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 دليل إرشادي لسياسة تنمية المجموعات

أسلوب النظرة الشاملةب   
 

 ؟ كتابة سياسة تنمية المجموعات لماذا

مصادر معلومات توفير إمكانية الولوج لو   ،هي االختيار، الحفظمهمة المكتبة األولى 

إلى استراتيجيات الولوج  من مرحلة التخزين (في مكان واحد) المكتبات انتقلت وقد  .مناسبة

تنمية  سياسة يعني تغير بما ،(الوصول المباشر للمعلومة) نتيجة التطورات التكنولوجية المتالحقة

على  ،عن سياستها الوثائقية ،معلومات بث إلىاألمر الذي جعل المكتبات  تحتاج  ،المجموعات

المكتبيون   يعتمدها ،ومجموعة من التعليمات ،صياغتها تعد نظاما عمليا؛ ألن نطاق واسع

 بغض النظر عن كونها ،في الكثير من الوظائف لسياسة الوثائقيةوتفيد  ا .والمستفيدون  في عملهم

 إعادة المكتبيين تفرض علىإنها  الجارية. اتمجموعال وصفل أو ،ختيار المواد العلميةأداة ال

 األولويات االعتباربعين  واألخذ ،طويلعلى المدى  القصير وال ،أهداف المكتبة وغاياتها النظر في

 ،داخل المكتبة  من جهة اتصال ، و هي مفيدة كوسيلةتساعد في تقييم الميزانية في كل نشاط. كما

كما تدعم  كل  ،تنمية المجموعات في إطار تعاوني من جهة أخرى، فهي تدعمبين المكتبات و 

المواد  الهدايا، واستبعاد  التعامل معبما في ذلك  ،مجموعات الوثائقيةال نشطة  المرتبطة بإدارةاأل

  .االشتراكاتوتوقيف بعض  ،العلمية

أما األسباب األساسية لوضع سياسة تنمية مجموعات مكتوبة فيمكن تبريرها في إطار  

  هي:ــ :بادئ كبرىم أربعة
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 االختيار .1

 هي مساعدة المكتبيين ،مكتوبة جموعات في شكل وثيقة م تنمية لسياسة المهمة األولى

من المجموعات الوثائقية للمكتبة أو  واإللكترونية)المطبوعة ( عند اختيار مصادر المعلومات

 ،إجراء من إجراءات التزويدفي كل  دليل إرشاديك تعمل ،فوثيقة سياسة تنمية المجموعات .حذفها

في  رشفة، تكامل المجموعات، التعشيب، الحفظ (األقتناء، المعالجة الفنية، االختياراالالتي تشمل 

في مكتبية ال مصادر المعلومات من كل أنواع ،والحذف ،االستبعاد، اإللكترونية) المصادرحالة 

ومدى  ،المجموعات الوثائقية عمق محددة من لمستويات، مع اإلشارة المجاالت ذات الصلة

 في سياق ،الفردية قرارات االختيار عبر وضع ،الشخصي من التحيز هذه الوثيقة  اتساعها. وتقلل

 ،واالستمراريةالتوافق  الثغرات، و تضمن حد منكما ت ممارسة بناء المجموعات الوثائقية، أهداف

المجموعات المحلية  هدف وضحت ،فان هذه الوثيقة ،زيادة على ذلكفي اختيار الوثائق ومراجعتها. 

وما هو منشور في المجال نفسه. ان  ،ما تم اختياره ،بتقييم ،على سبيل المثال ،وتسمح ،ومجالها

وهو وثيقة تساعد المهنيين  ،في التقليل من عدد التكرارات في النسخ ،مثل هذا الدليل، يفيد حتما

ذات العالقة  ،األخرىكمصدر معلومات هام  للمكتبات  ،الجدد، كما يفرض هذا الدليل نفسه

 بمخطط تنمية الوثائق.

 خطيطالت .2

 تحديد في، تساعد للتخطيط المستقبليتوضع  ،هي وثيقة أساسية السياسة الوثائقية

كمبرر لطلب ميزانيات  ،وتستغل ،تكون الميزانية محدودة من جهة عندما ،بخاصة األولويات،

 ،فوجود وثيقة رسمية مرجعية .أو المحافظة على الميزانية الممنوحة، من جهة أخرى ،إضافية

ويسمح بقياس قيمة المجموعات الموجودة وعمقها،  ،ويزيل الغموض يضمن استمرار المجموعات،
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حماية  يساعد علىواالمتثال لها. كما  ،أهداف المكتبة إلىالرجوع  ،وهو يفرض على المكتبيين

عمليات االقتناء. كما تساعد هذه الوثيقة، بالتنسيق مع  عقالني لنفقات شرحالل من خ ،أموالها

على وضع  التخزين، الفهرسة، الحفظ، مثل التي لها عالقة بالمجموعات، األنشطة األخرى

 أو المجاالت ،المجاالت التي يمكن تعشيبها تحديد، كالقراء خدمات، تدعم إستراتيجية متماسكة

 التي يمكن الولوج إليها ،مصادر المعلومات أو بين المكتبات،أو اإلعارة ما  ،عارةكثر مالئمة لإلاأل

 .اقتنائها منبدال  ،عبر اإلنترنت

  العامةالعالقات  .3

يمكن أن تكون مفيدة في "عالقات التعامل" ما بين المكتبة، المستفيدين،  ،هذه الوثيقة الرسمية

و تبين المسؤوليات المالية لألهداف  ،األهداف المعلنة للمكتبةإنها تدعم  والجهات المالية. ،اإلداريين

ألجل  ،واإلداريين ،المشاركة المكثفة لكل من المستفيدين فعالية الوثيقة وتتطلب المتفق عليها.

 .بمثابة عقد مع المستفيدين ، هو بيان السياسة الوثائقية وألن ،تحسين التواصل ما بين الطرفين

 ،يمكن توقعه منها، سواء من ناحية المجموعات الوثائقية ماتشمل  ،ة توضحهافالمكتبة لديها وظيف

بالرجوع لبيانها  ،الخدمات، كما تمكن من تبرير قرارات االختيار الفردية على أساس موحد أو 

فرق اهتمام  قبليمكنهم  التعامل مع االنتقادات المقدمة من ف ،المكتبة موظفوأما  .الرسمي

أو  ،هم  رفض الهدايا غير المرغوب فيها، وكذلك الكتب التي تتصف بالطائفيةمتخصصة، كما يمكن

 .الخطرة

 السياق الشامل .4

منفردة لوحدها، لهذا فالمكتبات  ،يمكن لكل مكتبة  أن تقدم جميع خدمات المعلومات ال

هناك البد أن تكون  ،وألجل إقامة مثل هذه المشاريع تعمل معا في تعاونيات، تحالفات وتكتالت.

وهذا من أجل تشاطر  ،بهدف معرفة مقتنيات كل مكتبة على حده ،معرفة متبادلة  بين المكتبات

 و  ،في أحيان كثيرة، هي أساس لتعاون شامل مكتوبة، المجموعات. فسياسة تنمية مجموعات

 .دوليا تشاطر لمصادر المعلومات، سواء محليا، إقليميا، وطنيا  أو
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 اتتنمية المجموع سياسة عناصر

 مقدمة

هو منع المكتبة من العمل  ،ان السبب الرئيسي لكتابة سياسة تنمية مجموعات وثائقية 

فالمصادر  .ال تتفق مع مهام المكتبة ،ومن شراء مجموعات وثائقية بطريقة عشوائية ،الفردي

لك ذات أهمية متزايدة للمكتبات بجميع األنواع واألحجام، وتسته اإللكترونية، هي األخرى، أصبحت

وعليه فقرارات االختيار المتعلقة بمصادر المعلومات  حصة مالية مرتفعة من ميزانية المكتبة.

تشكل وثيقة   أن ينبغي أن تدمج  ضمن سياسة تنمية مجموعات واحدة، كما يمكن  ،االلكترونية

 منفصلة خاصة بها.

 ،فهو بيان مهام رسالة المكتبة  ،أما العنصر األول من سياسة تنمية المجموعات

تعريفا بالجمهور المستهدف، ووصف ألنواع البرامج التي  ،وأهدافها، ويجب  أن تشمل هذه السياسة

تخدمها المجموعات الوثائقية للمكتبة، وحجم المجموعات نفسها (بما في ذلك عدد الدوريات، عدد 

التي  طاء نظرة مفصلة عن الميزانيةالمصادر اإللكترونية، ولغات المصادر )؛ مع إع الكتب،

تصرفها المكتبة على اقتناء األنواع المختلفة لمصادر المعلومات، و كل اتفاقات التعاون الرسمية 

 التي  تخص المجموعات. ،وغير الرسمية

 مبادئ عامة

مثل: المقتنيات  ،سرد الخصائص التي تحدد اتجاه تنمية المجموعات ،ومن المفيد هنا

والمقتنيات الراجعة، أنواع مصادر المعلومات (المنوجرافيات أو المنفردات، الدوريات،  ،الجارية

الرسائل الجامعية، اآلداب الرمادية، الخرائط، الخ)؛ اللغات؛ األشكال (المطبوعة، غير المطبوعة أو 

ة و سياسات خاص ،بالهدايا اإللكترونية)؛ مصادر تمويل خاصة (منحة أو هبة)، سياسات متعلقة
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متعلقة بصيانة  المجموعات وحجمها (التعشيب، الحذف، الحفظ). مبادئ أخرى لها عالقة عن 

كيفية التعامل مع الشكاوى، وٕاذا كان هناك ما يعادل " قانون حقوق المكتبة " أو أي وثيقة أخرى 

يجب  ذات العالقة، وما هي حدود هذه السياسة الوثائقية، و ما هي المواضيع أو المجاالت التي ال

 ...تغطيتها الخ

 تقارير خاصة

مؤسسة متميزة، ألنها تخدم مجتمعا متميزا. وبالتالي فلها سياسة  ،تعد كل مؤسسة وثائقية

 تنمية مجموعات وثائقية متوائمة مع المجتمع الذي تخدمه..

تمثل مصادر معلومات  ،أو أشكال مجموعات محددة ،بيان الوثيقة ينبغي أن يصاغ لموضوعات  •

 .يطبق دليل إرشادي خاص، و يتم اإلشارة لألشكال المقصاة ،وألجل هذا ،متميزة

ينبغي وصفه (اللغات المختارة أو المستبعدة؛ المجاالت الجغرافية  ،مجال تغطية المجموعات  •

و   ،بالنسبة للمحتوى الفكري للمجموعات المغطاة و / أو المستبعدة؛ الفترات الزمنية المغطاة

 ترات  الخاصة المقصاة).الف و  ،تواريخ النشر

  .و بواصفات المواضيع ،الموضوعات تمثل بمخطط تصنيف المكتبة  •

 المصلحة التقنية أو المسئول عن اختيار المجموعات يتم تعيينه.  •

مثل العالقة بين التخصصات؛ اتفاقيات التكتالت ؛ وسياسات الحصول  ،معلومات أخرى مفيدة  •

 .على حق الولوج إلى المعلومات

 .كل المعلومات األخرى ذات األهمية المحلية  •
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 لمحات عن الموضوع

يرتكز على تقييم المجموعات، و هو يحتاج إلى تحيين  ،هذا الجزء من السياسة الوثائقية

بسبب التغيرات  ،أو مراجعتها ،منتظم لتسجيل كل التطورات ذات العالقة باألهداف المسطرة

هو مجموع اإلحاطات التي يقدمها أسلوب النظرة  ،الظرفية. فالتمثيل الجيد لمجموعة وثائقية

يقدم نظرة  كل المعلومات المناسبة عن المجموعات الوثائقية. فهو ،الشاملة.  ويشمل هذا األسلوب

لخطة  للموضوع، أو تبعا -وكذا قوة تنظيمها وترتيبها ،عن قوة عمق المجموعات،أو ملخصا ،عامة

على رموز معيارية لمستويات ،هما معا، ويحتوي هذا الجزء من السياسة الوثائقية التصنيف، أو

ولغات المواد العلمية المقتناة؛ فهو خالصة مجموعات المكتبة أو هو نظرة  ،المجموعات الوثائقية

ة شاملة وضع من قبل أسلوب نظر  شاملة لسياسة تنمية مجموعات متناسقة لتكتل أو شبكة. فأول

 WLNمن طرف  مجموعات أخرى مثل  ومن ثم تم تُكييفه الحقا (RLG) مجموعة مكتبات البحث

(شبكة المكتبة الغربية) كما يجب توفر معلومات لكل قسم من تقسيمات أسلوب النظرة الشاملة 

انظر  .المكتبة ) جرى تقييمه من طرف4000)، و كل موضوع (500)، لكل مجموعة(24(

 . 24الذي يقدم قائمة بتقسيمات أسلوب النظرة الشاملة الـ  1لملحق برقم ا

تعيين مؤشرات عمق  تشمل : التخطيط، جمع البيانات، ،عبر عدة مراحل ،ويتم التقييم 

هذه المعلومات تستخدم إلدارة مصادر معلومات  المجموعات (أو المستويات) و رموز اللغة.

 عمومية. ناسبة للعمليات األكثروالتخاذ قرارات أخرى م ،المكتبة
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 طرق تقييم المجموعات

يتم  ،الخاصة بتقييم المجموعات ،ان التقنيات واإلجراءات المستخدمة لجمع البيانات 

مشكلة  ،وقوتها ،مجموعات الحاليةالفتصف عمق  ،أما البيانات  .بأسلوب موجز ،عرضها، أدناه

 .قاعدة لتبيان مستويات المجموعات الوثائقية

ويحبذ استخدامها باستمرار، في حين البعض اآلخر، ليس له  ،بعض التقنيات ضرورية

التقييم، فهو  المكتبي هو المسؤول عن إجراء إال في حاالت معينة، وليست ضرورية دائما. ،قيمة

القرار  هذا في كل جزء من أجزاء المجموعات الوثائقية.  ،واستخداما ،يختار الطرق األكثر تناسبا

وهدفه بالنتيجة النهائية (كيف ستستخدم هذه  البيانات المتوفرة، عدد المكتبيين الموجودين، إلى يستند

 ،ويمكن تقسيم التقنيات المتاحة لتقييم المجموعات السياسة الوثائقية داخل المكتبة / المؤسسة). 

التقنية األولى  على المستفيد. ،بينما تركز الثانية ،إلى مجموعتين: األولى تركز على المجموعات

ألجل تحديد الحجم، العمر، نطاق   ،وخصائص مصادر المعلومات ،المحتوى تقوم على تحليل

التقنية الثانية تصف كيفية استعمال  .مقارنة بنموذج معياري خارجي ،وعمقها ،المجموعات

عند ،ونتائج مفيدة ،تقييم المجموعات يمنح فرصا أكثر دقة وتحدد فعالية استخدامها. ،المجموعات

مزج التقنيتين معا (األولى والثانية). بما في ذلك النتائج الكمية والنوعية المطبقة  في تجميع 

 .وصف اإلجراءات و  ،البيانات

 مقاييس كمية

الى جانب بيانات رقمية (عددية) أخرى.أما  ،تتصل المقاييس بالحجم، العمر، االستعمال

أو  ،فتشمل بيانات الجرد، الفهارس الوصفية لتحديد العناوين الحقيقية ،المقاييس الكمية األمثلة عن
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العمر، أو مقاييس أخرى عدد المجلدات، ولكل جزء وثائقي أو مجال موضوعي، حساب متوسط 

 تعطي معلومات جارية عن المجموعات الوثائقية. ،مماثلة

 إلىأو مجال معين كل سنة،  ،جزءلتغطية  ،االقتناءعلى  فاقهنإالمبلغ الذي يتم  ويشير

النسبة المئوية للعناوين التي تملكها  وتوضح .ألجل تطوير هذا القطاع ألمعلوماتي ،االلتزام المستمر

أما استخدام  .وعمقها ،اتساع المجموعات ،عندما تقارن مع القائمة المعيارية ،المكتبة (تقتنيها)

عارة ما بين المكتبات للمجموعات) فيتعلق بكال واإل ،اإلحصائيات (بما في ذلك االستخدام الداخلي

 النوعين من تقنيات التقييم.

 مقاييس نوعية

رأي   إلىواالستماع  ،من خالل التقييم الذاتي ،إليها االحتكاميمكن  ،المقاييس النوعية

من طرف خبراء أو أراء  ،من  تقييم  الموضوع  وتقديره االستفادةالمهنيين المكتبيين، كذلك 

 ،ومدى مالءمتها ،عن حالة  أقسام المجموعة ،التقنيات تتضمن انطباعات هذه فيدين.المست

هي الحاصل الناتج عن مقارنة موضوع واحد داخل المجموعة  ،وهناك تقنية نوعية أخرى .ودقتها

ذات شهرة  ،أو مع ببليوجرافية موضوعية مشابهة ،بموضوع مماثل له في مكتبة أخرى ،الوثائقية

 عالمية.

 عمق المجموعات مؤشرات

مؤشرات عمق المجموعات، أو مستويات التنمية، هي قيم عددية تستخدم لوصف أنشطة  

جوانب إلدارة المجموعات هي :  المجموعات الوثائقية للمكتبة وأهدافها. وهناك ثالثة خصائص أو

لمقتنيات المستوى  الحالي للمجموعات أي مستوى المجموعة عند انطالقها، المستوى الفعلي ل

 الجارية، و المستوى المرجو من تطوير المجموعات الوثائقية.
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 ) 2تعاريف مؤشرات عمق المجموعات الوثائقية (انظر الملحق 

 خارج نطاق المجموعات الوثائقية0=

 مستوى الحد األدنى من المعلومات 1=

 مستوى المعلومات األساسية2=

 مستوى الدعم التكويني و التدريسي 3= 

 ى البحث  العلميمستو  4=

 مستوى المعلومات المتكاملة5= 

 (RLG)، مجموعة مكتبات البحث (التشفير) الرموزلغة 

: E  المجموعات الوثائقية باللغة اإلنجليزية هي السائدة ؛ أو ال وجود لمواد علمية بلغات أخرى

 .بلغات أخرى ،أو يوجد القليل من المعلومات فقط ،الرصيد الوثائقي ضمن

: F اللغة اإلنجليزيةللمواد العلمية بإضافة  ،إدراج اختيار مواد علمية بلغة أجنبية أخرى. 

: W المواد العلمية قرار يضيق من اقتناء  يوجد  وال  .بكل اللغاتالعلمية  واسع للمواد اختيار

 .لغةبالنظر ل

: Y على الرصيد الوثائقي باللغة األكبر  التركيز عند اقتناء المواد العلمية. ،األولوية للغة األجنبية

 .المحلية (األم)

 )WLN، شبكة المكتبة الغربية ( (التشفير) الرموزلغة 

: P أخرى، أو يوجد القليل فقط بلغات ال وجود لمواد علمية بلغات هي السائدة، بلد اللغة الرسمية لل

 أخرى.

: S إضافة للغة الرسمية (األم) ،إدراج اختيار مواد علمية بلغة أجنبية أخرى. 

: W للمواد العلمية بجميع اللغات.  واسع اختيار 
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: X  .(األم) المجموعات الوثائقية من األفضل أن تكون بلغة أخرى غير اللغة الرسمية 

 السياسة الوثائقية (تنفيذ ،و مراجعة الجداول الزمنية ،الوثائقية ياسةالس تنفيذ

 ):ومراجعتها 

 .المراقبة (الضبط) مفهومو إدخال  ،الجدول الزمني للمراجع لتنفيذ،اإجراءات  وصف

 المراقبة

  بالنسبة للمستقبل

بالنسبة للرصيد الذي  سيقتنى  ،لسياسة تنمية المجموعات ،التأكد من التطبيق المنتظم

 مستقبال.

لسياسة  ،. تطبيق، بطريقة راجعةواالشتراكاتإعادة النظر في الطلبات للماضي  بالنسبة

 استبعاد األرصدة التي ال تدخل ضمن السياسة الوثائقية. ،تنمية المجموعات، وفي الوقت نفسه

 المراجعة (التنقيح)

إعادة دراسة نص السياسة الوثائقية ( للتنبؤ الدوري) من أجل الكشف عن أوجه القصور، 

التغيير في البرامج الجامعية ، الميزانيةاالقتطاعات في  مثل ،التغييراتو  االحتياجات الجديدة،دمج 

 .الخ(مناهج ومواضيع جديدة)، 
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 1ملحق برقم 

    WLN/OCLC         تقسيمات أسلوب النظرة الشاملة 
  التقسيم                                                           رمز  مكتبة الكونغرس                             رمز   ديوي 

     AGR AGD             الزراعة

                                                                   ANT                                                                        علم االنسان

AND 

 ART                                                      ARD          الفن والهندسة المعمارية

                                                       BIO                                                                     العلوم البيولوجية

BID 

                                                ECO                                                         األعمال التجارية واالقتصاد

BUD 

  CHE                                                  CHD                                                           كيمياء

    COM                   CSD    االعالم اآللي

 EDU      EDD تعليم

 TEC END الهندسة والتكنولوجيا

 GEO GED علوم األرضالجغرافيا و

 HIS HID العلوم المساعدةالتاريخ و

 LLL LAD األدبو(الليسانيات)  علم اللغة، اللغة

 LAW DLA القانون

 LIS DLS علم المكتبات

 MAT MAD الرياضيات

 MED DME الطب

  MUS                                                 MUD                                                             الموسيقى

    PER PED الفنون المسرحية

 PAR PHD الفلسفة والدين

 PHR DPH الترفيهالتربية البدنية و

 PHY PUD العلوم الفيزيائية

 POL POD العلوم السياسية

 PSY PSD علم النفس

 SOC                                                   SOD                                                        علم االجتماع
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 :  2ملحق برقم 

 

 تعاريف مؤشرات عمق مجموعات أسلوب النظرة الشاملة              
 

التي جرى تطويرها  ،تعاريف مؤشرات عمق مجموعات النظرة الشاملة ،يقدم هذا المحلق

شبكة  بمساعدة   RLGتحت رعاية جمعية مكتبات البحث  ،1997وأوائل عام  ،1996عام  

و من  ،مستفيد من أسلوب النظرة الشاملة بالواليات المتحدة 30. أكثر من WLN المكتبة الغربية 

دون  ،يعملون معا لتحديث اللغة األصلية بطريقة من شأنها تحسين استخدام التعاريف ،الخارج

 .التقليل من قيمة التقييمات التي وظفتها التعاريف األصلية

لجعلها مطبقة بشكل موحد على  ،حة (المراجعة) هي نتيجة محاولة واعيةالتعاريف المنق

 ،فينبغي مواصلة تطويرها ،األدلة اإلرشادية التكميلية أما .جميع المواضيع،لذلك فهي تعاريف شاملة

لفهم التعريفات في سياق موضوع أو مجال معين، مثال، الخيال، أدب األطفال، الهندسة المعمارية، 

 .الخ

مع األشكال غير  ،الحاجة للتعامل بكفاءة أكثر ،التعاريف المنقحة أيضاوتعكس 

أو ذات الملكية في تنمية  ،ومع مصادر المعلومات المتاحة ،المطبوعة واإللكترونية للمعلومات

 .المجموعات

أو  ،على مستوى المعلومات األساسية ،للحصول على معلومات في أشكال غير مطبوعة

يمكن أيضا اقتناؤها، مثل  ،وغيرها من المواد ،المواد السمعية البصرية يفترض أن ،مستوى أعلى

ولتحديد مستويات المجموعات المناسبة للمواضيع،  .المواضيع المتعلقة بالرقص، الموسيقى، وغيرها

حيث الوثائق  غير المطبوعة  هي السائدة، يجب إضافة عبارة " وسائط غير مطبوعة  مناسبة أو 
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مثال ذلك :  مستوى المعلومات األساسية  لمجموعات  .سات واألعمال المرجعيةمهمة" إلى الدرا

والوسائط غير المطبوعة  ،واألعمال المرجعية ،يضاف إليها "مجموعة محدودة من الكتب ،الموسيقى

 " .من المواد المناسبة

ما طال ،في أي مستوى ،المواد  العلمية المطبوعة تكافئالمصادر اإللكترونية تعادل أو 

أما  .تسمح على األقل بمعادلة قيمة المعلومات الموجودة ،أن السياسات واإلجراءات الستخدامها

الدوريات اإللكترونية، الموجودة في المكتبة محليا مخزنة في قواعد بيانات، أو متاحة عن طريق 

 الشبكة، تعادل الدوريات المطبوعة إذا توفر فيها :

 معادل لإلنتاج المطبوع؛ ،وهو على األقل ،اإللكترونيةالولوج  للمصادر  -.1

 ج لعدد كاف من المحطات الطرفية؛وجود إمكانية الولو  -.2

 .دون أية تكلفة إضافية بالنسبة للزبون ،استغالل المعلومات  -.3

و بالمثل، فإن النص الكامل لألرشيف اإللكتروني للكتب، الدوريات، الصور، الخ، سواء 

إذا كان الولوج  ،أو الوصول إليها عبر اإلنترنت، هي أيضا مماثلة للنسخة األساسية ،تحمل محليا

 .بالنسبة للزبون ،أو مرتفعتين ،والتكلفة متساويتين

كالتي تقدم مباشرة في الموقع أو تتاح  ،وليست خدمات تسليم الوثائق غير الفورية

مصادر المعلومات التي تملكها المكتبة وأقسامها، بشرط   ،أسلوب النظرة الشاملة  ويقيس .إلكترونيا

ما يتم الحصول  ،ال يتم قياس و .متاحة مباشرة على الخط ،أن  تكون مصادر المعلومات هذه

أيام.  10ساعات أو  10أو من الموردين، سواء كان التأخير  ،عليه متأخرا من نظام مكتبة أخرى

وب النظرة الشاملة هم أحرار في تقديم تفاصيل داخل حقل وبالرغم  من ذلك، فالمستفيدون من أسل
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دون تعويض مصادر المعلومات  ،المالحظات، عن خدمات المستفيدين من المكتبة التكميلية

 .األساسية التي تملكها المكتبة

 خارج نطاق المجموعات الوثائقية

 .الموضوع لهذا في أي شكل(الوثائق)  المواد العلمية على ،ال تحتوي عمدا ،المكتبة

 الحد األدنى من المعلومات مستوى

 من هذا الموضوع استفسارات الحد األدنى تدعم ،المجموعات الوثائقية لهذا المستوى 

 :وتشمل

، منها األعمال المنفردة أي ذا ت الموضوع المواد العلمية العامة من ،محدودة جدا  مجموعة   -

 .المرجعية األعمالالواحد (كتاب أو مقالة...وهو عمل غير متسلسل) و 

اإللكترونية  و بعمق، مصادر المعلومات ،المتصلة مباشرة بهذا الموضوع الدوريات  -

 .جمعها ال يتم ،المتخصصة

ألجل  ،وبطريقة منتظمة ألحيان،كثير من افي  ،ينبغي مراجعتها ،المجموعات الوثائقية -

 المعلومات الجارية.

معلومات متقادمة. أما  التي تحتوي على والعناوين ،القديمة الطبعات ينبغي سحب  -

  فيمكن االحتفاظ بها. ،الوثائق الراجعة للمعايير القياسية

 علومات القاعدية (األساسية)الم مستوى

أنواع المعلومات  تحديدل ،والتعريف به ،الموضوع تقديم  تعمل على المجموعات التي

 في ،وتغطيتها ،مستفيدين من المكتبةال احتياجات، ولدعم  في مكان آخر(متاحة) المختلفة المتوفرة 

 :تشمل الجامعي)  1(الطور  كليةبال التعليم العام األول والثاني من
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 الموضوع الواحد)من الدراسات (األعمال المنفردة أو ذات  محدودةوثائقية  مجموعة  -

 .المرجعية واألعمال

 .العامة الدوريات محدودة من وثائقية مجموعة  -

لألدوات أو الولوج عن بعد  ،تملكها المكتبة محدودة وثائقية لمجموعة تحديد الولوج   -

 .الخمجموعات البيانات، الدوريات، النصوص، ، اإللكترونية الببليوجرافية

ألجل  ،وبطريقة منتظمة ،كثير من األحيانفي  ،وينبغي مراجعة المجموعات الوثائقية 

 المعلومات الجارية.

بينما  ،معلومات متقادمة التي تحتوي على والعناوين ،القديمة الطبعات كما ينبغي سحب

  .االحتفاظ بالوثائق الراجعة (المواد العلمية) القياسيةيمكن 

 التدريسي مستوى الدعم التكويني و

 من أقل بمستوى ، بطريقة منتظمة عن موضوع تقدم معلومات المجموعات الوثائقية التي

 بداية و ،الكلية من مكتبة المستفيديندعم احتياجات عموم ت، البحثمستوى الدراسات المعمقة و 

 :وتشمل ،الدراسات العليا

منفردات  مرجعية،  كذاواألعمال ال ،العامةالمنفردات  مجموعات وثائقية واسعة من -

 .مرجعية أخرىوأعمال  ،متخصصة مختارة

 متخصصة للدوريات.ومجموعات   ،العامة الدوريات مجموعات وثائقية واسعة من -

المواد ، مثال: باللغة األجنبيةالمناسبة  العلمية المواد محدودة منوثائقية  مجموعات -

علمية  أو موادبها (ليست لغتهم األم)  غير الناطقينلباللغة األجنبية  العلمية التعليمية

 .ألمانيافي  مثل التاريخ األلماني عن موضوع األجنبيةباللغات 
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الكتاب  أعمالمختارات من و  ،مشاهير الكتاب أعمال مجموعات وثائقية واسعة من -

 .األقل شهرة

أو  ،الملكيةذات  المصادر اإللكترونية من ،مجموعات الوثائقية الواسعةلالوصول ل تحديد

، البيانات، النصوص، مجموعات الببليوجرافية بما في ذلك األدوات، عن بعد التي يتم الولوج إليها

 .الخالدوريات، 

 و ،ألجل متابعة المعلومات الجارية ،مراجعة المجموعات الوثائقية بطريقة منتظمة ينبغي

المواد العلمية  أعداد هامة من بما في ذلك، بها محتفظ الهامةاألساسية و  المعلوماتأن  لضمان

 .الكالسيكية الراجعة

 مستوى البحث العلمي

العلمية، مطلوبة  في  موادمصادر المطبوعات الرئيسية لل على ،تحتوي المجموعات الوثائقية

 :ما يليتشمل هذه المجموعات  و األبحاث المستقلة،  ،الدكتوراهمرحلة 

األعمال و  ،والمتخصصة ،العامة المنفردات مجموعات وثائقية  واسعة  جدا من  -

 .المرجعية

 .والمتخصصة ،العامة الدوريات مجموعات وثائقية واسعة جدا من  -

  .باللغات األجنبية المناسبةالعلمية  المواد مجموعات وثائقية واسعة من  -

 .الكتاب األقل شهرة أعمالمن  و ،مشاهير الكتاب أعمال مجموعات وثائقية واسعة من  -

أو ،ذات الملكية المصادر اإللكترونية من ،مجموعات الوثائقية الواسعةلالوصول ل تحديد  -

، البيانات، النصوص، مجموعات الببليوجرافية بما في ذلك األدوات، عن بعد التي يتم الولوج إليها

 .الخالدوريات، 
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 التاريخية.البحث  حتياجاتلال خدمة بشكل نظاميبها المواد العلمية يحتفظ  أقدم

 مستوى المعلومات المتكاملة (شاملة)

 ( مثال معقولة بحدود ،شاملة  تسعى لتكون ،محدد معرفي ان أية مجموعة  وثائقية في حقل

 :وتشمل المجموعة ما يلي  ،المناسبة اللغات بجميع)، "مجموعات متخصصة"

 .المواد العلمية  المطبوعة من شاملةوثائقية  مجموعات  -

  .جدا من المخطوطات واسعةوثائقية  مجموعات  -

 .األخرى ذات الصلة جميع األشكال في ،من الوثائق جدا واسعة وثائقية مجموعات  -

مصدرا رصيدا وثائقيا مرجعيا ( تشكل يمكن أن ،مستوىالمجموعات الوثائقية لهذا ال  -

  .دوليا أو معلوماتيا) وطنيا
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