكتبة العامة يف اجلزائر واختذت العديد من
  : ونشر املطالعة العمومية ونذكر منها ما يلي،ير املكتبة العامةواإلجراءات يف سبيل ترقية وتط

 :مشروع مكتبة يف كل بلديــة .1

 بدأت وزارة الثقافة ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف التفكري وعقد 2003مع اية سنة 
ل بلدية، حيث وصلت الوزارتني إىل اجتماعات مشتركة من أجل بلورة وحتقيق مشروع مكتبة يف ك

، وتعد واليات 2005اتفاق حول طبيعة املشروع وكيفية جتسيده ودخل حيز التنفيذ ابتداءا من سنة 
حيث تقدم لكل بلدية . ورقلة، تيسمسيلت والشلف من أوىل الواليات اليت استفادت من هذا التطبيق

 على مستواها وذلك بالتنسيق مع مديرية الثقافة اعتمادات خاصة لدراسة ومتابعة وإجناز وجتهيز مكتبة
 .اليت سيكون هلا دور اإلشراف الفين

 :مشروع قانون حول الكتاب واملكتبات .2

مت وزارة الثقافة بإعداد مشروع قانون أساسي خاص بالكتاب وباملكتبات، وهو ال يزال قا
  .حمل الدراسة واإلثراء على مستواها
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 :الوطنيةفعاليات بالتعاون مع املكتبة  .3

 :إنشاء ملحقات املكتبة الوطنية  .أ 

حىت تؤسس املكتبة الوطنية شبكة شاملة لكل التراب الوطين، تعمل وزارة الثقافة على إنشاء 
ملحقات هلا على مستوى كامل التراب الوطين، حيث صدرت سبعة قرارات وزارية مشتركة تتضمن 

، تيزي 4، تيارت3، تلمسان2، جباية1أدرار: إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية بكل من الواليات التالية
  .  على أن تتلوها يف املستقبل واليات أخرى مبا فيها والية سكيكدة. 7، وقسنطينة6، عنابة5وزو

وتنوي وزارة الثقافة جعل هذه امللحقات مكتبات عمومية مركزية والئية تشرف على 
تابع اإلجراءات الفنية ا، وستتم يف املكتبات العمومية األخرى املتوفرة على تراب كل والية وت

  . املستقبل تنظيم إجراءات العمل والتنسيق فيما بينها
 :املكتبات املتنقلة التابعة للمكتبة الوطنية  .ب 

ترى وزارة الثقافة أن املكتبات املتنقلة التابعة للمكتبة الوطنية تعترب دعما للقراءة العمومية 
من أجل تقدمي خدمات للمكتبات اليت ختدم واليات ذات خاصة يف املناطق النائية والبعيدة، و

  .، فهي تدعمها وتساعد املكتبة الوطنية على اقتناء املزيد منهامساحات شاسعة
باملوازاة مع هذه املشاريع املتعددة اليت تسطرها وزارة الثقافة من أجل نشر املكتبات العامة 

تمام بعوامل عديدة، تعد ضرورية وحيوية من هالوتطوير القراءة العمومية، فإنه يبدو من الضروري ا
 :تطلبات التاليةأجل تطوير املكتبة العامة على مستوى بلديات اجلمهورية اجلزائرية وتتمثل يف امل
جود سلطة و، التخطيط لنشر وتطوير املكتبات العامة، إصدار تشريعات مؤسسة للمكتبات العامة

  .رورة قيام املكتبيني املتخصصني بدورهم املطلوب، وضعلى املكتبة العامةوصية مركزية 
                                                

  .يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية بأدرار،2005ةمايو سن 25املوافق1426ربيع الثاين عام 16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار. 1
  .، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية ببجاية2005مايو سنة25املوافق1426ربيع الثاين عام 16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار. 2
  .ة الوطنية بتلمسانيتضمن إنشاء ملحقة للمكتب،2005مايوسنة 25املوافق1426ربيع الثاين عام 16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار.3
يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية ،2005مايو سنة  25املوافق1426ربيع الثاين عام  16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار. 4

  ).والية تيارت(بفرندة 
  ي وزوملحقة للمكتبة الوطنية بتيزيتضمن إنشاء ،2005مايو سنة25املوافق1426ربيع الثاين عام16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار.5
  .ةنية بعنابيتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوط،2005مايو سنة 25املوافق1426ربيع الثاين عام  16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار. 6
   ملحقة للمكتبة الوطنية بقسنطينةيتضمن إنشاء،2005مايو سنة 25املوافق1426ربيع الثاين عام16 وزاري مشترك مؤرخ يفقرار. 7
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  : حتمية تطرح نفسها: العامةاتلنشر وتطوير املكتبالتخطيط . 2.6
، والعلوم والثقافة ا ضمن قطاعات التربية خاصاقطاع"يعترب التخطيط ملرافق املكتبات والتوثيق 

ميكن التفاؤل بالتخطيط الفعال قط  إنه ويف هذا السياق فطيط التنمية يف دولة أو منطقة،املرتبطة بتخ
  :هذا التخطيط يتطلب فوفقا لذلكو .ملرافق املكتبات والتوثيق

P يف  والتعلم التعليمالدراسة املنتظمة واملتواصلة للمشاكل اخلاصة باملكتبات واليت يطرحها جمايل 
 ) التعليم الدائم، املعلومات والبحث( كل املستويات

P ،حتديد غايات مرافق املكتبات  
P ،والتعريف باألهداف اليت تفترضها تلك الغايات 
P  وأخريا إعداد قرارات واقعية، واليت تسمح ببلوغ األهداف وذلك باالستعمال العقالين 

 1."واملنطقي للموارد املتاحة
وبالتايل فالتخطيط للمكتبات ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا هو كالتعليم، وسيلة للوصول إىل 

  .تنمية اتمع والفردغايات معينة تسهم يف 
  :التخطيط ملرافق املكتبات .1.2.6.

إن تقنيات التخطيط للتعليم والتخطيط االقتصادي، وكذا ختطيط املوارد البشرية املرتبط ما 
   والتخطيط للتربية والتعليم أصبح يرتكز على علوم مثبتة كاالقتصاد. هي تقنيات تتطور باستمرار

   . جيا، الدميغرافيا، تاريخ التربية، علم نفس الطفل والبيداغوجياعلم االجتماع، االنثروبولو
لق حلد ي مل -على الرغم من كونه مكمال للتخطيط للتربية والتعليم-لكن التخطيط للمكتبات

اآلن االهتمام الذي تستحقه، وإذا نظرنا إليها مقارنة باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية 
  .مة جداجندها يف بدايات حمتش

تطوير التعليم، والتطوير وِتقَِنِيي  إن التخطيط للمكتبات يتطلب التعاون بني مكتبيني مؤهلني
االقتصادي واالجتماعي، كما أنه من الضروري تكوين املكتبيني املتخصصني واملؤهلني، على تقنيات 

س لغة التخطيط وذلك من أجل تعويدهم على صعوبات التخطيط من جهة، وحىت يتكلموا نف
يكون هذا التكوين يف مستوى إعالمهم و. املخططني يف ختصصات أخرى هذا من جهة أخرى

                                                
1 . Penna,Carlos Victor. La planification des services de bibliothèque et de documentation. 
Paris :Unesco, 1971. p. 16. 
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باملشكالت االجتماعية واالقتصادية، واملخططات اخلاصة بالتربية الوطنية، ودور العلم والتكنولوجيا 
ية، ومناهج البصر-املؤلفات والوسائل السمعيةإنتاج اجتاهات الوضعية احلالية وويف العامل احلديث، 

  .معاجلة وتفسري اإلحصائيات، األمر الذي سيغري بشكل جذري تطور مرافق املكتبات
 له، وليس االنتظار حىت تتوفر هذه املرافق على ما يمكِّنها ينبغي االهتمام بالتخطيط والتحضري

 املؤهالت  لكن املكتبيون ال يتوفرون على.من التطور بالشكل الذي يتناسب مع االحتياجات الوطنية
انسجام ختطيط مرافق املكتبات مع التنمية الوطنية، كما أن التقنية والفكرية الضرورية لتلبية متطلبات 

مما جعل  ؛السلطات العمومية ال متنحهم اإلمكانيات الكتساب املعارف الضرورية لكل عمل ختطيطي
حيان أخرى، وهنا تطرح ضرورة املكتبات تعرف التهميش يف أحيان كثرية والعشوائية يف الربجمة يف أ

أن يندمج املكتبيون، وبتعبري آخر أن يدجموا أنفسهم ضمن آليات التخطيط على املستوى الوطين من 
 يف مواجهة التغريات املتعددة والتحديات ،أجل صنع حاضر ومستقبل يليق مبكانتهم ومكانة املكتبة

كتبيون بطريقة فعالة وكفؤة يف عملية التخطيط إنه و إذا مل يتحد امل"اليت حيملها هذا العصر، حقيقةً 
  .1"فسيتوقفون عن أن يكونوا مهندسي مهنتهم اخلاصة

    :نشر وتطوير مرافق املكتباتلي ـالقرار السياس .2.2.6
إنه وبنفس أمهية تكوين املؤهلني للتخطيط للمكتبات الذين سيعملون بالتعاون مع متخصصني 

مهية أن يقوم املسؤولون على برامج التربية والبحث، وكذا املكلفون آخرين يف ختطيط التنمية، تكمن أ
بتطبيق الربامج االجتماعية واالقتصادية، بإنشاء مرافق املكتبات، وتطوير وحتسني تلك املوجودة 

إن العديد من سلطات الدول اختذت مسؤوليات يف جمال تنسيق  .وتقدمي الدعم املايل واإلداري هلا
وهي واحدة من - وحىت ال تظل األمثلة تضرب بالدول املتقدمة فقد قامت تانزانيا وتطوير املكتبات،
ج ختطيط املكتبات ضمن املخطط ا يف وقت مبكر أي سنوات السبعينات بإدم-دول العامل النامي

إن العمل من أجل مد شبكة املكتبات يف الدولة يتطلب جهودا مكثفة من طرف . 2اخلماسي
بأمهية هذه املؤسسة يف اتمع، ويتطلب العديد من املرافعات واحلجج املقنعة املتخصصني واملقتنعني 

املراكز واملواقع املكتسبة، واحلصول  اإلدارات العليا لدوهلم، وأن يواصلوا احلوار من أجل تقوية مأما
توسيع انتشار مرافق املكتبات، إنه وإن مت احلصول على ضمانات من السلطات العمومية من أجل 

  .لشروع يف العمل املكتيب مبعىن الكلمةى قرارات رمسية، بذلك ميكن اعل
                                                

1 . Penna, Carlos Victor .Op.cit. .p. 49. 
2 . IBID. p. 50. 
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  :املنظمات املكلفة بالتخطيط للمكتبات .3.2.6
التخطيط لقطاع التربية، ومن جهتها قطاعات بيوجد يف العديد من الدول مؤسسات مكلفة  

إن التخطيط . لتخطيطالبحث العلمي والعديد من اجلامعات واملدارس الوطنية هلا مكاتبها اخلاصة ل
 يتم من خالل تعاون وثيق مع قطاعات أنلقطاع املكتبات العامة وغريها من املكتبات األخرى ينبغي 

 اجتماع اخلرباء حول التخطيط الوطين ملرافق املكتبات أَعربالتربية والثقافة والعلوم يف الدولة، وقد 
له سلطات واسعة، ضروري ثيلي مركزي وجود تنظيم مت"  رأيهم بأن عن، 1967يف كولومبو سنة 

كما ينبغي أن يكون تأسيس هذا التنظيم بناءا ". لتخطيط متناسق وفعال، ولتطوير املكتبات بكل فئاا
                على قانون حيدد تشكيله، ووظائفه على خمتلف املستويات يف الدولة سواء بالنسبة للمكتبات

   .وحيدد كذلك املوارد املالية املعينة لهأو التقسيمات اإلدارية للدولة، 
ويف غياب هذا التنظيم داخل الدولة، فعلى األقل ينبغي التكليف الرمسي لشخص للقيام بإعداد 
خمططات لتطوير املكتبات، هذا الشخص ينبغي أن يكون مكتبيا متخصصا وعلى مستوى عايل من 

القتصادية، وأن يكون قادرا على إمساع صوته الكفاءة، ومهتما باملشكالت التربوية، البيداغوجية وا
  .للمسؤولني على التعليم والبحث

  :ل التخطيــطــحامر .4.2.6
ففيما خيص .  العمليةاملعيارية، واملرحلةاملرحلة : إن كل عملية ختطيط تتضمن مرحلتني

 املكتبات، واألهداف إنشاء تسيري وتطويرإليها  املكتبات، تعرف يف املرحلة األوىل الغايات اليت يصبو
 يتم إعداد إستراتيجية -أي يف املرحلة العملية- واخليارات من أجل تلبية هذه الغايات، وفيما بعد

مثل للموارد البشرية واملادية لتطبيقها من أجل بلوغ األهداف بشكل أكيد، وذلك باالستغالل األ
 . املتوفرة

  :املرحلــة املعياريــة.1.4.2.6
 غايات ملخطط  احلديث يرتكز على جمموعة من املفاهيم اليت تسمح بتحديدإن علم املكتبات

تنمية املكتبات، واألهداف اليت ينبغي بلوغها، وهذه األهداف جيب أن حتدد حسب نظريا املربجمة يف 
  . جماالت التربية والثقافة والعلوم، وأن تكون حمددة بشكل جيد

  : مبا يتماشى معإن لكل بلد أن يعين أهدافا ملكتباته
 ظروفـه اخلاصــة §
 التوجهـات اليت سطرها لقطاع التربية، §
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 األهـداف اليت قررها لقطاع التعليم، §
 املتطلبات اليت جيب أن يلبيها التعليم العايل، §
 برامـج البحــوث، §
 .وتوجهات تنميته االقتصادية واالجتماعية §

 االجتماعيةتبط بالوضعية وعموما فتحديد أهداف برامج إقامة املكتبات وتطويرها مر
  .واالقتصادية والعلمية للدولة

 :املرحلــة العمليــة .2.4.2.6
إذا ما حددت الغايات واألهداف بشكل واضح، ينبغي االنتقال إىل إعداد استراتيجية تضمن 

 من وبداية هناك العديد. اإلجناز السريع وفق ما يسمح به االستغالل العقالين للمورد البشرية واملادية
املسائل اليت تتطلب كل واحدة منها الضبط يف وقت كايف، كما أن اختيارها مرتبط بعدة عوامل 

الوضعية احلالية :كنوع املكتبة واجلمهور الذي ختدمه واخلدمات الواجب تقدميها، ومن هذه املسائل
 برامج التربية  العاملون ومؤهالت املوظفني، درجة االستعجال يف بعض ااالت يفللمكتبات، البنية،

 .أو االقتصاد
يف هذا املرحلة ينبغي أيضا إيالء األمهية إىل نوع آخر من العوامل املهمة واملتمثلة يف كسب 

 ألن عمل املخطط ينبغي أن يكون ضمن -دون إمهال االعتبارات التقنية-الدعم االجتماعي والسياسي
ط العام لتطوير املكتبات أكرب احلظوظ يف إنه ويف كثري من األحيان يكون للمخطَ. سياق الرأي العام

يعدها خبري متخصص، وإذا أُتِبعت هذه الدراسة بتجربة قبل إذا جاء بعد دراسة لالحتياجاتأن ي 
  . منوذجية ناجحةمكتبة

  :طـوار التخطيـأط. 3.4.2.6
         رةـة متواصلة، وتتطلب املراجعة والفحص بصفة مستمـط هي عمليـإن عملية التخطي

  . وهي ليست هدفا حبد ذاا وإمنا وسيلة من أجل بلوغ أهداف وغايات معينة
  :وعملية التخطيط تقوم على

 النظر يف عدة حلول ملشكلة معينة،  §
 توقع نتائج تلك احللول، يف حدود ما هو موجود من إمكانيات ووسائل حمدودة، §
 ، اقتراح إمكانيات واقعية لتطبيق احلل الذي مت اختياره §
  .ويف النهاية، تتم مراقبة وتقييم النتائج احملصلة §
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3.6. إصدار تشريعات مؤ1لمكتبات العامةسة ومنظمة لس:   
إن السند القانوين ضروري بشكل جوهري يف إنشاء وتأسيس أي مهنة أو مؤسسة، فهو الذي 

فتقر إىل قانون يؤسسها يضمن هلا قوة التجسيد واالستمرارية، وملا كانت املكتبة العامة يف اجلزائر ت
 ظلت لزمن طويل وال تزال خاضعة للمبادرات الشخصية للمسؤولني، هذا قد، فدد خصائصهاوحي

 وال ميكن أن حتقق املكتبة .وإن أُنِشأت بِناءا على املبادرة الشخصية فليس هلا ما يؤمن استمرايتها
  . ا أدىن خصائص املكتبة احلقيقيةأهدافها ورسالتها احلقيقية وهي منعدمة متاما، أو موجودة وليست

م هذه املكتبات ويعرف ا ظالسلطات املعنية لقانون ين إجيادلذلك أصبح من الضروري 
، وذلك وفقا للمعايري العاملية اليت تضعها وخصائص موظفيها ومواردها املالية وبأهدافها ووظائفها

 اد أراء املكتبيني اجلزائريني، واملتخصصنيوما جتدر اإلشارة إليه هو ضرورة اعتم. املنظمات املختصة
، عند القيام بعملية التشريع، وذلك حىت يكون القانون متكامال ة فيهايف املكتبة العامة أو ذوي اخلرب

  .وخاليا من الغموض والثغرات، أو املفاهيم الغامضة
 أن تتوفر بأن ال يهمل خمتلف املناصب اليت جيإن هذا القانون الذي ينبغي استحداثه جيب 

 العاملني فيها، مع ضرورة تثمينه ملختلف تلك الفئات على اختالف مستويام عليها املكتبة وخمتلف
جراءات إل هضبط مع. ازي نظرائهم يف املهن األخرى هلم الدرجات اليت تليق م، وتووأن يوفر

طرف غري املؤهلني التوظيف يف هذا اال، و توقيف كل األشكال السابقة لشغل هذه املناصب من 
  !!!يف املهنة، و أحيانا غري املؤهلني على مستويات كثرية

، وكيفيات صرفها، حبيث تكون يف مستوى اكما حيدد كذلك ميزانية املكتبة ومصادر متويله
توفري كل احتياجات املكتبة ومتطلباا مبا جيعلها يف مستوى يؤهلها لتقدمي خدمات حديثة وتتناسب 

  .ديثمع اتمع احل
  
  
  
  

                                                
  .امة يف اجلزائرإن هذا اإلجراء هو أهم ما أحل أمناء املكتبات املبحوثون على ضرورة وجوده من أجل تطوير املكتبة الع.  1
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  :جود سلطة مركزية ذات وصاية واضحة على املكتبة العامةو.4.6
يف البداية ينبغي التذكري بأن املكتبات العامة البلدية يف اجلزائر تعمل يف جو ينعدم فيه التنسيق 

 واحدا خبصائص متشاة، وال ميكنها يف عصر ختدم جمتمعا هذه املكتبات إن. والتعاون فيما بينها
غريات املتسارعة، والتطورات املذهلة اليت أصبحت تطرأ يف كل حني أن تظل بدون سلطة يشهد الت

  .مركزية عليا تتوفر على صالحيات قوية يف تسيري هذه املكتبات، واإلشراف عليها والربط بينها
لس الشعبية البلدية جيعلها يف موضع شديد احلساسية حبيث ا إن خضوع املكتبة البلدية إىل ا

له ر بكل تغيري حيدث على مستوى الس، إن مل نقل تتأثر بكل ما جيري يف الس، إا خاضعة تتأث
من حيث مبناها موظفيها وأرصدا، وهذا اخلضوع جيعلها يف حالة يصدق عليها القول األديب 

ا ، فليس هناك مهدة جملس معني يف ع، ألا وإن عرفت فترة من التطور" كالقشة يف مهب الريح"
يف وجود جملس آخر، وقد يصل األمر إىل استرتاف ما كان متوفرا هلا ا التطور يضمن استمرارية هذ
  . غلقهااألمر إىل حد، هذا إن مل يصل موظفني وجتهيزاتمن أرصدة وثائقية و

من للمكتبة العامة جهة متابعة ومنسقة ومشرفة على يل فوجود سلطة مركزية وصية يضاوبالت
ع اإلشارة والتنبيه إىل ضرورة توفري جزء من االستقاللية يف التسيري واختاذ القرار العمل املكتيب، م

ألمني املكتبة على مستواه احمللي وذلك من أجل حتقيق مرونة وسهولة يف عملية إدارة املكتبة ومواردها 
  .وخدماا

  وبـالدور املطل: اختصاصيو املكتبات واملعلومات . 5.6
ل االجتماعات الدورية جلمعيات أو احتادات املكتبات أو خالل إن الكثري من الدول خال

احلوار حول واقع املكتبات يف العامل، تطرح مشكلة نقص اليد العاملة املؤهلة واملتخصصة اليت تسر ي
، وعدم توفرها على مؤسسات أو مدارس للتكوين يف هذا املكتبات وخمتلف مرافق املعلومات

   .التخصص
لجزائر فهي تتوفر على ثالثة أقسام جامعية للتكوين املتخصص يف جمال املكتبات بالنسبة للكن 

، وهذه األقسام تتوزع بشكل يسمح هلا باهليمنة على خمتلف جهات الوطن، حبيث 1واملعلومات
  .تستطيع توفري أعداد كبرية من اإلطارات املؤهلة واحلاصلة على شهادات عليا يف هذا التخصص

                                                
  ).الغرب( ، ومدينة وهران)الوسط( ، مدينة اجلزائر)الشرق( أقسام علم املكتبات توجد مبدينة قسنطينة.  1
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الذي خيص -ات املتخصصة ال تنقصنا، لكن وإذا استثنينا املشكل التشريعيوبالتايل فاإلطار
  فإن قضية أخرى تطرح نفسها وحبدة كبرية- والذي عاجلناه يف العنصر السابقتنظيم مهنة املكتبيني

أال وهي غياب املكتبيني عن ساحة الفعل يف اتمع وابتعادهم عن مواطن احلوار ذو املستوى 
   .السياسي العايل

إن أي مهنة يف اتمع ولكي حتتل املكانة االجتماعية اليت ترغب فيها واملراكز العليا والفاعلة 
إن اكتساب  . احملليةحداثيف اتمع ينبغي أن حتظى مبهنيني مؤثرين يف الواقع ومغريين يف جمريات األ

منعزلون عنه، وبعيدون عن بعيدون عن اتمع، وأي مهنة لالعتبار لن يتحقق إذا كان العاملون فيها 
 وأكثر منها بأمهية ، إن إقناع السلطات سواء على املستوى احمللي أو الوطين بأمهية املهنة.التغيري والتأثري

مؤسسات املكتبات واملعلومات يف اتمع، وما ميكنها أن تقدمه ملختلف الشرائح من شغل ألوقات 
، هو واجب جيب أن يقوم به  والتقينيحث واإلبداع الفكرالفراغ بالعلم واملعرفة ، وتطوير العلم والب

على العاملني يف املكتبات . ور جيب أن يؤديه كل احلاملني لرسالة املكتبة يف اتمع ود،املكتبيون
مشرفة العلمي حىت يكونون صورة مشرقة والعمل املنظم واط وباالنض االجتهاد و،مبختلف أنواعها

  .ى اذللمهنة ومناذج حيت
             عة عن أمهية املكتبة يف اتمع إن املكتيب ميكنه أن يقدم أدلة ملموسة وبراهني حقيقية مقن

 وذلك بأن ينشط مكتبته وجيذب اجلمهور إليها ويوفر -!!لكن أوال ينبغي أن يكون هو مقتنعا-
كما ميكن للمكتيب  .للباحثني، والطلبة واألطفال وخمتلف فئات اجلمهور كل ما ميكن أن يطلبوه منه

 ومن خالل التقارير .1ستقطاب هذا اجلمهور أساليب ونشاطات الن يكون مبدعا يف ابتكارأ
إقناع املسؤولني حبيوية هذه ليا فهو سيصل إىل مستوى من يات اليت ترفع إىل املستويات العواإلحصائ

  .سسة وأمهيتها لشرائح اتمعاملؤ
يبلغ لكل فرد مهما كان مة مكانتها يف اتمع، عليه أن إن املكتيب جيب أن جيد للمكتبة العا

خدمة عامة كالتعليم  وإمنا هي ،مستواه بسيطا، ومهما كانت ظروفه، بأن املكتبة ليست كائنا منعزال
 واملشاركة بقدر ما يستطيع يف والصحة، إن هدفها أن توفر لكل فرد القدرة على تطوير إمكانياته

إن خدمات املكتبة إن سارت يف طريقها الصحيح . تصادية والثقافية للدولةالتنمية االجتماعية، االق

                                                
  .137، 136. ص.اطات الثقافية ملكتبة حي بويعلى، الفصل اخلامس صأنظر النش.  1
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 .وبأيدي واثقة فإا تستطيع أن تلغي خمتلف الفوارق اليت ميكن أن تفصل شرائح متعددة يف اتمع
  .م مهما كانت الفوارق اليت متيزهمد وتؤلف بينهاكما ميكن للمكتبة العامة أن تقرب بني خمتلف األفر

وير املكتبات العامة ونشرها عرب الدولة مسؤولية متعددة األطراف ومسؤولية اجلميع إن تط
 لذلك فعلى املتخصصني يف علم .لكن ما نركز عليه كمتخصصني هو أا مسؤوليتنا بالدرجة األوىل

ني يف اتمع من أساتذة، علماء االجتماع لالفاعاملكتبات واملعلومات العمل والتنسيق مع خمتلف 
وغريهم من أجل بلورة فكر جمتمعي يهتم بالكتاب الناشرين املؤلفني و، وواإلحصاءالقتصاد وا

االحتاد يف تنظيم االجتماع و ، ومل ال يكون ذلك من خاللواملعلومة ويؤسس حياته وقراراته عليها
  العمل على أن يكون ذا وزن جهوي ووطينعوي تكون له القناعة بالرسالة والقناعة بالواجبات ومج
 املتخصصني يف علم ندماج، وحىت من خالل احىت دويل، قادر على أن جيسد أفكاره ومشاريعهو

 من أجل تطوير املؤسسات الوثائقية ككل واملكتبة العامة بصفة  هيئات اختاذ القراراملكتبات ضمن 
  .أخص

  سؤولية متعددةمغاية واحدة و: تطوير املكتبة العامة. 6.6
كتبات العامة يف اجلزائر يتطلب وضع خطة استراتيجية تتكاثف حوهلا إن التفكري يف تطوير امل

التجديد والتغيري والتطوير يف أدوار ووظائف املكتبة جيعلها اإلمكانيات، وتسري وفقها اجلهود، ألن 
 خمتلف  منمشاركةيطغى عليها، لكن حتقيق ذلك يتطلب تبتعد وتنأى عن الدور السليب الذي أصبح 

 جيب أن حتس كل الوزارات وكل األجهزة التشريعية والتنفيذية يف الدولة .ة يف الوطناهليئات الرمسي
 .أن قضية املكتبة مل تعد من اختصاص وزارة الثقافة أو التعليم فحسب وإمنا هي قضية ختص اجلميع

ألن هذه املكتبة هي اليت تصنع الفكر وتصنع الثقافة وتصنع التكنولوجيا، جيب أن خيطو أصحاب 
  .رار يف بالدنا خطوة يف صاحل املكتبات ألا قضية اجلميعالق

تطوير املكتبة العامة يتطلب جهودا من املتخصصني ومن أصحاب القرار يف الدولة، وكذلك 
يتطلب جهودا من اتمع املدين، أفرادا ومجعيات، فيجب أن حيس املواطن اجلزائري أنه يف حاجة إىل 

باعتبارها املكتبة العامة نمية فكره، وتطوير مستواه العلمي، ألن ل تالعلم واملعرفة واإلطالع من أج
 واالستقالل يف اختاذ القرار هي شرط أساسي الكتساب العلم مدى احلياة املدخل احمللي للمعرفة

  .والتنمية الثقافية لألفراد و اجلماعات
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  ة ــــــــــامتــــــــخـــــ
 املفاهيم واألطر النظرية للمكتبة العامة، وخمتلف والتعرف علىبعد إمتام هذه الدراسة 

ه  اجلزائري يف هذا اال، وما عرفتوالواقع. التوجهات اليت عرفتها من الناحية الفكرية والواقعية
 بوزارة الثقافة ووضعيتها على املستوى عالقة املكتبة العامةو، املكتبة العامة من تطور تارخيي

 دراسة ميدانية متركزة على مخسة مكتبات إىل هلذا الوضع النظرة الشاملةمث االنتقال من . الوطين
تشخيص  حيث مت .بلدية على مستوى والية سكيكدة وذلك حىت يكون التقييم معمقا وواضحا

ملتوفرة، وبناءا على املالحظة واملعطيات املقدمة  اإلحصائية ابياناتوضعية املكتبة العامة بناءا على ال
  .اهامن طرف العاملني باملكتبات العامة، وحتديد نقاط القوة والضعف على مستو

  :وصلـت الدراسـة إىل النتائـج التاليـةد تـام فقـل عـوبشك
ا  وموظفيه،را وميزانيتهااإن غياب قانون خاص يسري املكتبة العامة، وحيدد إنشاءها وإد .1

 :ا، أدى إىل ا واخلدمات اليت جيب أن تؤديهوخمتلف الوظائف املنوطة
جعل املكتبة العامة مرتبطة مببادرة واجتهاد االس الشعبية البلدية، وهذا اخلضوع هليئة غري  .1

 باملطالعة  الس ومدى اهتمامهممنتخيبجعلها تتأثر بشكل كبري بنمط تفكري ،ثابتة إداريا 
بالعالقات الشخصية اليت تربطهم باملشرفني على تتأثر  ويف أحيان كثرية ة،واملكتبات العام

  .تلك املكتبات
انعدام هيئة أو جملس يشرف على إدارة املكتبة بطريقة إدارية صحيحة، وإسناد اإلدارة  .2

 .والتنظيم الفين إىل موظفني ينقصهم العلم واملعرفة بالتقنيات والنظريات املكتبية
ري املكتبة وتوفري مستلزمات العمل تسيام اعتمادات مالية خمصصة لنقص وأحيانا انعد .3

 .اليومية
 انعدام املناصب املالية اخلاصة بالعمل املكتيب، .4
 .التعيني على مستوى هذه املكتبات يتم غالبا بطريقة عشوائية، وأحيانا العتبارات شخصية .5
 راجع لسياسة غياب مقرات ذات هندسة مالئمة ومتناسبة مع العمل املكتيب وذلك .6

االرجتال املتبعة يف إنشاءها، كما أن معظم املباين ال تتوفر على الشروط الضرورية يف أبنية 
 .املكتبات
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 تسيري املكتبة وإدارا من طرف عاملني غري متخصصني أدى إىل اعتماد أساليب عشوائية إن .2
 يف العمل وانعدام العمليات التوثيقية باملفهوم العلمي،

 مع ما جيب أن يكون عليه ،تناسب األثاث املتوفر على مستوى هذه املكتباتم وعدم دِق .3
  .التأثيث املكتيب

 ضيق املساحات املخصصة للمطالعة وختزين الرصيد، .4
 وحسن سري املكتبة سواء األعمالضعف وحمدودية التجهيزات واإلمكانيات الضرورية ألداء  .5

 . منها األثاث، أو التجهيزات
 دد املعامل، نظرا النعدام دراسات اجلمهور، وحتليل االحتياجات،مجهور واسع وغري حم .6
انعدام التعاون بني املكتبات العامة املتواجدة يف نفس الوالية وحىت املتواجدة على تراب نفس  .7

 .البلدية
 .نقص االهتمام باملكتبة من طرف االس الشعبية البلدية .8

انعدام قانون أساسي نستخلص أن  ، اسةهذه النتائج اليت توصلت إليها الدرمن خالل     
 تبعية املكتبة العامة لذلك فإنإضافة نيها، اللمكتبة العامة كان وراء الكثري من أوجه القصور اليت تع

أولويات عديدة قبل املكتبة، جعلها تعاين من نقص -غالبا-حتدد  يت الة البلديةلس الشعبياإىل ا 
  هذه الدراسةمنهما انطلقت  تنيل التنيالفرضيفوبالتايل  .هدافهاكنها من حتقيق أ اليت متاإلمكانيات

  :واملتمثلتني يف
  ،غياب قانون أساسي يسير املكتبة العامة أدى إىل قصور يف أداء املكتبة العامة .1
عدم توفر املكتبة العامة على املقومات الضرورية للعمل املكتيب النوعي أدى إىل غياب فعاليتها  .2

 .ئج املذكورة أعالهاونان قد تأكدتا وحتققتا يف ضوء النتتك ،يف اتمع

 اليت توصلت إليها  فهناك بعض النتائج الثانويةتني، الرئيسيتني النتيجاتنيإضافة إىل ه
 :الدراسة، وهي

P  مجهور املتمدرسني،املكتبات العامة تستقبل بصفة أساسية 
P ت العامة على الرغم من عدم وجود رغبة يف العمل والتطوير لدى بعض العاملني باملكتبا

 . يف علم املكتباتختصصهم
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P  ينبغي التفكري يف منط آخر من تسيري املكتبات العامة يعوض منط تبعيتها للمجالس الشعبية
البلدية، ألن هذه األخرية هيئات مرتبطة بعهدة زمنية مؤقتة، وبالتايل فالتغري الدوري يف 

 . املنتخبني يؤثر على تسيري املكتبةاإلشراف إضافة إىل االختالف يف منط تفكري
P  متردية، مزرية، متدهورة" إن احلديث عن حالة املكتبة العامة ينبغي أن يبتعد عن مفردات "

ألن ذلك يعرب عن عشوائية كبرية تلف احلديث عن املكتبات العامة يف اجلزائر، وحىت من 
أعلى املستويات يف الدولة، هذه العشوائية نابعة من نقص وأحيانا انعدام املعطيات طرف 

 .بات املوجودة على املستوى الوطيناحلقيقية اليت تشخص وضعية املكت
األهداف اليت سطرا يف البلداية ءا على تلك النتائج، تكون الدراسة قد حققت وبنا
  :واملتمثلة يف

P املكتبة العامة باجلزائر عامة وبوالية سكيكدة بصفة تعميق فهمنا لواقع ووضعية 
 خاصة،

P  إثراء املعرفة العلمية لتخصص علم املكتبات مبعطيات واقعية عن مؤسسة شديدة
 األمهية واحلساسية يف بنية النظام الوطين للمعلومات؛

P  وعلل الفشل يف أدائها لوظائفها، حىت ميكن . أسباب ركود املكتبات العامةكشف
 . سب احللول هلا والعمل على تطويرها وترقيتهاوضع أن

 :يـيل ق ماـة لذلك فقد مت حتقيـوإضاف
P  من املسؤولني بضرورة االهتمام باملكتبات وخصوصا املكتبة العامة حتسيس عدد

حيث ذكر رئيس ديوان الس الشعيب لوالية سكيكدة، أنه سيقترح برجمة إنشاء 
 .على مستوى جملسهممكتبة 

P م ومن إيالء االعتبار واالهتمام بالعاملني على املستوى املكتبات العامة، حيث أ
 .خالل الدراسة امليدانية أحسوا مبدى أمهية الدور الذي يقومون به يف اتمع

P املكتباتدورات تكوينية للعاملني على مستوىقسم علم املكتبات ل تنظيم مشروع  
   .باتالعامة البلدية نظرا لعدم ختصصهم يف علم املكت
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 أنه مل يعد ميكن القول والتعميم بأن وضعية املكتبات العامة وضعية مزرية، وخالصة القول
وإمنا ينبغي االنضباط بالفكر العلمي، والعمل يف اجتاهني، يشمل األول تثمني خمتلف اإلمكانيات 

انب البشري، اليت تتوفر عليها هذه املكتبات على املستوى الوطين، سواء من اجلانب املادي واجل
 أثبت امليدان وجود حيثهذا األخري الذي ال ينبغي ميشه كونه يفتقر إىل التكوين والتخصص، 

أفراد رائعني يف هذه املكتبات يتعاملون مع املستفيدين كأعظم ما يكون السلوك املهذب، ويسعون 
عمل من أجل إعداد أما االجتاه الثاين فيشمل ال. معهم من أجل تلبية احتياجام وحتقيق رضاهم

 حىت تتجسد املكتبة العامة يف الواقع موفورة املقومات واألسس، *وتوفري كل املتطلبات الضرورية
تمثل خاصة يف تشريع قانون أساسي للمكتبة العامة يؤمن قوة الوجود واملوارد املالية وخمتلف تو

  .األسس الضرورية األخرى
الذي تقابل به املكتبة يف اجلزائر، وإمنا هميش  التجاهل والتال ينبغي أن يستمر موقفكما 

 فاعلة ومتفاعلة، تسعى إىل حتقيق الرفاه اجتماعيةمؤسسة ينبغي الوعي، واالهتمام ا ك
تمع وحرية انسياب املعلومات وتلبية احلق يف املعرفة، إضافة إىل إقامة عالقات ا يف االجتماعي

نية على حتقيق اإلفادة وتوفري املعلومات الضرورية على مكثفة يف اتمع، تكون هذه األخرية مب
وبالتايل فهي املكان الذي  .املستوى الفردي، واملستوى الوطين من أجل حتقيق التنمية والتطور

سيبين الفكر العلمي لشعبنا ويؤسس الشخصية القوية ألفراده، فتتحول به إىل شعب قوي وواعي 
 تغلبه االجتاهات املتعاكسة وإمنا يكون شعبا واعيا يسري مبجتمعه ال تتالعب به األفكار املتناثرة وال

  .ودولته حنو التقدم والتطور والرقي مبنهج علمي صحيح وثقافة قوية سليمة
إن اجلزائر بلد للخري وبلد قادر على فعل كل شيء بفضل شعبه القوي والقادر على 

فكرت مجعية "ئل القرن العشرين أن التكيف مع خمتلف املتغريات املعاصرة، وكما حدث يف أوا
 لالنتاش السريع، هو  املكتبيني الفرنسيني، يف أن أرض فرنسا اليت ستجد فيها أفكارها أكثر احلظ

، أية مدينة يف فرنسا ...هذه اجلزائر اجلميلة، اليت هي بلد املبادرات الشجاعة، واإلجنازات السريعة
تها املركزية، ومتتلك إضافة لذلك مخس مكتبات تفخر بتوفرها على سبع مكتبات فرعية ملكتب

واحتضنت اجلزائر آنذاك املؤمتر ، "هلا بعد إال مكتبة وحيدة لألطفاللألطفال، مدينة باريس ليس 
جيب أن نفكر وبثقة عظيمة وحنن يف أوائل القرن الواحد والعشرين  .*الدويل للمطالعة العمومية

 يف جمال املكتبات العامة، وكما كانت أرضا خصبة هلا يف بأن تكون اجلزائر من جديد رائدة للعامل
املاضي ستكون أرضا أكثر خصوبة يف الوقت احلاضر ألا ستبىن وتتطور بأيدي أبنائها املخلصني 

 .هلا والواثقني يف تطورها ورقيها
                                                

  .متطلبات تطوير املكتبة العامة يف اجلزائر: أنظر الفصل السادس. *
  .85، 84.ص.ص. املكتبة العامة يف اجلزائر: عـأنظر الفصل الراب. *
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. ات واملعلوماتـارف العربية يف علوم الكتب واملكتبـرة املعـدائ. شعبان، عبد العزيز خليفة   .1
  .4.ج.2000الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
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http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_3/information_specialist1.htm>  

 3000 لعربيةا. 1962 – 1830املكتبات العامة باجلزائر خالل فترة اإلحتالل الفرنسي. وح، جنية قم   .56

متاح على . ]03/2006 /05 تاريخ اإلطالع.[2005النادي العريب للمكتبات واملعلومات، . ]على اخلط[
 :     شبكة االنترنت

<http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/4.html> 

الندوة العربية . جمتمع املعلومات املكتبات العامة ودورها يف تنمية. موريس أبو السعد، ميخائيل   .57
 .] 2003-01-29[.2002، النادي العريب للمعلومات:  دمشق]على اخلط[.2002اخلامسة للمعلومات، 
  :متاح على شبكة الواب

<http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_4/public_library1.htm> 

 على [.سبتمرب يوما وطنيا للكتاب 15 إعالن السيدة وزيرة االتصال و الثقافة يوم.  وزارة الثقافة   .58

  :متاح على شبكة االنترنت. ]12/03/2006 تاريخ اإلطالع.[وزارة الثقافة: اجلزائر. ]اخلط
>Http://www.mcc\kitabe.htm<  
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راجِـــــــعة املـقائم § 
 

 Bibliographie en Langues Etrangères 

 Ouvrages  
59. Kupiec, Anne. Bibliothèque et évaluation. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie,1994. 
60. Taesch-Wahlen, Danielle. Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque 

publique: Mémento pratique à l’usage de élues, des responsables administratifs et 
des bibliothécaire. Paris: Ed. du Cercle de la Librairie, 1997.  

61. Poulain, Martine. les Bibliothèques publiques en Europe. Paris: Ed. du Cercle de la 
Librairie, 1992. 

62. Bertrand, Anne-Marie. les Bibliothèques publiques : Acteurs et enjeux. Paris : Ed. 
du Cercle de la Librairie,1994.    

63. Abdelhamid,Arab. la Lecture publique en Alagerie durant la période coloniale 183-
1962. Alger: Office des Publications Universitaires,2004. 

64. Penna, Carlos Victor. la  planification des services de bibliothèques et de 
documentation. Paris : Unesco, 1971 

 
Articles de périodiques 

65. Montviloff, Victor: Promotion et Pratique du Multilinguisme et Accés Universel au 
Cyberspace .Bulletin de l’unisist.2000, Vol.28,  N.2. 

66. Baltz, claude.Une Culture Pour La societé de l’information ? Position Théorique,  
Définition, Enjeux. Documentaliste- sciences de L’information. 1998,  Vol.36, no 2 

 
Guide 

67. Ministère des finances, Direction générale du budget, Direction de la planification 
et de l’aménagement du territoire. Annuaire Statistique de la Wilaya de Skikda. 
2003. tome 01. 
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راجِـــــــعة املـقائم § 
 

 Webographie 
68. Abid, Abdelaziz, Giappiconi, Thierry. La révision du manifeste de l’unesco sur les 

bibliothèques publiques. BBF.[en ligne]. 1995, vol.40.no4.[accédé le 26/03/2006]. 
disponible sur world wide web : 
<http://www.enssib.fr/bbf/bbf-95-4/giappi.doc> 

69. Ferreira dos Santos, Vanda. la Bibliothèque publique et sa contribution au 
développement économique : realite et utopie ? .[en ligne]ifla 70 2004 [accédé le 
12/03/2006].disponible sur world wide web  

<Http://www.ifla.org/iv/ifla70/papers/027_trans-ferreira.pdf > 
70. IFLA,UNESCO.Manifeste de l'ILFA/UNESCO sur la bibliothèque 

publique1994.[en ligne]. [accédé le 12/03/2006].disponible sur world wide web: 
<http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-f.htm> 

71. IFLA,UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de 
l'IFLA/UNESCO. .[en ligne]. Fédération internationale des associations de 
bibliothèques, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture 2001.[accédé le 26/03/2006]. disponible sur world wide 
web :<http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-f.pdf>  

72. IFLA.code of ethics.Iflanet.[online].[23-01-2003].diponible sur world wide web : 
<http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm> 

73. Rodríguez, Adolfo. La lecture et les bibliothèques améliorent la qualité de vie .[en 
ligne]. World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference 
and Council ,22-27 August 2004,Buenos Aires, Argentina[accédé le 12/03/2006]. 
disponible sur world wide web 

<http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/042f_trans-Rodriguez.pdf> 
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  01ق ــملح
  

   ةـــــــــل املقابلــــــدلي
  
  

 ؟ هل املكتبات العامة يف اجلزائر حتت وصاية وزارة الثقافة فقط .1

 ؟ هي مهامها هل هناك هيئة متابعة للمكتبات العامة على مستواكم وما .2

  ؟هي املهام املنوطة بكم يف جمال املكتبات العامة ما .3

 ؟  اجلزائر أصناف املكتبات العامة يفأوهي أنواع  ما .4

 ما هي أهداف ووظائف املكتبات العامة يف اجلزائر؟ .5

 ؟ ة الوطنية للمكتبات العامة يف اجلزائر مهيكلة ومنظمةـل الشبكـه .6

  ؟ اليت تعيشها املكتبات العامة يف اجلزائرالسلبية ما هي أسباب الوضعية  .7

   القراءة العمومية واملكتبات العامة؟إجنازات وزارة الثقافة يف جمالهي  ما .8

 ر القراءة العمومية واملكتبات العامة؟ـة لتطويـرجمـاملشاريع املبهي  ما .9
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  02ملحــق 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

– قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري  

 كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية
              قسم علم المكتبات 

  إســتبيـــان
  ديت الكرميةـسي/ دي الكرميـسي

  ات ـع املعلومـة جلمـان وسيلـذا االستبيـه
  رـادة املاجستيـل شهـي لنيـث علمـراء حبـة إلجـالالزم

 

  
همنا يف هذا اإلطار معرفة خصائص وإمكانيات كل مكتبة أو قاعة مطالعة وفقا لعناصر املوضوع ي

املكان املناسب مع ملء الفراغات باملعلومات يف  )x( وذلك بوضع عالمة االستبيانالواردة ضمن هذا 
  .املطلوبة

  :راف األستاذـــ حتت إش                       :                إعداد الطالبةالدراسة من 
ñـي                       مسيــة الزاحـ                   ñعبد املالك بن السبيت/ د  

  .عةلملطاأو قاعة ا ات إضافية حول املكتبةرجاءا إرفاق هذا االستبيان بكل وثيقة تتضمن معلوم/مالحظة

  مع الشكر والتقدير واالمتنان لتعاونكم املأمول
2005/2006 
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 
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10 5 5 

11 5 5 

12 5 5 
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 
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30 
♦ 1960  
♦ 19611970  
♦ 19711980  
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♦ 19912000  
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 
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z إستبيـــــان  -المكتبة العامة بوالية سكيكدة    -  y 

  7 

  

46  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

47  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

     

http://www.pdffactory.com


z  صــمستخل  y  
املكتبة العامة مؤسسة ثقافية هلا رسالة سامية يف حياة الشعوب واألمم وتقَدمها وهي مركز علمي 

 اخلدمات العلمية وارد البشرية املادية واملالية من أجل تقدمي أحسنتربوي، وثقايف للمجتمع يوفر خمتلف امل
  .متييزوية والثقافية لكل أفراد اتمع بدون واألنشطة الترب

وتتوجه هذه األطروحة حنو استكشاف حالة املكتبات العامة يف اجلزائر من خالل دراسة ميدانية 
الباب األول من الدراسة خمتلف اجلوانب املنهجية والنظرية يضم . لعينة عن تلك املكتبات بوالية سكيكدة

ها، أما الفصل الثاين فيقدم املنهجية اليت سارت وفقخمتلف اإلجراءات يتناول الفصل األول ف. للموضوع
 يؤكد ويف الدولةنظرة شاملة وتعريفية باملكتبة العامة وموقعها يف سياق مؤسسات املعلومات املختلفة 

 يف مواجهة حتديات اتمع احلديث انطالقا من التغيريات على الدور الذي تلعبه املكتبةالفصل الثالث 
نظرا ملا تقوم به من ضمان ا املكتبة، وزادت من أمهيتها انب اتمع وكذجو الكثرية اليت مست خمتلف

وجتاوز الفجوة الرقمية، لتنمية االقتصادية، اودعم  التعليم املستمر وتنمية األفراد على خمتلف املستويات
  . القطاع اخلاصحنواالجتاه الذي حنته بعض املكتبات العامة وكذا 

 عاجل  حيثت معاجلته من خالل الباب الثاين للدراسةزائرية فقد متأما عن واقع املكتبة العامة اجل
املكتبة العامة يف اجلمهورية اجلزائرية بشكل عام، انطالقا من اإلشارة إىل السياق التارخيي  الفصل الرابع 

ه املكتبات يف كما تناول اإلطار التنظيمي هلذ ،فاحلقبة االستعماريةهلذه املكتبات ابتداءا من العصر العثماين، 
 .اجلزائر ووصايتها املركزية، وحاول إعطاء صورة عن الواقع احلايل للمكتبات العامة على املستوى الوطين

 والتحليل على املكتبات العامة بوالية سكيكدة واملكتبات العامة البلدية عاجلةأما الفصل اخلامس فركز امل
، لتسمح بأخذ نظرة دقيقة وعلمية عن الوضعية زائريةجلابصفة خاصة، باعتبارها عينة عن املكتبات العامة 

 ليت تعيشهاوكحوصلة للوضعية ا. وخمتلف إمكانياا ونقاط الضعف يف مواردها وخدماا احلقيقية هلا
نشر وتطوير املكتبات العامة على املستوى متطلبات ملكتبات العامة اجلزائرية، يتناول الفصل السادس ا

  .السارية يف هذا االهود لف اجلالوطين، مع تسطري خمت
طرف خمتلف من تتطلب االهتمام صت الدراسة إىل أن وضعية املكتبات العامة يف اجلزائر لُخ

   من خالل تشريع قانون للمكتبة العامة يؤمن هلا خمتلف مقومات تأسيسهااجلهات الفاعلة يف اتمع
  .هاتطويرو

z  الكلمات املفتاحية  y  
  .سكيكدةاجلزائر، وزارة الثقافة، املكتبة العامة البلدية، ، املكتبة العامة
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z  Résumé  y  
La bibliothèque publique est une établissement culturelle qui  

a une mission importante dans la vie des peuples. Intégrées dans la 
vie locale, et reconnues comme services de base indispensable 
insérées dans un large réseau de communication et d’échanges 
culturels, les bibliothèques affirment un triple rôle d’outil culturel 
pédagogique et social pour toute la société sans distinction. 

Cette thèse voudrait explorer l’état des bibliothèques 
publiques en Algérie à travers une enquête auprès des bibliothèques 
de la wilaya de Skikda. 

Cette étude est constituée de deux parties: la première, à 
travers trois chapitre,  traite les différents aspects théoriques et 
méthodologique du thème. Tandis que la deuxième partie, qui 
compte aussi trois chapitre, essaye d’identifier et analyser la 
situation actuelle des bibliothèques publiques en Algérie et d’une 
façon plus approfondie, celles des communes de la wilaya de 
Skikda. Et propose des facteurs que doivent être assurés pour le 
développement des bibliothèques publiques en Algérie.  

L’étude conclue que la situation des bibliothèques publiques 
en Algérie exige beaucoup d’attention des différents acteurs de la 
société, à travers une législation qui assure à la bibliothèque les 
conditions de sa création et de son développement. 
 

z Mots Clés  y  
      Bibliothèque publique, Algérie, Ministère de La culture  
      Bibliothèque publique communale, Skikda 

     

http://www.pdffactory.com


z  Abstract  y  
The public library is a cultural institution, which has an 

important mission in the life of people. Integrated in the local life, 
recognised as basic and essential service, inserted in a large 
network of communication, and cultural exchange, the public 
libraries affirm a threefold role :  a cultural, pedagogic, and social 
medium for all the society without distinction.  

This dissertation is devoted to dig deeper to explore the state 
of public libraries in Algeria, throughout  a survey within public 
libraries in wilaya of skikda. 

This study is constituted of two parts : the first one, through 
three chapters,  deals with the methodological an theoretical aspects 
of the topic. Whereas the second part, which contains three chapters 
too, attempts to identify and analyse the actual situation of public 
libraries in Algeria, and especially at the wilaya of skikda. It 
propose too, a number of factors which must been assured for the 
development of public libraries in Algeria.   

The study conclude that the situation of public libraries in 
Algeria require  more attention and care from different actors of the 
society, through a legislation that assure for the public library the  
conditions of establishment and development. 
 

z Key Words  y  
          Public Library, Alegria, Ministry of Culture  
          Communal Public Library, Skikda 
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 كشاف اجلداول§

  الصفحة    ـدولــــــــــــــــــوان اجلـــــعنــ
  21    دةـة سكيكـات واليـع بلديــتوزي): 01(جدول

  26    ةـالدراسل ـحمة ـالعامات ـــاملكتب): 02(جدول

                ة اجلزائرية باملكتبات األخرى ـات البلديـة املكتبـمقارن): 03(جدول
  .1912 يف العامل سنة              

  
82  

  ات البلدية بالنسبة ـة املمنوحة للمكتبـادات املاليـاالعتم): 04(جدول
 .ات وعدد سكااـلنفقات البلدي               

  
83  

  85    1956 إىل 1949ات العمومية من ـدد املكتبـور عـتط):05(جدول

  95     املعايري اخلاصة باملكتبات العامة البلدية املركزية ومالحقها):06(جدول

      ةـــعات املطالـة وقاعـات البلديـع املكتبــتوزي):07(جدول
  ات اجلمهورية اجلزائريةـوى واليــعلى مست              

  
105  

  109    اء املكتبات العامة لبلديات والية سكيكدةـخ إنشـتواري): 08(جدول

  142     ةـاملكتبات العاماملربجمة يف مشاريع لبلديات ا عدد سكان): 09(جدول
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 §كشاف األشكال   

  الصفحة    شكــــــــــــــــــــــــلـوان الـــــــــــعنـ                                                    

  86    1956 إىل 1949ات العمومية من ـدد املكتبـور عـتط): 01(شكل

  103    البلدية على املستـوى الوطينة ـالعامات ـاملكتبتوزيـع ): 02(شكل

  البلدية وقاعـات املطالعـة ة ـالعامات ــملكتباتوزيـع  ):03(شكل
               على املستوى الوطين

  
104  

  البلديات اليت تتوفر على مكتبة بلدية بالنسبة للبلديات األخرى  ):04(شكل
 لوالية سكيكدة             

  
108  

  ز ـتطور االعتمادات املالية املخصصة للمكتبات البلدية واملراك ):05(لشك
  الثقافية ببلدية سكيكدة             

  
111  

  113    توزيع املوظفني على املكتبات حسب طبيعة توظيفهم): 06(لشك

  113    اتـــال املكتبــن املؤقتني إىل عمـنسبة العاملي ):07(لشك

  115    توزيع املوظفني على املكتبات حسب مستواهم التعليمي): 08(شكل

  باملكتبات العامة لبلدية سكيكدة باملعيار مقارنة حجم املوظفني): 09(شكل
 الوطين             

  
116  

 روش باملعيار ـمقارنة حجم املوظفني باملكتبة العامة لبلدية احل): 10(شكل
 الوطين            

  
117  

 ار ـمقارنة حجم املوظفني باملكتبة العامة لبلدية بين ولبان باملعي): 11(شكل
 الوطين             

  
117  

  120   مساحة املكتبة الشعبية لبلدية سكيكدة بالنسبة للمعيار الوطين): 12(شكل

  120    بالنسبة للمعيار الوطيناحلروشمساحة املكتبة الشعبية لبلدية ): 13(شكل

  121   ةـعدد املقاعد املتوفرة بالنسبة لعدد املنخرطني باملكتبة الشعبي): 14(شكل

  122   عدد املقاعد املتوفرة بالنسبة لعدد املنخرطني مبكتبة حي الزيتون): 15(شكل
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 §كشاف األشكال   

  الصفحة    شكــــــــــــــــــــــــلال ـوان ـــــــــــعنـ                                                    

  122   بويعلىعدد املقاعد املتوفرة بالنسبة لعدد املنخرطني مبكتبة حي ): 16(شكل

              ار ـمقارنة عدد املقاعد املوجودة مبكتبات بلدية سكيكدة باملعي ):17(كلش
 الوطين             

  
123  

  123    الوطينمقارنة عدد املقاعد املتوفرة مبكتبة بلدية احلروش باملعيار ):18(شكل

   مبكتبة بلدية بين مقارنة عدد املقاعد املوجودة وقدرة االستيعاب ):19(شكل
 باملعيار الوطينولبان              

  
124  

  125   عدد احلواسيب يف كل مكتبة  ):20(شكل

  ار ـمقارنة عدد الكتب باملكتبات العامة لبلدية سكيكدة باملعي ):21(شكل
 الوطين             

  
126  

  127    باملعيار الوطينروشاحل العامة لبلدية ةمقارنة عدد الكتب باملكتب ):22(شكل

  ار ـ باملعيبين ولبان العامة لبلدية ـة مقارنة عدد الكتب باملكتب):23(شكل
 الوطين             

  
127  

  129    ي بويعلىــحة ـق على مستوى مكتبــواع الوثائـأن ):24(شكل

  إىل املعيار الوطين يف مكتبة بلدية  حجم األقراص البصرية نسبة ):25(شكل
 احلروش             

  
130  

  139   عدد املنخرطني باملكتبات العامة البلدية ):26(كلش

  143   العامة لبلدية احلروش خمطط ملبىن املكتبة ):27(شكل

  143   بين ولبان خمطط ملبىن املكتبة العامة لبلدية ):28(شكل

  143    خمطط ملبىن املكتبة العامة لبلدية عزابـة):29(شكل
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