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�����  

  ما هي المكتبة المتنقلة؟

  .االسترالية/ استخدم مصطلح المكتبة المتنقلة أساسا من طرف أمناء المكتبات البريطانية 

دول عديدة تطلق عليها تسميات . استخدم هذا المصطلح لوصف كل سيارة بمحرك تحمل مواد مكتبية

تستخدم هذه الوثيقة . ، الخ)Bucherbus( مختلفة، كالكتب المتحركة، سيارة الكتب المتنقلة، باشرباس 

  .تنقلةكل خدمة مكتبية ال تستقر في مكان واحد تصنف كمكتبة م. هذا المصطلح في أوسع معانيه

  .ويصنف عدم البقاء في مكان واحد مكتبة متنقلة

 DVD(المتنقلة الحديثة أقراص دي في دي قد تحمل المكتبة .الوحيدة ال تعتبر الكتب حمولتها

فضال عن  ،والنشرات ،واأللعاب ،والخرائط ،الصورو   ،وأجهزة الكمبيوتر) CD( ،األقراص المدمجة)

السيارات ليست الوسيلة  .كما البد لها من تسهيالت لتحميل المواد على القرص وجهاز الذاكرة. الكتب

والحيوانات المختلفة لتوفير  ،الدراجات الناريةو  ،والطائرات ،القطارات، قواربفقد تستخدم ال.الوحيدة للنقل

  .متنقلةتايالند بمكتبة ل ال يمكنك تسمية مكتبة الفيل.هذه الخدمة

  .1انظر الصورة 

  .تستخدم هذه التوجيهات مصطلح المكتبة المتنقلة

. وينبغي أن ينظر لها على أنها جزء ال يتجزأ منها ،المكتبة المتنقلة خدمة ضرورية للمكتبة العامة

، عند التخطيط للخدمات المكتبية لتلبية حاجات المجتمع، ينبغي التفكير مبكرا في خدمات المكتبة المتنقلة

  . من ناحية الوصول إلى خدمة مكتبية قارة ،كونها وسيلة حيوية وفعالة لخدمة الفئات المحرومة
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من خالل تعزيز فرص  ،يتمثل الهدف العام للخدمة المكتبية المتنقلة في خلق فرص متساوية

تصر على توفر المكتبة المتنقلة مرونة أكثر في الخدمات المكتبية، وال تق. الحصول على خدمات المكتبة

  .منطقة سكانية معينة، كما أنها قادرة على االستجابة الحتياجات السكان المتقلبة

من غير العملي تقديم توصيات محددة، على أمل أن تكون عالميا مقبولة، بسبب االختالفات بين 

  .و االقتصادية ،و الديموغرافية ،الدول في العوامل الجغرافية

قبل فريق من جميع أنحاء العالم، وهي تهدف إلى وضع أساس  لقد تم إعداد هذه التوجيهات من

  .للتخطيط لتنمية الخدمة المكتبية المتنقلة، لكن النتيجة النهائية سوف تعكس حتما الظروف المحلية

في الحاالت  .وحدات النظام اإلمبراطوري بين قوسين مع ،وضعت كل القياسات بالوحدات المترية

عن اللغة اإلنجليزية للواليات المتحدة األميركية،  ،واألسترالية ،نجليزية البريطانيةالتي تختلف فيها اللغة اإل

  .بين قوسين " US"فقد أضفنا  وم 

  إ���ء ����ت ا	���� ا	������

  ا	���و	��

على عاتق أي مستوى من الحكومة، إما محليا أو  ،وتطويرها ،تقع مسؤولية إنشاء المكتبات المتنقلة

استنادا إلى دستور البالد وتشريعاتها، مع األخذ بعين االعتبار تفويض السلطات الحكومية، كون  ،وطنيا

خدمات المكتبة، خدمة عمومية، يتم توفيرها مجانا للمستفيدين، معفاة من الضرائب والرسوم، حسب 

  .المستويات الحكومية المعنية

  حكومة وطنية   1.1.2

مات المكتبية لمجموع السكان على الصعيد الوطني للمكتبة تفوض الحكومة صالحيات تقديم الخد

ويكون تمويلها . كان  ذلك ممكنا إذا ،مع وحدة السلطة ،الوطنية، أو شبكة المكتبات العامة والوطنية
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بشكل كلي أو جزئي من اإليرادات الضريبية، لكن يمكن أن تفرض التعليمات ذلك على السلطات من 

  .الدرجة الثانية

  .مثل حكومة االتحاد األوروبي ،توكل خدمات المكتبة أيضا لحكومات دوليةيمكن أن 

  املستوى الثاين من احلكومة  2.1.2

إن إنشاء الخدمات المكتبية وتسييرها من طرف مستويات أخرى في السلطة، استجابة للظروف 

، عندها يمكن الحصول على إيرادات من مزيج من دعم الحكومة المركزية، ومن عائدات .المحلية

  .تعلق األمر بدولة أو مقاطعة إذا ،أمر يطبق عادة وهوالمداخيل الضريبية، 

  ث من احلكومةاملستوى الثال   3.1.2

يتم تحديدها من  ،مع مسؤوليات وصالحيات ،هذا المستوى من الحكومة هو عادة ذا طابع محلي

قبل أعلى المستويات في الحكومة، يتم اعتماده محليا لتحقيق متطلبات السكان المحليين، عادة يكون مثل 

  ).Parish District(أو منطقة أبرشية  ،أو مقاطعة ،هذا المستوى في مدينة

مصادر التمويل الرئيسية عادة ما تكون من اإليرادات واإلعانات الحكومية ألعلى مستويات 

  .السلطة

  اتفاقيات التعاون  4.1.2

يمكن أن تتعاون أثنين أو أكثر من السلطات لتوفير الخدمات المكتبية من أجل المنفعة المتبادلة، 

وتتداخل  ،يث كثيرا ما تتفاوت مساحة الخدمة المكتبيةبخاصة في حالة الخدمة المكتبية الريفية المتنقلة، ح

 .الحدود اإلدارية

على ابسط مستوى، سلطة واحدة قد . تعقد اتفاقيات ذات طابع رسمي أو غير رسمي بين السلطات

  .لتوفير الخدمة للبعض من سكانها أو توفير البديل في شكل تبادلي أخر ،تعوض أخرى
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لجنة من الممثلين عن كل سلطة  ،أو أكثر من السلطات  قد تشكل اثنتين ،على مستوى أعمق

  .وهو ما تمليه التوجيهات المفروضة على األطراف المشاركة ،إلدارة خدمة المكتبة المشتركة

  في هولندا N B L C:   أمثلة

  اتحاد شراء الكتب في المملكة المتحدة

  المكتبات الخاصة  5.1.2

رسمية، تقدم مجموعات من األفراد و المجموعات الدينية في حالة عدم وجود خدمة مكتبية عامة 

  .عبر العالم، الخدمات الخاصة

  (JaswantSingh’s mobile in Punjab)المكتبة المتنقلة جاسوانت سينغ في البنجاب: مثال

  ) انظر ملحق الموقع اإللكتروني(

  أنواع المكتبات التي تشمل خدمات المكتبة المتنقلة .1.1

  تنقلة ومراكز خدمة ثابتةمكتبة م      1.2.2

تضم هذه . يعتبر هذا النوع أكثر أنواع الخدمة المكتبية شيوعا، والذي تشارك فيه المكتبة المتنقلة

الخدمة مكتبة رئيسية تقع في مركز خدمة رئيسي، ولها فروع داعمة في مراكز خدمة ثانوية خارج المناطق 

يمكن خدمة المجمعات السكانية . المناطق الريفية والحضريةالحضرية، مع تشغيل خدمة مكتبية متنقلة في 

  .  والمعزولة جدا، بمراكز إيداع مناسبة أو من خالل خدمة البريد الشخصي ،الصغيرة

يمكن تلبية الحاجيات . اختالفات عديدة يعرفها هذا النوع، نظرا لمرونة الخدمة المكتبية المتنقلة

الحالية للمناطق التي تعرف نموا، من خالل الخدمة المتنقلة، وٕاذا تطلب األمر فيما بعد، إنشاء نقاط 

يمكن للمكتبة المتنقلة أن تقدم المناطق النامية التي ال توجد بها مواقع لخدمة مكتبية ثابتة، . خدمة ثابتة
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وقليلة الكثافة السكانية، يمكن أن تعمل مكتبة  ،في المناطق الصناعية . لها خدماتها على أساس دائم

  .متنقلة بدل مركز خدمة ثابت وغير فعال

  كتبية متنقلة فقطمخدمة  2.2.2

دمة المكتبية الثابتة والعوامل السياسية واالقتصادية، تصبح الخ ،نظرا لبعض الظروف الجغرافية

غير مالئمة لتلبية حاجات السكان، كما أن طلباتهم تتحقق بشكل أفضل وحصريا من خالل خدمة المكتبة 

  .المتنقلة

قد يكون هذا في مناطق ريفية متفرقة السكان، ال يوجد لها مركز حضري معين، أو في منطقة 

ن هناك قاعدة عمل تنطلق   منها، تكون ضروري أن تكو . تضم عدة مستوطنات من الحجم  نفسه تقريبا

  .مثل توافر مرافق الصيانة والمباني ،أو تحددها عوامل خارجية ،في موقع مركزي جغرافيا

مشاريع : تعمل في مشاريع قصيرة األجل مثل  ،يمكن أن تخدم المكتبات المتنقلة مجتمعات مؤقتة

وهي جيدة لخدمة  . ثابتة وكاملة، ال مبرر له قطع األشجار، أو بناء السدود، حيث أن إقامة خدمة مكتبية

  .والظروف المناخية القاسية ،والمناطق المدمرة في الحروب ،البدو الرحل

  خدمات مكتبة متنقلة متخصصة  3.2.2

خدمات مكتبية متخصصة للمكتبة المتنقلة تقوم بوظائف خاصة، تعكس درجة تطور خدمات 

والظروف االقتصادية واالجتماعية  ،مقدمي الخدمات المكتبية المكتبة الكلية، والسياسات المعتمدة من

  . المتغيرة

 5و 4، 3، 2أنظر الصور 

  األطفال     1.3.2.2
للترويج لخدمات األطفال المكتبية، غالبا ما يكون ذلك في  ،تستخدم المكتبات المتنقلة بخاصة 

ومعارض  ،كما تستخدم كشراكة مع المتاحف. والعروض ،المدرسة والمهرجانات، األعياد، الكرنفاالت
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ودور الحضانة، التي ال تشكل جزءا من السلطة  ،يفترض أيضا أن تزور مدارس اللعب.المحفوظات

  . المحلية

  5و 4، 3أنظر الصور 

  المدارس.    2.3.2.2
مكتبية المتنقلة تقع خدمات المكتبة المتنقلة عادة تحت إشراف السلطة التعليمية، وتعتبر الخدمة ال

وعندما ال يتم توصيل . كإضافة أساسية للعملية التعليمية ،ومالعب األطفال ما قبل المدرسة ،للمدارس

يتم وضع جداول للمكتبة المتنقلة للزيارات ،خدمة المكتبة بشكل مباشر إلى اإلدارة التعليمية بوجه عام 

من أمثلتها الخدمة المخصصة للمدارس . صةأو كخدمة متخص ،المدرسية، سواء في إطار المسار العادي

  .الريفية

في البلدان التي يكون فيها االتجاه نحو مضاعفة الدخل، يجري التوسع في استخدام مرافق ما قبل 

  . المدرسة، وتطوير المكتبات المتنقلة لتلبية االحتياجات المتطورة

  " Housebound"خدمة البيوت .     3.3.2.2
لتقديم خدمات المكتبة إلى األشخاص المقعدين في المنازل، بسبب تقدمهم توجد خدمات متخصصة 

تحتاج البلدان التي تعرف شيخوخة بين سكانها، إلى تركيز أكبر . أو لألشخاص ذوي اإلعاقة ،في السن

  .على تلبية حاجيات قليلي الحركة من أفراد المجتمع

  6انظر الصورة 

  )Cybermobile(سيبر موبايل      4.3.2.2

كما ظهر مؤخرا اتجاه نحو السيارة المتخصصة التي تتضمن أجهزة الكومبيوتر الشخصية، تتوفر 

وسائل )  CD ،DVD(ودي في دي  ،على االنترنت، الماسح ضوئي، آلة نسخ، أقراص سي دي روم

  .غالبا ما تتوفر على موظفين مدربين لدعم القراء بشكل منتظم. التحميل، ومحطات االستماع
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  2صورة رقم انظر 

  المكتبات المتنقلة للقرى النائية      5.3.2.2
بما أن عدد هذه الزيارات في . و مجمعات التقاعد ،تقوم المكتبات المتنقلة بزيارة المنازل المحمية 

يعكس رصيدها . ارتفاع، فقد وجدت بعض السلطات، أنه من العملي تكريس سيارة واحدة لهذه الخدمة

مع نسبة أكبر من كتب الطباعة الكبيرة، الكتب الناطقة ونصائح الرعاية  ،نهابشكل أفضل نوعية زبائ

و كذا  ،للمساعدة على العيش"  Lobby Stop'"كما يمكن أن تشمل خدمة لوبي ستوب .  االجتماعية

  . مراكز  رعاية الحياة

  مراكز التدريب والواجبات المنزلية المتنقلة      6.3.2.2

ن بيئة المنزل غير مناسبة ألغراض الدراسة، لذلك يتم منح سيارات خاصة العديد من األطفال يجدو 

يتم تزويدها في . للذين ال يمكن أن تصلهم خدمة المكتبة المتنقلة الثابتة لدعم الدراسة والنوادي المنزلية

  .كثير من األحيان بهيئة تدريس مهنية

  سيارات خاصة أخرى      7.3.2.2
  وتشتمل على

  للباحثين عن عمل )  Info-mobiles(" إعالم خلوي" 

  مراكز مساعدة من ال مأوى لهم

  خدمة المستوطنات البدائية 

 الحجوزات
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  العوامل اإلدارية 3.2

هو تقديم الخدمة لمناطق تركز السكان الحضريين عبر نقاط  ،إن الوضع المثالي بشكل عام 

فان خدمات المكتبات المتنقلة، ،وذات السكان المتباعدين مكانيا ،الخدمة الثابتة، أما المناطق األقل كثافة

عامل الحكم  ،وتعد تكلفة توفير هذه الخدمة.ترتبط بجملة من العوامل اإلدارية تحدد جدوى هذا االستخدام

جدوى توفير خدمات المكتبة  ،وقد تحدد الخصائص الطبيعية للمنطقة. بل ويكتسي أهمية بالغة ،الرئيسي

  .، وكذا توفر الدعم التقني الالزم لهاالمتنقلة

  تكاليف الخدمة. 1.3.2

عند التخطيط لتقديم خدمات المكتبة العامة، يجب أن يكون االختيار مبني على أساس التوازن بين 

 .في الوضع المثالي، يجب أن يكون لجميع السكان فرص متكافئة للحصول على خدمات. الخدمة والتكلفة

بين خدمة مقبولة المستوى لدى  ،البد من أيجاد نوع من التوازن إذلك بشكل عملي، لكن نادرا ما يتحقق ذ

  . وتكلفة مقبولة لدى سلطة التمويل ،السكان

بالنسبة لفرص الوصول إلى المكتبة،  ،أن المقيم في الريف هو األكثر حرمانا  ،ومن بداهة القول

الحضرية، كما أن تكلفة توفير الخدمة هي  ألن عدد السكان أقل في المناطق الريفية عنه في المناطق

  .أعلى بالنسبة للفرد الواحد

إن معادلة تكاليف الفرد الواحد، بديال غير قابل للتطبيق، ألن من شأنه أن يؤدي إلى حرمان أكبر 

وتكيف  ،لسكان المناطق الريفية، برغم كون سكان الريف لديهم تقبل أفضل لمستويات أدنى من الخدمة

إن القائم على التخطيط للمكتبة عند قبوله لهذه الفرضية، يجب أن يسعى إلى . م وفقا لذلكلنمط حياته

 .توفير أكبر قدر ممكن من تكافؤ الفرص
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 مكتبة متنقلة مقابل فرع  ) أ(

غالبا ما تعتبر خدمات المكتبة المتنقلة النوع األكثر تكلفة، وأن الخدمة المكتبية الثابتة هي المأخذ 

بناء على ذلك، يعتبر انتشار مكتبات فرعية غير متجانسة وغير مرنة، أكثر فعالية من . التقليدي األفضل

لكن في ظروف . مالئمةسيكون أكثر حيث التكلفة، بالتالي فإن توفير مكتبة متنقلة فعالة من حيث التكلفة 

نظرا للقيود  ،معينة مثل منطقة ذات تجمعات سكانية كبيرة، قد ال يكون من الممكن تشغيل مكتبة متنقلة 

  .       المالية للعملية، وربما تكون المكتبة الفرعية الخيار الوحيد

 ،والعمالة ،د البناءوموا ،بسبب التكاليف المختلفة بشكل واسع عبر أنحاء العالم للسيارات

  الخ ...والوقود

  يجب أن تؤخذ بعين    . إلى وضع تكاليف المكتبات المتنقلة الخاصة بها ،تحتاج كل سلطة حكومية

  .االعتبار كال من تكاليف البناء والتشغيل معا

في هذه الحاالت، يجب . أو هبات ،إما على شكل منح ،يمكن الحصول على العديد من المركبات

  .تكاليف التشغيل بعين االعتبار قبل إنشاء الخدمة أن تؤخذ

  بحيث يتم     ،حالما يتم التوصل إلى تكلفة نقدية لكل نوع من الخدمات، ينبغي وضع جدول للمنافع

  .   الحكم على كل من التكلفة والمنفعة

  جدول التكلفة
  الفرع 
  األرض      التأسيس     1

  املبىن
  موقف السيارات 

  التهوئة/التدفئةوحدات 
  مجاليات

  رسوم املبىن
  املخازن

  األثاث واملعدات
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  الكابالت/نظام الطاقة
  معدات تكنولوجيا املعلومات

  إمدادات املياه والسباكة         

  Recurringمكرر  2

  .)الرعاية التأمني اخل(تكاليف إضافية للموظفني                 
  صيانة

  .)السجاد اخل(األرضيات 
  على املباينالتأمني 

  معدات االستهالك
  املخزون 

  املصروفات التشغيلية كالكهرباء واالتصاالت
 )والرتويج والطباعة والقرطاسية السفر(مصروفات متنوعة 

  الوقود
  التنظيف

  )سلة املهمالت(مجع القمامة 

  مكتبة متنقلة

  التأسيس     1         

  املركبة 
  كراج
  قاعدة

  مكرر      2        

  ضريبة /رخصة

    وقود                     

  التكاليف األساسية وفقا للفرع                     

  مفيدة     مؤشرات جدول

  تقييم جتديد األرصدة                       متنقل  Vفرع 
  جمموعة متنوعة من املواد

  عمق اخلدمة املقدمة
  سهولة وسرعة اإلعارة بني املكتبات

  رسوم اخلدمات
  منطقة جتمع سكاين

  المكتبة المتنقلة عبر الخدمات البريدية   ) ب(    
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في المناطق . الخدمة البريدية هي في أحسن األحوال خدمة تكميلية لتلك التي يوفرها الفرع المتنقل

أو التي يتعذر الوصول إليها، تعتبر الخدمة البريدية أمر ضروري وربما تكون الوسيلة  ،المعزولة جدا

  .ومع ذلك، فإن فوائدها ضئيلة مقارنة مع تقديم الخدمات. الوحيدة لتوفير خدمات المكتبة

عدم قدرة المستخدمين على تدارك تأخر البريد،  ،ومن أهم سلبيات المكتبات المتنقلة أو فروعها

يجب وضع جدول للتكاليف والفوائد . لخسائر، الضياع والتلف عند النقل، عدم توفر المعلوماتتكلفة ا

إن تكلفة الجدول الزمني قد تكون مماثلة إلقامة فرع مكتبة مع أقل مساحة مطلوبة .لتوفير أساس للمقارنة

  .بسبب غياب الجمهور، لكن مع تكاليف إضافية، تتضمن رسوم الشحن بما في ذلك التعبئة

  المكتبات المتنقلة عبر الخدمات على الخط  ) ج(   

 ،أصبح مستقبل المكتبة المتنقلة التقليدية ،إن ظهور إمكانية تحميل الكتب اإللكترونية على الخط

  .حدودا، ان لم نقل ضعيف األهميةفي بعض المناطق، م

  الطبيعية المظاهر 2.3.2

متفرقة على أحسن وجه، لكن الخصائص يفترض أن تخدم المكتبة المتنقلة مجموعات سكنية 

  .الطبيعية للمنطقة قد تحد من جدواها

 ،العديد من المناطق الريفية في البلدان النامية والمتقدمة على حد السواء تخدمها طرق غير معبدة

والمكتبة المتنقلة ال تتحمل سوء حالة الطرق نظرا  .بين بلد وآخر ،يختلف فيها مستوى الصيانة بشكل كبير

كما أن التجهيزات المكتبية . لوزن المواد التي تحملها، األمر الذي يضع السيارة تحت ضغوط ال مبرر لها

  .عرضة للضرر من خالل حركة جسم السيارة ،والحال كذلك ،داخل السيارة تصبح

يجب األخذ في الحسبان طول السيارة، في حلقة دورانها، ارتفاع الشاسيه فوق سطح األرض، قوة 

. ونظام الكبح فيما يتعلق بظروف األرضية، شدة االنحدار من التالل، عرض الطرق وحدة الزوايا المحرك

 ،كما أن كثرة التعاريج في الطرقات. يجب األخذ في الحسبان أيضا تجهيزات الطرق وهدوء حركة المرور
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ي الحسبان انخفاض يجب أن تؤخذ ف .وهي حال المكتبات المتنقلة في العادة ،تناسب المركبات الطويلة ال

  .الجسور عند تخطيط المسار، والعلو المتاح للعبارات

في المناطق االستوائية والشبه استوائية، موسم . يعتبر المناخ عامل تحكم في كثير من األحيان

األمطار، يجعل الطرقات غير صالحة في كثير من األحيان ألسابيع عديدة بسبب الفيضانات وانجراف 

  .لجليد قد يحد من استخدام المكتبات المتنقلةالثلوج وا.األرض

كما يمكن أن يتوقف فجأة توسيع . جدوى عملية المكتبة المتنقلة ،تحدد المنطقة المقصودة بالخدمة 

   .نطاق عمليات المكتبة المتنقلة، نظرا للحدود المادية والبشرية للخدمة

  اإلمدادات المحلية   4.2 

المكتبة المتنقلة، يجب التخطيط الجيد لجدول تشغيلها، لالستفادة عند التفكير في استحداث خدمة 

القيود المادية والبشرية قد تحدد نطاق عمليات المكتبة . القصوى من السيارة، وربح أكبر فائدة من الخدمة

في جميع . و عدد المواقع بجملة من العوامل، التي يجب أخذها في الحسبان ،وترتبط مدة التوقف. المتنقلة

. وأن تغير مسارها حسب الظروف ،ألوقات، خالل التخطيط والتشغيل، فهناك حاجة إلى أن تكون مرنةا

  : عند التخطيط لمسار مكتبة متنقلة، يجب األخذ في االعتبار ما يلي

  المنطقة المقصودة بالخدمة 1.4.2

في  الوقت نفسه، بإمكان المكتبة المتنقلة السفر ليوم واحد، وتقديم خدمة فعالة من حيث التكلفة 

يمكنها  إن المكتبة التي تتوقف لنصف يوم في المركز، ال. وعدد مرات التوقف ،حسب حالة الطريق

وبالمثل، فإن المكتبة المتنقلة التي . تغطية المنطقة كلها، كالتي تتوقف لبضع دقائق في مواقع عديدة

  .كل على حدة،ك التي تخدم الجمهوربإمكانها أن تسافر أكثر من تل ،تستعمل السترجاع الكتب المعارة
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في ) ميال 125. (كيلومترا 200يجب أن ال تتجاوز المسافة اليومية التي تقطعها السيارة  

إن المكتبة المتنقلة على خالف باقي المركبات، يتوقف استمرارها على عدد مرات توقفها، لذلك  ..المتوسط

   .إلى أقصى درجة ممكنةفإنه عند تخطيط المسار، يجب إكثار أوقات التوقف 

لتحقيق أقصى استفادة من وقت المركبة، في  ،ويمكن األخذ بعين االعتبار الخدمة الليلية للسيارة

قد يكون السفر اليومي أقل من  ،وفي المتوسط. أو حيث التوقف المطول له ما يبرره،المناطق الحضرية 

تمديد نطاق العمليات، لكن يجب النظر في  عند اللجوء إلى التوقفات الليلية، يمكن). ميل 15(كم  20

ومع ذلك قد تبقى المكتبة المتنقلة . الحاجة إلى موظفين إضافيين، لتفادي أي تدهور في جودة الخدمات

  . باستمرار على الطريق لمدة ثالثة أو أربعة أيام

 Upper(العليا  التوقفات الليلية الشائعة في استراليا، من أمثلتها خدمة المكتبة اإلقليمية موراي

Murray ( فيكتوريا، أو المكتبة المتنقلة لخدمة التعليم الفني والتكميلي /ساوث ويلز في نيو)Tafe ( قرب

  )Dubbo NSW(دوبو نيو ساوث ويلز 

  7انظر الصورة 

  توزيع السكان   2.4.2

اذ أن عددا أكبر من الناس  ،تعتبر الكثافة السكانية من العوامل الهامه في حركة المكتبات المتنقلة

يمكن خدمتهم في المناطق السكانية الكثيفة، وبحكم طبيعتها، فإن المكتبة المتنقلة مناسبة بشكل مثالي 

ينبغي وضع هذا في االعتبار، عند المقارنة بين كفاءة المكتبة المتنقلة . للمجموعات السكانية المشتتة

ى السكان األقل تنقال كالمسنين، والذين ال يمتلكون سيارات أو يجب تركيز االهتمام عل. والمكتبات الفرعية

  .أن وسائل النقل العام قليلة أو غير موجودة
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كما يجب األخذ بعين االعتبار، موقع مركز الخدمة، توفر الطاقة، ساعات العمل، حالة الطرق 

  .وتوفر الموظفين

  تواتر ومدة التوقف 3.4.2

إن زيارة . زيع السكاني وكذا االستخدام الحالي والفعلي للخدمةيتوقف عدد ومرات التوقف على التو 

وعلى العكس فإن التوقف السترجاع . مدرسة يستغرق وقتا أكبر بكثير من الوقوف عند مزرعة  منفردة

عشرين توقف هو الحد األقصى والمدروس لمرات . من خدمة فئة من المجتمع ،المواد يأخذ وقتا أقل بكثير

عند توقع عدد أكبر من مرات التوقف، تصبح الخدمة شخصية أكثر، مع كثرة . الواحد التوقف في اليوم

  .نقاط التوقف لخدمة عائالت خاصة

من الصعب تبرير الخدمات الخاصة من ناحية التكلفة، وينبغي االهتمام باستبدال محطات التوقف 

هي معيار  ،ل ساعات الخدمةالساعات التي تقضيها على الطريق مقاب. هذه بنقاط توقف مجتمعية أطول

وساعة واحدة للتوقف في ،المبدأ التوجيهي العام هو ساعة واحدة للخدمة . أخر يؤخذ في الحسبان

  .    المتوسط

ومع ذلك . قد تختلف الظروف اختالفا كبيرا، وتتغير نسبة الحصة بشكل كبير بالنظر لهذه النقطة

ة للخدمة، يتطلب إعادة النظر في فعالية تكلفة هذه وساعة واحد ،فإن بذل أكثر من ساعتين في الطريق

  .الخدمة

محطات توقف في  5في اليوم و) ميال 30(كلم  50أيام و 9الدليل اإلرشادي العام هو خط سير بـ 

عملية في الساعة، ومكتبي واحد مقابل سائق  50ساعة للطريق و ساعة للخدمة مع  1- 1اليوم ونسبة 

 .واحد
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  ا	��ارد ا	��	�� .3

وبين الحصول  ،هناك بعض االختالفات بين جمع األموال إلنشاء خدمة المكتبة المتنقلة واستمرارها

 ،في أن المكتبات المتنقلة هي سيارات خاصة جدا ،على تمويل لمكتبة ثابتة، واالختالف األساسي يكمن

، والتي تخصص وتتطلب مستوى عال من االحترافية، اختالفات أخرى تتعلق ببنود الميزانية السنوية

تكاليف أولية كبيرة جدا، لكنها تستمر لفترة أطول  ،وتتطلب المكتبة الثابتة أيضا. لعمليات المكتبة المتنقلة

  .تعتبر المكتبة المتنقلة خيارا جيدا على المدى القصير ،وبصورة عامة.من السيارة

� ا	���رة   1.3�	��  

لنوع السيارة المختارة، نوع التجهيزات، رسوم  تختلف تكاليف المكتبة المتنقلة اختالفا كبيرا وفقا

 ،كما يجب أن تكون جميع المركبات مصنعة لهذا الغرض. االستيراد، قوى السوق المحلية والمعايير التقنية

. واالستخدام المقصود منها ،قصد تفادي العديد من المشاكل، التي قد تنشأ عن عدم توافق نوع السيارة

حكومية مباشرة، أو عن طريق مزيج من الدعم، تسليف أو قرض أموال من  التمويل قد يكون من منحة

  .مباشرة عند شراء السيارة، يجب التخطيط لتوفير األموال الخاصة باستبدالها في المستقبل. بنك

الذي  ،كذا تصميم السيارة القديم ،استبدال المركبة  ضروري، عندما تصبح تكاليف الصيانة مرهقة

 ،وحجمها ،بما يتناسب مع نوعها ،وتتفاوت تكاليف سيارة جديدة .وحاجاته،عصرلم يعد مالئما لل

مع اعتبار قيمتها عند  ،سنوات 10ويبلغ عمر المركبة في المتوسط . وتجهيزاتها الحديثة  ،وٕامكاناتها

  .نهاية الفترة

تقتطع سنويا ينبغي أن تكون أموال استبدال المكتبة المتنقلة جزءا من ميزانية الدولة، وأن كما 

يجب أن تؤخذ معدالت التضخم السنوي في االعتبار في . سنوات 10وبمبالغ كافية الستبدالها بعد 

 .الميزانية
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  ��!ا��� ا	�� ��   2.3

   :يمكن وضع الميزانية السنوية للمكتبة المتنقلة بأربع طرق مختلفة هي 

مع تكلفتها يف  ،فيه مجيع بنوده تذكرتوضع ميزانية خدمات املكتبة املتنقلة داخل برنامج مستقل،    •

  .ميزانية السنة املقبلة

داخل امليزانية اإلمجالية  ،ال تفصل أوجه اإلنفاق على املكتبة املتنقلة، بل تدرج مع البنود املناسبة  •

  .للنظام املكتيب الشامل

يف امليزانية اإلمجالية للمكتبات، يف حني تقدم  ،واملوظفني ،كمجموعات الكتب  ،تدرج بعض البنود     •

  .مثل إصالح السيارة والصيانة، وتكاليف الوقود والصيانة اخلارجية ،كبنود مستقلة،البنود األخرى

يتم تضمني بعض بنود امليزانية يف ميزانية املكتبة، بأية طريقة من الطرق الثالث املذكورة أعاله، على     •

حيدث هذا عندما تكون هناك جهة . من ميزانية أقسام أخرى من السلطة ،رىأن تؤخذ البنود األخ

  .على كل السيارات مسئولة

 تتضمن بنود امليزانية اخلاصة واحملددة للمكتبة املتنقلة 

  .صيانة السيارة واصالاحها   •

وإشارات توقف  ،مبا يف ذلك صيانة املنصة، ونقاط الدفع(صالحها   ا صيانة مواقع توقف السيارة و   •

  )احلافلة

  .تكاليف االتصاالت   •

  .لالتصال على اخلط ،وتكاليف صيانتها ،رسوم األقمار الصناعية   •

  .تكاليف الوقود   •
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  .تأمني السيارة   •

  .ضرائب الطريق   •

  .خمطط التلوين والتصميم الداخلي   •

  .تكاليف الطاقة اخلارجية   •

  ا	$#�"� 3.3

  أنواع مختلفة

  8اإلعالنات على السيارة  أنظر الرسم التوضيحي برقم    •

  .رعاية بعض الكتب•   

  .معدات تكنولوجيا المعلومات•   

  .الرعاية من بعض المستخدمين•   

  .ا	��%  1.4

  مصادر مختلفة

  .الحكومة •

  .اليانصيب• 

  .الشركات الخاصة ذات النوايا الخيرة مثل مؤسسة بيل غيتس• 

كشركات الطاقة والمساهمة في خفض ،الشركات الخاصة التي تسيرها قوانين خاصة • 

  الخ...االنبعاث

  .الجمعيات الخيرية•

  .التركات• 

  .مجموعات األصدقاء•
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  ا	�$&��ت .4

  ا)��اع  1.4

  :لقد تم تحديد أربعة أنواع من المركبات

  10و 9هيكل سيارة صغيرة انظر الصور  

  11هيكل شاحنة انظر الصورة 

   13و  12مركبة انظر الصور /هيكل حافلة

    15و  14انظر الصور . شاسيه) bendy-bus(نصف مقطورة، تتضمن باندي باص 

مجموعة واسعة من األحجام متوفرة، واالختيار األخير للسيارة تحدده التكلفة، ومدى توفرها محليا، 

ومتطلبات تكنولوجيا  ،عةحجم التخزين، االستخدامات المتوق ،تضاريس       الطريق وأوضاعه

  .المعلومات

مجموعة ) (قدم 6.5(مم  2000عن  ،وارتفاع سقفها ،ال ينبغي أن يقل عرض داخل  السيارة

يجب توفر وسيلة بديلة في حالة  العطب، كلما كان ). مختارة من الرسوم التخطيطية متوفرة في المالحق

  . وهذا على أقل تقدير. ذلك ممكنا

  )Van type(نوع الفان  1.1.4

القادرة على االستمرار، في إطار معايير هذه  ،أصغر نوع للمكتبة المتنقلة " Van"يعتبر الفان 

ال تطلب  عادة رخصة سياقة خاصة، لذلك يمكن لهذه السيارة الصغيرة أن توصل . المبادئ التوجيهية

  :كما أن صغر حجمها يؤهلها الرتياد. خدمات المكتبة إلى المناطق المعزولة

الممرات الجبلية والطرق الضيقة، الجسور الحساسة، العبارات محدودة  –كل التضاريس • 
  الحجم، ومواقع وقوف السيارات المحدودة
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االستخدام الخاص، مثل مركبات األطفال، وتلك الخاصة بالمراكز المجتمعية والمنازل • 
  .المحمية

  )وظف واحدعادة م(لالقتصاد في استهالك الوقود وللتوظيف الصيفي • 
إن محدودية فضاء السيارة والمخزون وكذا عدد المواقع، يحد من خدماتها، كما أن مرافق 

  .الموظفين محدودة للغاية
شخص، الملكيات  1500يمكنها فعال خدمة القرى التي تصل كثافتها إلى نحو  ،برغم ذلك ،ولكن

  .الخاصة، المدارس الصغيرة، المراكز المجتمعية، السجون والمالجئ

إن ضيق المكان والظروف المناخية يحد من أنشطتها، لذلك فإن استخدام المظالت وهياكل أخرى 

المفيد تجربة استخدام المكتبة المتنقلة، ربما في منطقة لكن من غير . مؤقتة تسمح بتوسيع نطاق خدماتها

  .تطور سكنية جديدة أو موقع لمصنع بشكل خاص

  )مقطورة(نوع الشاحنة  2.1.4

و  28(مترا،  11و 8.5وفعالية ألسباب عديدة، وعادة ما تكون بين  ،يعتبر هذا النوع أكثر فائدة

مجلد،  4000 – 2500باستيعاب مابين طن؛ وهذا يسمح  17و  7.5ووزن إجمالي بين ) قدم 36

  .اعتمادا على حجمها

كونها متوفرة بعدة  ،، كما لها ميزة) coach(تكون الشاحنة عادة ارخص من الحافلة أو األتوبيس 

إن . محركات وتركيبات عديدة للمحور، كما أنها مناسبة لكل التضاريس التي يمكن استخدامها فيها

  .تحويلها إلى مكتبة متنقلةحجمها المتوسط يجعل من السهل 

عموما فإن كابينة . إن اإلبقاء على الكابينة يجعل التصميم فعاال ومعقوال، لكنها تحد من المساحة

  . تصّنع بأدنى المواصفات، لكنها توفر مساحة إضافية للواجهة األمامية) coach-built cab(األتوبيس 

لوزن اإلجمالي يشمل الكتب، خزان الوقود كامال عندما نبحث في الوزن، من المهم اإلشارة إلى أن ا

  .كما يجب التحقق من أن السيارة المقترحة مسموح عبورها في مسارها على كل الجسور. والموظفين
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  نوع مركبة / حافلة 3.1.4

من الممكن أن تكون . يعتبر هذا النوع مفيدا أيضا، لعدة أسباب، وفعاال في العديد من الحاالت

إن . مجلد 4500 -3000، بطاقة استيعابية )قدما 33(أمتار  10الشاحنة بما يزيد على أطول قليال من 

كما أن صعود . هيكل األتوبيس أعلى من الشاحنة مقارنة مع الحافلة التي عادة ما تكون منخفضة جدا

حور الحافلة يعتبر سهال على البعض، لكن أطر العجالت الدخيلة واألرضية المرتفعة في الخلف، فوق الم

لذلك يمكن تحويلها إلى مقاعد بسهولة في حافلة . نظم وحدات التشغيل، يحد من مردودية مساحتها/الخلفي

  .   لكن ذلك ينقص من مساحة الكتب ،يمكن فعل ذلك مع المكتبة المتنقلة. الخدمة المكتبية

وهو ما يعطي في العادة سطحا مستويا، و كابينة يمكن العبور خاللها،  يضمن شاسيه األتوبيس 

إن األرضية المنخفضة لهيكل الحافلة، مفيد للغاية في المناطق الحضرية، .. مساحة كبيرة وواسعة للعمل

  . وقد يكون خطرا في المناطق الصعبة

يسمح براحة أكبر للمستفيدين والموظفين، كما يسمح  ،إن كبر المساحة الداخلية، كما ورد سابقا

يمكن إنشاء مساحة إضافية عن طريق تركيب وحدة قابلة للسحب، إلى و . بتنفيذ أنشطة أساسية إضافية

  .جانب  السيارة الستيعاب المكتب ومنطقة التخزين

نسمة، للتوقفات المنعزلة  5000مناسب للبلدات التي يصل سكانها حوالي  ،هذا النوع من المركبات

لكن المانع . دارس متوسطة الحجمفي المناطق العمرانية الجديدة، المجمعات الصناعية والتجارية والم

 .هو مقدار المساحة المطلوبة للتشغيل ،الوحيد

  

  نوع نصف المقطورة 4.1.4
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تعتبر المكتبة المتنقلة نصف المقطورة أو المفصلية غالبا، المركبة المثالية لتقديم خدمات المكتبة 

مع قدرة استيعابية حوالي ) رامت( 15قد يزيد الطول اإلجمالي عن . للمناطق الريفية والحضرية المهمشة

  .مجلد 5000

تسمح األبعاد الداخلية الواسعة بتقديم الموارد بشكل فعال، مع توفير راحة أكبر للمستفيدين 

يمكن تقديم خدمات إضافية مع القليل من المشاكل، كما تسمح المساحات اإلضافية بإدراج . والموظفين

  . لكترونيةخدمات أفضل كاالنترنت واللوحات البيضاء اإل

على نحو  ،كذا المدارس الكبيرة،نسمة 7500خدمة بلدات يصل عدد سكانها  ،يمكن لهذا النوع

  .أفضل من  التوقفات الفردية ،وهي مالئمة للتجمعات السكانية. فعال

. ( والملتوية ،والطرق الوعرة ،دون استخدامها على الدروب الضيقة ،ووزنها ،يحول حجم  السيارة

  ) بات حركة المرور على الطرقاتلطتونها جيدة في مواجهة مبالرغم من ك

بالرغم من أن المقطورة ذات ( قد تشكل الهياكل والفروع المتدلية المنخفضة خطرا مثلها مثل الوزن 

  ) يكون وزن محورها أقل من المحور الثابت ،المحور المتعدد

تعرف (المفصلية الشاسيه " bendy-bus"بفنلندا حلت محل الباندي باص "  Tamper"تامبيري 

والحافالت الفاتنة " banana buses"وحافالت الموز " tandem buses"أيضا باسم تندم باص 

"slinky buses "يقف حائال ضدها  ،ألن ارتفاع تكلفة قطع الغيار). والحافالت اليرقة أو األكورديون، 

  .وكذا استبدالها بذات المحور الثالثي الثابت

  15و  2انظر الصور 

  

  ا	�����  2.4
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نظرا  لتواجد مجموعة كبيرة من الخيارات، متوافرة محليا، واختالف معايير التصنيع واللوائح 

  .الحكومية، والمتطلبات التشريعية االبتكارية، يمكن أن يستغل الجانب التقني كدليل لالختيار النهائي

  المحرك 1.2.4

مثل صعوبة تشغيلها  ،مشاكلها التقليدية المعروفةبرغم . محركات الديزل هي اآلن المقبولة عالميا

ومنتجات التشغيل  ،خالل الطقس البارد، وهي مشكلة يمكن التغلب عليها باستخدام سخانات بدأ التشغيل

يجب األخذ في االعتبار إمكانية وصول . أفضل طريقة هي ركن السيارة تحت غطاء. على البارد

تؤمن الصيانة في . كما يعتبر توفر قطع الغيار عامال مؤثرا. دةالمحرك، إذا كانت مرافق الصيانة محدو 

من الطبيعي أن تكون قيمتها أفضل إذا .كثير من األحيان من قبل السلطات المحلية أو من قبل وكالئها

ال يمكن . يعتبر هذا مقبوال إلى حد ما، شرط أال تخل بسالمة المكتبة المتنقلة. توافقت مع المعايير

ومحاريث الثلوج فهي تحتاج إلى شاسيه مختلف جدا عما ) القمامة(ات جمع النفايات استخدام مركب

  .تحتاجه المكتبة المتنقلة

يجب أن يكون هناك مساحة تطهير كافية تحت المحرك وناقل الحركة، كما ينبغي أن يكون 

  .د الحاجةالستخدامها عن ،المحرك عازال للصوت، كما ينبغي أن يكون على متنها مولدات كهربائية

هو المفضل  ،يعتبر ناقل الحركة االتوماتيكي مرغوبا للغاية،  بالرغم من أن ناقل الحركة اليدوي

هو خيار  ،كما أن مثبت السرعة التجاوبي. لدى العديد من المشغلين، بخاصة في المناطق الجبلية

  . ويكاد يكون عالميا فه ،وكذا نظام التوجيه المعزز آليا. مرغوب فيه

لقدرته الحصانية القصوى، لمواجهة أنظمة االنبعاث  ،أفضل نوع" turbo"محرك الدفع توربو  يعتبر

تساعد على تلبية هذه  ،فيما يخص معايير االنبعاث، هناك مجموعة من التقنيات المتاحة. الحديثة

  . المعايير، بما في ذلك نظم اإلدارة اإللكترونية للمحرك
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مع ذلك، واعتمادا على مرافق . أكثر تلبية للتشريعات الصارمةوغيرها، "  Adblue" تعتبر أدبلو 

  .الصيانة المتوفرة، فاألبسط غالبا ما يكون األفضل

والنوعان . يمكن تركيب المحركات في الجزء األمامي، أو المقدمة القريبة، في الوسط أو في المؤخرة

فقد تكون متوفرة في شاسيه الحافلة  األخيران هما األكثر تكلفة، هناك خيارات أقل للمحركات المتاحة،

يتوغل في الفضاء الداخلي أكثر من المحرك المركب إلى  ،إن المحرك األمامي القريب. واألتوبيس فقط

  .مع ذلك يتقرر الخيار عموما حسب التكلفة والتوافر. األمام

  )Chassis(الهيكل 2.2.4

كما يجب أن يتبع  . المتوفرة والخدمات المقدمةبالترتيبات المحلية " الشاسيه"يتأثر اختيار الهيكل 

الشروط القانونية المحددة في العديد من الدول، مثل مراسيم اإلتحاد األوروبي، التي تنص على أن يكون 

  .موافقا للنوع المحدد في توجيهات اإلتحاد األوروبي ،الهيكل

يمكن . سم الشاسيه والحمولةضمن الوزن اإلجمالي للسيارة، الذي يضم وزن ج ،يدخل وزن الشاسيه

  .طن كدليل 1التي وزنها (hardbacks)هارد باكس  1200التحقق من وزن الكتب باستخدام 

يرتكز الشاسيه على قاعدة العجالت التي تمثل المسافة بين المحاور األمامية والخلفية، لكل شاسيه 

  .أقصر شاسيه له أصغر حلقة دوران. حلقة دوران خاصة

على توازن السيارة والقيادة، لذلك ال يجب أن تكون طويلة جدا وال  ،خلفي للسيارةيؤثر الثقل ال

األقصر طوال، . يسبب الطول الزائد والحمولة الزائدة على المحور الخلفي، ضعف التوجيه. قصيرة جدا

مية تجعل حمولة السيارة الخلفية واألما. تسبب الحمولة الزائدة على المحور األمامي والتوجيه يكون ثقيال

لكن يمكن أن يكون . مع مخاطره الكامنة) جانب المشاة(السيارة أكثر عرضة للتوقف على حافة الطريق 

  .16أنظر الصورة  برقم . ذلك حيويا، أفضل من توقف السيارة بشكل سيء الخ
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و محور الدوران المحدد،  ،العديد من الدول، تخضع نسبة الطول اإلجمالي لقاعدة العجالت في

ينبغي أن تكون . من الطول اإلجمالي للسيارة%  55يجب أن ال تقل قاعدة العجالت عن . د قانونيةلقيو 

  .وأن ال تكون مركبة ،كل أجزاء الشاسيه قطعة واحدة 

  .ومن الحرائق ،يجب حماية جميع األجزاء السفلية من التآكل

  الفرامل     3.2.4

يفضل . إلى جانب فرملة المحرك ،المضادة للتجمدمن الضروري توفير الفرامل الكاملة مع الوحدة 

في كثير من األحيان فهي . (يمكن أيضا استعمال مبطئات الكهرباء. فرامل المحرك في المناطق الجبلية

في المناطق الجبلية و المنحدرات الطويلة، يمكن أن ) تكون مجهزة وفقا لمعايير شاسيه الحافلة واألتوبيس

  .ينبغي أن تكون كل العربات المقطورة ذات فرامل كاملة. ر وتسبب تآكل الفراملتتالشى الفرامل بشكل مثي

  المرايا     4.2.4

في أوروبا تنص . من المفيد أيضا توفر مرايا تكبير مختلفة. ينبغي تركيب مرايا الرؤيا الخلفية

ة المرايا للوائح المحلية تخضع تركيب. ومرايا الرؤيا السفلية ،احدث اللوائح على المرايا الجانبية األمامية

  .متعددةال

إذا توفرت مرآة النافذة الخلفية، فهي مفيدة للتأكد من أن ال أحد يمر مباشرة وراء السيارة عندما تدور 

  .عكسيا

ينبغي استخدام شخص ثان كمرشد عند عكس  ،تعتبر الكاميرا العاكسة  الحل الجيد؛ في غياب ذلك

انظر . يعتبر غير قانوني ،أو كاميرا ،االتجاه دون تواجد شخص ثان في العديد من الدول، عكس. االتجاه

  .17الصورة برقم 
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  التدفئة والتكييف والتهوية والعزل    5.2.4

أنواع خاصة من التدفئة مطلوبة في معظم السيارات، في عدد قليل من المناطق ذات المناخ 

على أقصى درجة حرارة ممكنة وكذا حجم تعتمد قوة الوحدة إلى حد بعيد . المتوازن على مدار السنة

منطقة النافذة، أو استخدام الزجاج . كما يتأثر أيضا بحجم العزل في جسم السيارة. مقصورة السيارة

  .المناخي الملون وكذا استخدام األبواب

من . في األخير يجب األخذ بعين االعتبار عدد المستخدمين والموظفين وكذا مدى تعرضها للبرد

السخانات الصغيرة تمنح تدفئة أسرع من السخانات . وفير سخانين صغيرين بدل واحد كبيراألفضل ت

  .الكبيرة، وتسمح بأخذ واحدة لإلصالح مع القدرة على توفير الخدمة باستخدام السخان المتبقي

يجب استخدام ما ال . يساعد العزل من جانبي السيارة وسقفها على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة

بعض . من المواد العازلة، مع استخدام مضاد للطبل على جانبي السيارة) بوصة 2(مم  50على يقل 

السيارات الحديثة تستخدم سقف وألواح جانبية مصبوبة على شكل أقسام كبيرة، أو مكونة  من وحدة كبيرة 

لكنها تجعل يعتبر هذا النظام ذو كفاءة عالية للعزل وسهولة التصنيع، . مركبة من المواد العازلة

  .إصالحات جسم السيارة أكثر تعقيدا وكلفة، إذا يتطلب األمر استبدال األلواح كاملة في حالة العطب

منصة السقف المزدوجة الغرض، للتدفئة وتكييف الهواء مقبولة للغاية، رغم أن متطلبات الطاقة 

الهواء التي تعمل بطاقة  مكيفات. الخاصة بها تقتضي في كثير من األحيان مولد أو مصدر طاقة خارجي

" األخضر"متوفرة اآلن،مع استخدام بطاريات السيارة المساعدة، وهي الحل ) volt DC 24(فولت  24

للمناخات المعتدلة، ألنها ال تحتاج إلى مولد أو محرك تشغيل للعمل، وهي منخفضة الطاقة نسبيا، لكنها 

  .كافية لتسخين الجو
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تحميل الوحدات الخلفية يؤدي إلى اختالل . حمولة إضافية قد يحتاج السقف إلى تعزيز ليحمل

لذلك يجب األخذ بعين االعتبار زيادة ارتفاع المركبة، كما يشترط أن . التوازن والتأثير في النهاية الخلفية

يجب توجيه تدفق الهواء من خالل فتحات متباعدة في السقف . يكون مشروع الزيادة من خالل السقف

  .لباردلتوزيع الهواء ا

يمكن تركيب نظام تسخين الماء والهواء الساخن وأجهزة التدفئة التي تشتغل بالغاز أو البنزين 

هو المستخدم ) عادة الديزل(استخدام وقود المحركات ). البارافين(والديزل أو الكيروسين ) الجازولين(

الحرارية وعادم المحرك لتسخين  عالميا لتسخين المياه، تتوفر أنظمة تسخين المياه التي تستخدم المبادالت

 ! إلى درجة الحرارة القصوى - المياه 

  المداخل  6.2.4

يجب أن تتوفر المداخل على قضبان يدوية على جانبي الدرج لتسهيل المدخل على المسنين 

  .والصغار والمعاقين

الت ال تتحرك المكتبة المتنقلة عادة و المستخدمين على متنها، قد يكون ذلك ضروري في حا

يتم تحريك السيارة، وفقا لنوع نظام التعليق وكذا موقعها على الصخور أو في مهب الريح، . الطوارئ فقط

نحاء السيارة لسالمة بسبب حركة المرور وما إلى ذلك، لذلك يمكن تركيب القضبان اليدوية في جميع أ

  .المستخدمين

نزالق وتكون مبينة بشكل واضح، يجب أن تحتوي المداخل والدرج الداخلي على مواد مانعة لال

  .وتكون بألوان زاهية

هذا عندما يكون هناك ثالث محاور . يرتبط عدد خطوات الدرج وارتفاعها بعلو شاسيه السيارة

  .وأرضية منخفضة للسيارة، فالمداخل تكون أدنى بكثير



31 
 

مع أقصى حد من االرتفاع ) بوصة10( مم  254يجب أن يكون عرض خطوات الدرج على األقل 

  .)بوصة 8( مم    200

، كما يجب أن تكون المسافة بينها وبين )بوصة 7(مم  178يجب أن ال تتجاوز أدنى خطوة 

  .وبعض القيود األخرى ،كافية لمراعاة ظروف الطريق مثل الحدب، األعشاب،األرض

أن تكون الخطوة األخيرة متدلية إلى األسفل، لضمان الحد األدنى من االرتفاع، وقد يكون ضروري 

يجب أن تكون هناك . الخطوات الداخلية يجب أن تكون ثابتة. االنسحاب إما يدوي أو باستخدام الطاقة

صيرة ويجب وضع ح .إشارة تحذير لتنبيه السائق إذا كانت الخطوات في وضعها السفلي عند االنطالق

  .راحة في أعلى الدرج، مصحوبة بقرص صلب لتثبيت الحصيرة

كما يجب أن تكون مقاومة للغبار . يجب تزويد األبواب عند المدخل بزجاج غير قابل للكسر

  .وقابلة للقفل من الداخل والخارج ،ينبغي أن تكون سهلة وآمنة. والطقس

  .مضاد للخرخشة يجب أن تكون كل المقابض الخارجية معطلة، مع تركيب جهاز

حتى ال تتأثر درجة الحرارة، بسبب الفتح والغلق  ،البد من توفير مجموعة مزدوجة من األبواب

توفر األبواب المزدوجة حماية ضد الغبار والمياه، وحماية إضافية أثناء الطقس . المستمرين لألبواب

  .ينبغي أن تعمل األبواب الداخلية والخارجية بشكل مستقل. العاصف

  21، 19، 6 ر الصور برقم أنظ

  مدخل ذوي االحتياجات الخاصة 1.6.2.4

يمكن توفير مدخل لذوي االحتياجات الخاصة عن طريق مصعد ميكانيكي منفصل، يتم تركيبه 

لكن في أوقات . حفاظا على المساحة، أفضل من مدخل أو مخرج منفصل. على السيارة أو على الدرج

يوقف اآلخرين ويمكن أن يجعل األشخاص المعاقين يشعرون االزدحام، دخول أو خروج شخص معاق 
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كما يمكن ،لذلك يمكن استخدام المدخل الثاني المطلوب كمخرج للطوارئ، للمصعد المنفصل. بعدم الراحة

يمكن أن يؤثر إنزال المصاعد على توازن السيارة وبالتالي التعامل . تثبيت رفوف متحركة أمام الباب الثاني

  .معها

  22، 20، 6وربرقم  انظر الص

  التخزين  7.2.4

أسعار مساحة التخزين في المكتبة المتنقلة من أعلى األسعار، ويتفاقم الوضع عند سقوط صناديق 

إن أمكن، البد من تركيب . لذلك البد من االستخدام األمثل للمساحة المتوافرة. الكتب على طول الطريق

يمكن ملؤها أيضا بمولدات البطاريات المحولة وغيرها، . مينأماكن للتخزين تحت الهيكل، وتكون قابلة للتأ

  .لزيادة المساحة داخل السيارة

يمكن إيجاد فضاءات داخلية فوق النافذة األمامية، في الزوايا، على أقواس العجالت، تحت 

  .المقاعد، تحت أدنى رف

مساحة خاصة  يمكن تخصيص. يمكن استخدام عربة صغيرة لنقل الصناديق لتسليمها في الطريق

  .لها بين أماكن تنقل الرفوف

  .24انظر الصورة برقم . يمكن استخدام قطع أثاث ورفوف تبادلية معيارية لتحسين المرونة

  إمدادات الطاقة   8.2.4

يجب أن يكون هناك مصدر طاقة منفصل . إمدادات الطاقة قضية حاسمة في المكتبات المتنقلة

  .أن تكون بطاريات، مولد أو مصدر خارجييمكن . عن تلك المتولدة عن المحرك

قد . مع التقدم الكبير في البطاريات، يمكن الحصول على وحدات بطاقة كافية الستخدام يوم كامل

  .ساعات، دون أن تتحرك السيارة فيها 5تتأثر، إذا كانت هناك دورات تدوم 
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جب أن تكون قابلة للشحن كما ي. أي بطارية يجب أن تكون إضافية على البطارية الخاصة بالسيارة

  .من مولد المركبات

يجب أن تكون البطاريات الخاصة بالسيارة محمية بصمام ثنائي حتى ال تكون هناك فرصة لسيالن 

يجب أن يكون توقيف بطاريات السيارة تلقائي حتى تتمكن السيارة من بدأ العمل في . البطارية في المكتبة

  .نهاية اليوم

السيارة شاحن حتى يمكن شحن مرافق كل من السيارة و المكتبة خالل يجب أن يكون على متن 

  .الليل أو في أي موقع

قد تكون صاخبة على . تعتبر المولدات المحمولة أو المثبتة في السيارة مصدر ثان للطاقة البديلة

تجنب دخول كما يمكن أن تكون لها مشاكل االهتزازات مع أخذ الحذر ل. السيارة أو على المنازل المجاورة

يجب أن تفوق قوة توليد الطاقة . الصيانة الدورية أمر حيوي. األبخرة إلى السيارة أو المباني المجاورة

  .المتطلبات، فغالبا ما يفقد المولد القوة بفعل التقادم

  .25انظر الصورة برقم 

ية يكون في فولت، لكن تشغيل األجهزة الكهربائ 24- 12عادة ما يكون التيار الكهربائي للسيارة 

  .فولت، ويتطلب ذلك وجود محول لتكثيف التيار الكهربائي 240- 220

في بعض الدول، توفر مصالح الكهرباء منافذ للطاقة . أفضل مصدر للطاقة هو المصدر الخارجي

من الضروري أن يكون الكابل ثقيل مع تجهيزات عازلة . تعلق على أعمدة يمكن ربط المكتبة المتنقلة بها

يمكن أن تكون اللوائح المحلية صارمة جدا فيما يخص استخدام الكابالت الخارجية وال . ضد الطقس

يمكن تحديد . لذلك يفضل استخدامها في األماكن غير العمومية. ينبغي السماح بذلك إال بحق األولوية
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مكتبة المتنقلة هذا النوع من الوصل، بمجرد أن يتم تثبيت التيار الكهربائي، كما ال يمكن نقل مكان وقف ال

  .من ذلك المكان؛ ما لم يتم تركيب نظام للبطارية

  الكهرباء 9.2.4

إذا تم ربط . أثناء التخطيط لمكتبة متنقلة، من المهم مواكبة العصر الحديث ولو بالقدر القليل

اجمة بسبب المضاعفات الن .السيارة بالكامل بالكهرباء، فإنه مكلف جدا تركيب شبكة كهرباء جديدة للسيارة

يمكن أن يكون هناك توفير كبير في . عن األسالك الممتدة، يجب تثبيت مآخذ توصيل إضافية من البداية

  .التصميم ألكثر من مركبة واحدة استخدام نفس

بسبب االختالفات في ما هو معروض حاليا في جميع أنحاء العالم، فإنه من المستحيل أن تغطي 

ينبغي أن يكون هناك على كل األنظمة، مصدر لإلضاءة في حاالت ومع ذلك . األنظمة الكهربائية بعمق

  .الطوارئ على األقل عند المخارج وفي منطقة المكتب

اإلضاءة النيونية هي النظام األكثر استخداما، لكن أحدث نظم توفير الطاقة المستخدمة لإلنارة 

ذات الضغط " L E D"ليد المباشرة ألماكن محددة، بوجه خاص الطاقة المنخفضة أي تكنولوجيا ال

  .المنخفض

  .ينبغي تركيب اإلضاءة على الرفوف بدال من أسفل مركز السيارة لتجنب الظالل

ستخدام أجهزة يجب أن تكون منطقة المكتب دائما مضاءة جدا، لكن يجب توخي الحذر حيث يتم ا

  .الكمبيوتر الشخصية

  .يجب أن تكون خطوات الدرج والمداخل مضاءة جيدا

  .توفير أضواء فردية في الكابينة ومنطقة الموظفينينبغي 

  .يجب تثبيت إضاءة أخرى خارج السيارة إلنارتها وجعلها آمنة عند االقتراب منها
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يجب تزويد السيارة نفسها بما يكفي من األضواء العاكسة مع وجوب توفير المصابيح الضبابية 

  .األمامية والخلفية

من الحكمة توفير مفاتيح فردية بدل . دخل، وراء المكتبيجب تركيب مفاتيح اإلضاءة عند الم

  .يجب تركيب أضواء الطوارئ. يجب أن تكون جميعها موضحة بشكل جيد. مفتاح رئيسي واحد

  .ينبغي أن تكون كل التوقفات المسائية في مناطق آمنة ومضاءة جيدا

من جميع حرائق %  90ينبغي عند تصميم كل هذه النظم الكهربائية، أن يوضع في االعتبار أن 

يجب ايالء عناية كبيرة لضمان حماية جميع الدوائر الكهربائية . المركبات هي من األعطال الكهربائية

  .بشكل صحيح، بواسطة صمامات أو قواطع منفصلة لكل فرد أو جهاز أو دارة على السيارة

  هيئة الهيكل  10.2.4

صلب، لكن يتزايد استخدام األلمنيوم بسبب عادة ما يصنع إطار المكتبات المتنقلة من الخشب ال

كما تستخدم أيضا . هناك خطر أقل لالنكسار بفعل التقادم. وزنه الخفيف مقارنة بقوة وسهولة تصنيعه

  .األطر الصلبة

يمكن أن تكون الصفيحة الخارجية من األلمنيوم، أو صفائح فوالذية أو من زجاج البالستيك المقوى 

 )G R P ) (1.2( 16يجب أن يكون سمك األلمنيوم واأللواح الصلبة، بين مقاس ). اجيةاأللياف الزج 

  .)مم 1( 20ومقاس ) مم

يجب أن تكون الصفائح مسطحة بدال من المضلعة . بحيث ال تكون رقيقة ومرنة جدا وال ثقيلة جدا

  .الصور الحديثة الالصقة وغيرها تتطلب سطح مستو تماما. لسهولة التنظيف والشكل العام

ب أن تكون الصفائح من الفوالذ المطلي بالزنك لمنع التآكل الذي ينتشر بشكل خاص عندما يج

بينما تكون جوانب السيارة من األلمنيوم الصلب أو الزجاج البالستيكي المقوى . يتاخم الفوالذ األلمنيوم
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"GRP "ة مانعة ، أما األسقف فعادة ما تكون من األلمنيوم ويستحسن أن تكون صفيحة واحدة، سلس

) المتوالي(يجب أن تكون الوصالت في األلمونيوم مختومة بالكامل، ويفضل اللحام المدلفن . لتسرب الماء

يجب ربط الصفائح بدال من تثبيتهاها في أطر خشبية، لمنعها من  الحركة عند . أو اللحام المغلق

فروع المتدلية، يفضل أن تكون يجب أن تكون زوايا السقف صلبة للتقليل من أضرار ال. االهتزاز والضغط

  .األسقف شفافة في المناخات الشمالية لتوفير أكبر قدر من اإلضاءة

، األكثر استخداما ) FRP(وألياف الزجاج المقوى )  G R P(يعتبر الزجاج البالستيكي المقوى 

من األلياف  )  G R P(تصنع ألياف الزجاج البالستيكي . حاليا في بناء هيكل سيارة المكتبة المتنقلة

الزجاجية والراتنج المصبوب، بينما تتكون ألياف الزجاج المقوى من ثالث طبقات من رقائق ألياف 

  .الزجاج

لكنه سهل التصليح بترقيعه باأللياف الزجاجية أو قطع . تكلفة تصنيعه أكبر من تكاليف بنائه

خفيفة جدا وقوية للغاية، ولها فائدة على عكس األلواح العازلة المركبة، فهي . واستبدال األقسام التالفة

لكن بمجرد تعطبها، فإنها خصائصها العازلة تفقد صالحيتها . كبيرة في العزل وتسريع بناء هيكل جديد

  .بذلك يتعين استبدالها بالكاملالهيكلية، و 

ثر األلمنيوم أك. يمكن إصالح تلف صفيحة الفوالذ بالضرب أو التعبئة أو إعادة تركيب اللوح التالف

  .صعوبة، عند تمدده فلن يعود إلى شكله األصلي

األشكال مثل أقواس العجالت، نهاية الواجهة، فتحة السقف، حواف العاكس الجانبي، ألواح السقف، 

يمكن أن تكون مصنوعة من األلياف الزجاجية، التي تسمح بسهولة التشكيل، كما يمكن استبدالها بسهولة 

  .نسبيا في حالة تلفها
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  النوافذ  11.2.4

في كثير من األحيان . ال يجب أن تكون اإلنارة الخارجية متوهجة، يمكن استخدام الزجاج الملون

  .يجب أن يكون كل شيء مغلق ضد الغبار والمياه. يفضل ألواح األلياف الزجاجية الشفافة

قد يكون من األفضل توفير مجموعة من المصابيح العلوية الصغيرة والمختلفة، لمزيد من 

  .لمرونة في ضبط درجة الحرارة وكذلك لسهولة التعامل معهاا

في غياب ذلك، يجب استخدام الفتحة الخلفية . ينصح بوضع طرق عديدة لفتح المصابيح العلوية

كما يجب تثبيت إشارات التنبيه لمنع وصول غير المصرح لهم، أو ألضرار . لمقاومة الرياح عند السفر

 .األمطار

ديد من النوافذ في المناخات الباردة، واستخدام الحد األدنى من اإلضاءة كما يوصى بتوفير الع

لكن قد يكون من األفضل أن يكون ارتفاع مستوى النوافذ الضيقة، بطول الجدران التي ال توجد . التكميلية

  .حل أخر هو أن يكون وزن الرفوف خفيف جدا أمام النوافذ الكبيرة. بها رفوف

  .26و  18، 15برقم انظر الصور 

يجب أن تكون جميع النوافذ مغلقة لتفادي الغبار والمياه وأن تكون مصنوعة من الزجاج األكثر 

يجب أن تكون جميعها قابلة للغلق . ينبغي أن تكون مكسوة بالمطاط بدل المعدن لسهولة استبداله. مقاومة

  .من الداخل

ة ممكنة للمساعدة على تحريك يجب أن تكون النوافذ األمامية والجانبية واسعة إلى أقصى درج

ينبغي . يوصى أيضا أن تكون النوافذ ملونة. يجب أن تكون نوافذ السائق والركاب قابلة للفتح. السيارة

  .تركيب أغطية ضد الشمس قابلة للتعديل على النوافذ الجانبية إذا أقتضى األمر ذلك

  .فيةينبغي تركيب غساالت وماسحات زجاج على النوافذ األمامية والخل
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توفر . الكاميرا العاكسة هي بديل اختياري. يمكن تركيب نافذة خلفية للسماح برؤية خلف السيارة

يمكن استخدامها كمخرج . النافذة الخلفية المزيد من اإلضاءة في الخلف، كما تضفي جو من الرحابة

  .طوارئ، إذا لم يتم تركيب أبواب أخرى

  الديكور الداخلي 12.2.4

  .الديكور الداخلي بلون فاتح لتعظيم اإلحساس بشساعة المكانيجب أن يكون 

تركيب سجاد يضفي جو منزلي للسيارة، لكن الفينيل أو الخشب المصقول، أسهل للتنظيف وأقل 

إزالته وتنظيفه بسهولة، وهو ما يعطي لمسة . يمكن أن يكون بالط السجاد أفضل االثنين. عرضة للغبار

  .دافئة للسيارة

  .ألسقف بمواد نسيجية لتحسين الجوالجدران وايمكن تغطية 

  .35 -27انظر الصور برقم 

 وحدة قابلة للسحب  13.2.4

ويختلف ذلك، حيث يمكن جعل جزء . من المفيد جدا وجود وحدة قابلة للسحب بالمكتبة المتنقلة

يمكن تشغيله . صغير من جدار السيارة قابل للسحب، أو جعله يتمدد إلى الخارج على طول جانبي السيارة

  .هيدروليكيا يدويا أو آليا أو

عندما تكون وحدة السحب، بطول السيارة، يمكن أن تكون األرضية مضاعفة، في أصغر أشكالها 

من المفيد جدا أن يكون الدخول من داخل . يمكن أن تضم أقسام خاصة مثل المكتب أو قسم األطفال

الوصول إلى المخزن، حيث ال يكون هناك حيز  السيارة عند إغالق الوحدة، لمساعدة الموظفين على

  .كان هناك انقطاع خالل أيام كما يمكن أن تقدم المركبة خدمة جزئية إذا. كاف

  35و 14أنظر الصور  برقم
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  تجهيزات السالمة 14.2.4

جنبا إلى جنب مع  ،على جميع العجالت ،وعاكسات الوحل ،يجب تركيب  واقيات الطين الخاصة

  .أجهزة رش الرذاذ

  .ينبغي تركيب خزان الوقود على المدى الطويل، مع غطاء فتحة تعبئة الوقود

  .يجب تركيب جزء مخصص لسحب السيارة

ينبغي تجهيز مضخات كبيرة حسب األنظمة المحلية، وحسب الطلب، كما يمكن أن تشمل ملعب 

  .كرة في المساحات الشاسعة

  36انظر الصورة  برقم 

األولية، من المستحسن أن يكون للموظفين تدريب على اإلسعافات يجب توفر عدة اإلسعافات 

  .األولية األساسية

وينبغي لهذه أن تكون قادرة على إخماد الحرائق . ينبغي تركيب طفايات الحريق وتوضيحها

  .كما يجب فحصها باستمرار. الكهربائية

الموظفون على األرض، ال ينبغي أن يجلس ( يجب تركيب أحزمة األمان دائمة في جميع المقاعد 

 .)عندما تكون السيارة في حركة

  .أو بديال آخر لالتصاالت في حاالت الطوارئ، مثال الراديو ،ينبغي تركيب الهواتف المحمولة

  تجهيزات تكنولوجية    15.2.4

  يمكن توفير االتصال على الخط بعدة طرق
  .عبر الهاتف النقال•  

  .عبر األقمار الصناعية•  
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  .الويفي المحليةعبر •  

  .عبر االتصال على خط أرضي• 

  :يجب أن تكون المكتبة المتنقلة مكتبة فرعية صغيرة، وينبغي أن تشمل 

  .حواسيب لالستعمال العام   •

 .كمبيوتر شخصي للموظفين فقط•  

 .تسهيالت نسخ•   
 .طابعة•   
 .إمكانية الوصول للمعلومات على الخط•   
  .إمكانية التحميل•   

  42، و 39، 37، 31: انظر الصور برقم 

  مرافق المطبخ 16.2.4

يمكن أن تشمل . من المكوث واالبتعاد طويال عن القاعدة ،تسمح مرافق المطبخ األساسية للسيارة

  .المايكرويف، بالوعة، وثالجة، والمياه الساخنة ومنطقة األكل

  المراحيض 17.2.4

يجب أن تشبه نوع شركات الطيران، مع خزان . الحاجة إلى المراحيض تختلف وفقا للمنطقة
  .  وٕامكانية تفريغه في مستودع محلي. للفضالت تحت السيارة

  المواد العازلة  18.2.4

العزل الجيد يمكن أن يحمي من البرد والحرارة، كما يمكن أن يكون هناك جهاز واق لكل جسم 

  .السيارة

  محول كهربائي  19.2.4

� ����ب 240-�220م ��� أن ��� ا���
	�ات ��������

� �&  ،#��%، #"ن ا��!�ل ا��'	����

  . #��% 24 أو 12 �/.	- ���ر,�ت ا��	�رات ا��� *�دة �� ���ن
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  المظلة 20.2.4

كما أنها مفيدة إذا تم استخدام المركبة ) أو إليقاف المطر(ـابة مفيدة لتظليل المدخل حالمظلة السـ

  .في الترويج لألحداث المحلية

  نحو االخضرار      21.2.4

. األلواح الشمسية تستخدم حاليا عوض البطاريات. يوصى باستخدام االخضرار أو الديزل الحيوي

بإمكان األلواح الشمسية إنارة أضواء اآلمان في . يمكن أن تشكل لوحات حديثة السقف الشفاف للسيارة

  .مرآب السيارة

  42انظر الصورة  برقم 

 .وا	�+�� ا	*(�  3.4

 :وصى بتجهيزات السالمة التاليةي

  .الملونة الزاهية الحواجز  •

  .إضاءة حواف السلم• 

 .قضبان السالمة على الدرج والمصاعد• 

 .طفايات الحريق• 

 .مربع اإلسعافات األولية• 

 .مخرج الطوارئ• 

 .كاميرا عاكسة• 

 .مرايا خلفية مزدوجة•

 .نظام اإلضاءة في حاالت الطوارئ•

 .الهاتف•
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 .فحص جميع معدات الطوارئ على فترات زمنية محددة ينبغي
  

 ا	.�ارئ إ,$اءات   4.4

 :من الضروري وضع إجراءات بشأن ما ينبغي عمله في الحاالت التالية

 .النار• 

 .إصابة الموظفين• 

 .إصابة القارئ• 

 .متى يجب استخدام صندوق اإلسعافات األولية• 

 .التعامل مع القارئ العنيف• 

 .حركة المرورحادث سير • 

  .إصابة الحيوانات• 
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مكتبة لألطفال من . النرويج". Soria Moria" سوريا موريا. 3وال يقتصر األمر على خدمة توفري               . مكتبة الفيل الشهرية من تايالند.1

  لكتب، ولكن عن طريق أقمار صناعية حممولة ومودم توفر خدمة ااخلارج 

  على خط للمجتمعات النائية االتصال

  

  

               
  

      النرويج من لألطفال مكتبةداخل "   Soria Moria" موريا سوريا. 4احلافلة الثانية لتقنية املعلومات من        " NettiNysse"نايت نايس . 2

                                                                    بفناند تامبريي
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  تسافر . اسرتالياباملكتبة اإلقليمية موراي العليا تتنقامبالنكا، فيكتوريا . 7 مكتبة متنقلة من برمنغهام   . كلمات على العجالت" !WOW"واو . 5

التوقف الليلي فكم، لذلك   200بعيدا عن قاعدا حوايل سيارة الفان باململكة املتحدة                                                               

  .ضروري

  

                      

  مللكةبا بيكسلي من صغرية متنقلة مكتبة حماور 3  .8، إما               إعالنية كبرية ميكن أن تكون املكتبة املتنقلة لوحة. 6

           .و ممر صغريمدخل منخفض  على يدل وهذا. املتحدة            .باململكة املتحدةليستر للربح املادي كما هو احلال مع 
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الصناعي وهي ختفض                                     اململكة املتحدة تظهر طبق القمر, بارنزيل. 11                          ) مل تعد يف اخلدمة(أقدم مكتبة متنقلة يف الربتغال . 9

  . السقف يف حال الوصول إىل مرآب منخفض                                                                                    

 

 

 

 

 

       
10.Bathala   أخصائي املكتبات املتنقلة من اسبانيا يظهر تصميمه للرتويج      .12              املطلوب حافلة    9يف الربتغال بديل الصورة رقم  

  .اجلناح كبرية ومرايا األبواب املنزلق .أيضادون كيشوت ل                                                      .صغرية خلدمة املناطق اجلبلية 
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  ����*دي ��ص  ��	ن �	ف 	��ن ا�'&�� ا%و�$ ��15nettinysseن �زو"� ا�!رض ���ف و����� ���وان �ر	�� �ن �	ول           . 13
  .*,������� ��أن ���ول إ�$  "bendybus"                                                          .��ور	� ا�"*و�	�

  
  

          
  .مكتبة متنقلة من النرويج توضح واجهة أمامية طويلة.16يف الوضع املمتد                   اجلناح الدامنرك املقطورة تبني, كوبنهاغن. 14

  .وكذا اخللفية
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  �� ا��,��ل ھذه ا��3ن ا%��را�	� ھ� ا������ ا�"/و	�  ��وراي.19      "�*�	� �زدو"� ��1*��*ز�,� و�را	� �ظ/ر أ�واب . �ر-�و*� ا���*	�.17

  ��� �و9: أ	�9 "*�ح. ا�'�	� ����ج إ�$ �ظ�� ��وا"/� أ-'� ا�-�س                                                                                     
 .���د                                                                                     

 
 
 

                
  .متحرك توضح املصعد لكرسي أسبانيا رشلونةب.20                     من القصوى االستفادة لتحقيق. املتحدة باململكة سوفولك. 18

 .نافذة عن عبارة بأكمله اجلانب املتاح الضوء
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  رفوف التخزين لألقراص املضغوطة وأقراص الفيديو.23                                        .النرويج الدرابزين كما رأينا يفآمان .21

  .الرقمية بالنرويج                                                                                    

  
  

              
  عربة صغرية من فان ميدلسربه باململكة املتحدة  تستخدم          . 24        كتبة متنقلة تابعة للمكتبة اإلقليمية لشمال     مصعد الدخول مل. 22

  لسكنات الوالدة املنزلية وإجراء تغيريات سهلة يف األرصدة                                                           .غرب جنوب إفريقيا

  .عند الذهاب اىل مناطق خمتلفة من املدينة                                                                                 
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             دائرية إلضافةهذه فان اململكة املتحدة تبني رفوف . 27                                       .أنيق على سيارة برشلونة، إسبانيا  نظيمت. 25

  .أرصدة على مساحة صغرية                                                                                         

  

  

  

  

  

              
  مرت من إيسرتيدنج أوف  13داخلية طويلة ملركبة ذات . 28شاير املتنقلة باململكة           نوافذ مستديرة للتشويق واإلضاءة مبكتبة ستافورد. 26

                                                                                                                 لحق                               انظر امل(باململكة املتحدة تبني مكتب  بالطول  يوركشاير                                                                           .املتحدة 

 ) 1برقم                                                                                         

             
   تبني اسبانيا منفان دونكيشوت  الداخلمن  عرض .31                                الدوارة الرفوفتبني  املتحدة باململكة ليسرت 29
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 كبرية شاشة واستخدام ميكن استبدال رفوف العرض كيف                                                                     .أمام النافذة 

  

  

  

             
املكتب برشلونة                                                                    يظهر أسرتاليا ساوثويلز، نيو بيجاوادي،. 32                        .   رفوف األملنيوم خفيفة الوزن من واضحة خطوط. 30

  .منفصلة ابينةك  سيارة خلف

  

  

  

  

             

  داخل مكتبة كوبنهاجن املتنقلة مع األجنحة املمددة . 35                   خشبية   رفوف يظهر اإلسبانيةداخل املكتبة املتنقلة . 33

  .ساطعة وطاوالت
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  وهذا يدل يف دوبو يف نيو ساوث ويلز  TAFEاالسرتالية احملمول يف . kinderboxes      "     36" فان اسبانية تظهر الكيندر بوكس . 34

  صل ت على صالبة البناء وقضبان حديدية لسيارة تسافر عرب املناطق النائية ملدة                                                                           

 كيلومرتا يف املرة الواحدة  450إىل                                                                          

 

 
 

         
  املتحدةأجهزة الكمبيوتر للجمهور يف اسكتلندا باململكة  39يف مركبة ايست            وصول عرب اإلنرتنت إىل معلومات االس احمللية  37

 ملتحدة ااململكة ب" East Riding"ريدنج 

 

               
 للجمهور جريئة رسالة مع املتنقلة نيوزيلندا مكتبة 40                      ج اجلمهور       و لول الكمبيوتر ألجهزة أنيق ترتيب. 38

 الربيطانية" Walsall"ولصال املكتبة املتنقلة 
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  بارنسلي اململكة املتحدة تثبت حاسوب جبانب املكتب                  ..43                     واملظلة    الصناعية األقمار طبق وهلا العليا موراي مكتبة.41

 .لتمكني املوظفني من تقدمي املساعدة بسرعة

  
  
  

                 
       لة منز لزيار  صغرية فان على لالستخدام الوزن خفيفة أرفف. 44    يف اململكة املتحدة ألول مرة على هذه       ظهرت األلواح الشمسية ,42

     .املتحدة اململكة يف                                                     .السيارة من مدينة برادفورد 
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   قاطرة   ليست كل املكتبات املتنقلة، مركبات على الطرق. 47          ألوان الفتة للنظر من نبت بورت تالبوت ويلز باململكة استخدام .45

                        مكتبة ومركز معلومات،حديدية من تايالندا، مت حتويلها إىل سكك                                                                                   

تعليم                                                                                                                        شرطة حملية، اهلدف منها جبوار مركز  ،الفينيل لطباعة ،جيد                                                                                  

         .وحماولة احلفاظ عليها يف بيئة آمنة ،األطفال                                                                                  

  
  
  

           
                      أخريا يف ستوكهومل وغريها تستخدم القوارب يف املمرات الساحلية . 48                               نيوزيلندا مانوكاو يف باحلياة نابضة ألوان.  46

 راسية يف ميناء ستوكهومل      "   GURLI" وهذه قوريل                                                                             
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 املوظفون:  هو  أهم مورد ألي مكتبة متنقلة 
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  ا)�2ث وا	�0/�!ات .5

يمنع منعا باتا . مجموعة واسعة من األثاث والمعدات ينبغي توفيرها كمعيار في أية مكتبة متنقلة

. استخدام السيارات صغيرة الحجم، على العموم تعطى األولوية لنقل أكبر عدد ممكن من المجموعات

  .جدا في هذه المركباتغالبا ما تكون مرافق الموظفين محدودة 

عدم إهمال احتياجات الموظفين، كمحاولة لتحقيق أقصى قدر من  ،فإنه من المهم جدا ،مع ذلك

قضاء ساعات طوال في  يعتبر الموظفون أهم رصيد في المكتبة المتنقلة، ويتعين عليهم. توفير الخدمات

  .محيط ضيق

  ا)�2ث وا	��4ات ا	�����3  1.5

  الرفوف  1.1.5

لكن استخدام الخشب المركب يعرف  ،الخشب الصلب أو المعدنية، النوع األكثر شيوعا تعتبر رفوف

كما أنها . الرفوف الخشبية أقل مشاكل من الرفوف المعدنية. وأكثر اخضرارا ،كخيار أرخص،انتشارا أكثر

خص وأخف أر  ،يمكن أن تكون األرفف المعدنية. كما أنها هادئة. أكثر ثباتا على األرض وال تتحرك كثيرا

  .وزنا

  .34-32، 30، 29، 28، 23، 22: انظر الصور برقم 

هذا يسمح بإسكان الكتب المختلفة . يجب أن تكون الرفوف قابلة للتعديل على مسافات محددة

  .م المساحة المتوفرة أكثر فعاليةالحجم، كما يجعل استخدا

تعتبر رفوف . لمنع سقوط الكتب عند حركة السيارة ،ينبغي أن تكون كل الرفوف مائلة الى الخلف

  .أو قضبان الحماية ،األقفال األمامية:الزوايا أكثر مالءمة من أي وسائل أخرى  مثل 
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وتكون رفوف . نحو المحور األفقي° 15و° 10ينبغي أن تكون زوايا  الرفوف الجانبية مابين 

  .°20الجدار الخلفي أكثر حدة حيث تصل إلى 

تكون صالبة األرفف ثالث أضعاف نظيرتها في الرفوف العادية، لمنع انكسارها تحت يجب أن 

  .ينبغي أن تكون أكثر سمكا من العادية، وأن تكون الرفوف القصيرة عمودية أكثر. ضغط الثقل

لتوفير ) بوصة  30( مم  760يجب أن تبنى جميع الرفوف بفتحات منفصلة، مع طول ال يتجاوز 

  .متانة أكبر

ل الرفوف هو مسألة اختيار شخصي، لكن الهدف هو إسكان المجموعات قدر المستطاع، تشكي

في حين أنه من األفضل أن تكون الكتب في وضع غير . والوصول إليها بشكل سهل ،حتى يمكن رؤيتها

  .عموما فإن هذا غير عملي متقابل،

 يتفكك التسلسل، لكن حتى ال ،ومن األفضل أن تكون جميع أحجام الكتب متتالية بعضها مع بعض

لذلك من األفضل أن تكون . بسبب المساحة الكبيرة التي تفصل بينها ،ذلك  يقلل من عدد الرفوف المتاحة

يمكن وضع القصص الورقية على . هناك رفوف لتخزين المجلدات الكبرى من أجل مساحة أكثر فعالية

يمكن أن يرفع  ،لرفوف الدوارة المنفصلةإن استخدام ا .رفوف منفصلة، لكن تكون قريبة  بعضها من بعض

الكتب الورقية مثالية لالستخدام هنا، ألنها أصغر . برغم صغر المساحة ،من حجم المخزون بشكل مثير

  .حجما وأخف وزنا

. تخزن الكتب كبيرة الحجم واألقراص والكاسيت ودي في دي والمواد المجتمعية على رفوف منفصلة

ينبغي عدم وضع كتب صغار األطفال على الرفوف العليا، وال . ستفيدينيجب االهتمام بشكل خاص بالم

  .الكتب كبيرة الحجم على الرف السفلي

   23انظر الصورة برقم 
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ويمكن استخدام هذه المساحة ) بوصة 12(مم  300يفضل أن ال يقل ارتفاع الصف السفلي عن 

  .بشكل فعلي كمساحة خزن مغلقة

تسمح صناديق التصفح بعرض الكتب على الواجهة، يمكن  .تتطلب كتب األطفال عناية خاصة

  ." pigeon-hole"استخدام الرفوف الخاصة بفتحات الحمام 

باالستغالل األفضل للمساحة  ،عندما تتغلغل عربة اإلسكان في الداخل، يسمح القليل من اإلبداع

يجب توخي الحذر . ألعلىأو مربع عرض من ا ،أو علبة تخزين ،يمكن أن تبنى على شكل مقعد. المتبقية

  .حتى ال تكون بارزة في الممر

يمكن استخدامها .  قد تثبت حوامل الدوريات على الجدران، أمام النوافذ أو على أقواس العجالت

ولعب  ،و ملصقات ألعاب الكمبيوتر ،وأشرطة الفيديو CD DVDللمواد غير الكتب مثل الدوريات 

  .األطفال

  المكتب أو منصة العمل 2.1.5

وكذا لتوفير أكبر مساحة ممكنة للتخزين، يعتبر تصميم منصة  ،نظرا لضيق المساحة المتاحة

  .يمكن أن تحد منصة العمل الطولية من مقدار المساحة المتاحة للرفوف. أمرا حرجا ،ومكانها ،العمل

ز مع ذلك فإنها ال تضع الموظفين مع العمالء، وهو األفضل في كثير من األحيان من وراء حاج

واآلن بعد أن أصبحت أجهزة الكومبيوتر على الخط هي القاعدة في المكتبات المتنقلة، يمكن أن . المنصة

  .يكون المكتب المكان الجيد لتركيب هاته األجهزة

تعتبر مقدمة السيارة أفضل مكان للمكتب على العموم، في السيارات من نوع الفان والحافلة، يمكن 

  .ن كمية أكبر من قبل الموظفيناستخدامها بشكل أفضل لتخزي
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في بعض المكتبات المتنقلة تكون المكاتب متواجدة على طرفي السيارة محددة في الداخل أو 

حد ألنه يتيح مجاال أكبر مع ظهور النظم المحوسبة أصبح هذا أقل شيوعا، والمعيار هو مكتب وا. الخارج

  .للرفوف

  .ألنه يتيح مجاال أكبر للرفوف ،أصبح هذا أقل شيوعا، ومكتب واحد هو المعيار

أنظر .أقل أهمية ،في المكتبة المتنقلة من نوع نصف المقطورة، يعتبر مقدار مساحة منصة العمل

  .ملحق مخططات مقترحة

منصة منخفضة تبلغ : هناك خياران. يتوقف تحديد ارتفاع منصة العمل على التفضيل الشخصي

 28(مم  920نصة أعلى يقف عليها الموظفون تبلغ يجلس عليها الموظفون، أو م) بوصة 28(مم 710

. المنصة العالية تتطلب مساحة أقل من جانب الموظفين، بالتالي فهي مفيدة الشاحنات الصغيرة). بوصة

  .عموما أوقات توقف الشاحنات الصغيرة قصير، بالتالي راحة الموظفين ليست على هذه الدرجة من الحدة

مع ). بوصة 25(مم  625و) بوصة 20(مم  500ا بين يجب أن يكون عرض منصة العمل م

  .تراجع استخدام النسخ الورقية، قضية الفضاء أصبحت أقل أهمية

عند جلوس الموظفين على المنصة، ينبغي أن تكون الركبة في وضع جيد، وكذا فراغ لمكان 

  .فراغ وسكة حقائب متنقلة، مفيد للمستفيدين أيضا. وقوفهم

كما ينبغي أن تكون . وأن تكون جميع الزوايا دائرية ،تب مانعا لالنزالقيجب ان يكون سطح المك

  .خزانة نقود عادة ما تكون ضرورية. فيه أدراج قابلة للقفل مع خزانة

تواجد  .وطلبها ،وكذا إلجراءات حجز الكتب ،ينبغي اتخاذ التدابير من أجل الكتب المسترجعة

أن عجالت تفريغ صناديق الكتب مفيدة، إلعطاء المزيد من الرفوف وراء المكتب هو النظام المتبع، كما 

  .لمسترجعة عادة هي األكثر شعبيةالكتب ا. الخيارات للقراء في األوقات المزدحمة
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عند استخدام نظام البطاقة التقليدية، يمكن وضع أقفال . يجب وضع اعتبار خاص لنظام محوسب

  .على حافة المكتب أو بداخله

يمكن . سبا، من األفضل تثبيت جهاز الكومبيوتر على المكتب بشكل آمنإذا كان النظام محو  

توضع المثبتات للحد من االهتزازات، و لمكافحة سرقة . وضع لوحة المفاتيح في درج ينزلق إلى األسفل

  .األجهزة

  .يجب أن تكون التهوئة مناسبة خلف الكومبيوتر

 .ومتصل األقمار الصناعية ،والطابعة ،ينبغي توفير مساحة للعناصر اإلضافية مثال للمودم

يجب أن . على مقربة من منصة العمل) سلة المهمالت(كما ينبغي وضع ورقة إشارة للنفايات 

  .يكون هيكلها مثبتا

    33، 32، 30، 28: أنظر الصور برقم 

  المقاعد  -.3.1.5

ن إلى قضاء وقت كما أن المستفيدين يميلو  ،جرت العادة على عدم تثبيت مقاعد الجلوس العامة

لذلك ليست المقاعد مسألة ذات أهمية  .وعدم استخدامها لفترات طويلة للقراءة،قصير في المكتبة المتنقلة 

 ،ولذلك تكون أماكن للجلوس ضئيلة للغاية. في المكتبات المتنقلة مثل ما هو الحال في المكتبات الثابتة

  .ن كافياومقعد واحد على قوس العجلة في كثير من األحيان يكو 

وس حيث يكون التوقف لعدة ساعات، يجب مضاعفة مقاعد الجل ،في كبريات المكتبات المتنقلة 

  .المبطنة وكذا صناديق التخزين

إلى أن أكثر الناس أصبحوا يبقون لفترة أطول داخل  ،لقد أدى توفير تجهيزات الخدمات على الخط

  .كن لجلوس مستخدمي الكمبيوترلذلك أصبح من الضروري التأكد من توفير أما ،المكتبة
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ومصممة بشكل  ،وأن تكون مريحة، عملية ،يجب اختيار مقاعد جلوس عمال المكتبة بكل عناية

بما أن عمال المكتبة المتنقلة يقضون ساعات طوال في السفر، من الضروري أن يتوفر لهم الحد . جيد

  .األقصى من الراحة

ومسند الرأس القابل للتعديل لكل من  ،ساند األذرعيجب تركيب مقاعد نوع األتوبيس بقماش مع م

  .وكذا تركيب حزام اآلمان ،السائق والركاب

ينبغي أن ال يؤثرِ هذا . لتوفير المساحة في السيارات الصغيرة، يمكن أن تكون المقاعد متأرجحة

  .ومساند الرأس ،على سالمة أحزمة المقاعد

  " Alpha numeric" شاشات عرض ألفا رقمية /لوحة اإلعالنات   4.1.5

. تعتبر المكتبة المتنقلة وسيلة دعاية ممتازة لألحداث المحلية، قضايا المجلس والخدمات المكتبية

يمكن استخدام غطاء زجاجي يسمح بإزالة الحروف، لكن . يجب تركيب لوحة إعالنات في موقع بارز

  .يمكن أن يكون هذا في طراز عملي. سمح بصنع ملصقات أكثر جاذبيةالحواسيب الحديثة ت

  .من المفيد توفير لوحة إعالنات تعمل باللمس

بما أن المكتبة المتنقلة تسافر  ،وهذه فعالة للغاية. يمكن إضافة مساحة ملصقات خارج نافذة السيارة

جب التخلص منها فورا بعد انقضاء مواد العرض يجب أن تكون دائما محينة، والملصقات القديمة ي.يوميا

  .مواعيدها

    37برقم   أنظر الصورة
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  الفهارس    5.1.5

معظم السلطات تستخدم حاليا الفهرس . قليلة هي المكتبات التي تمتلك مساحة للفهرس البطاقي

تف عندما ال يتوفر نظام على الخط، فإن استخدام الهوا. على الخط، بالتالي ال حاجة للفهارس المستقلة

  .النقالة قد سمح لموظفي المكتبة المتنقلة بتحديث الفهارس

  مساحة العرض        -.6.1.5

واالستفادة من  ،مع أنظمة الرفوف الحديثة، يمكن تحويل الرفوف إلى صف واحد لفترة قصيرة

  .الفضاء لعروض جذابة، والترويج للمجموعات واألحداث

  أثاث ومعدات األطفال    7.1.5

مختلفة، " Kinder"متاحة لمناطق أكثر إثارة لألطفال، يمكن توفير صناديق كيندر عدة خيارات 

مساحات العرض ذات األلوان زاهية والواسعة، مع مختلف اللعب اللينة والوسائد الناعمة، تعطي طابع 

ول إلى يمكن تخزين مختلف المفروشات للحفاظ على نظافتها حتى الوص. الحميمية والمؤانسة للسيارة

  .ان التوقف المناسبمك

  التقنية. 8.1.5

 ،والطابعات ،وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،أجهزة الكمبيوتر: تتوفر المكتبات المتنقلة حاليا على

  .والماسحات الضوئية الخ

لم تعد المكتبة . وبذلك يتيح هذا الفضاء االفتراضي فرصا كبيرة لالستفسارات المرجعية وما إلى ذلك

  .في الخدمة المكتبية فقط، بل هي جزء منهاالمتنقلة محصورة 

  .43، و39، 36، 33، 31:انظر الصور  برقم 

وهذا سيؤثر على . لتوفير هذه التقنية، يجب أن يتم االختيار بين نظم االتصاالت المستخدمة

. االتصاالت السلكية والالسلكية، عرض النطاق الترددي وتكنولوجيا األقمار الصناعية والهواتف الخلوية
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تعتبر األقمار الصناعية أغلى تقنية، لكنها قد تكون الخيار الوحيد . تؤثر األوضاع المحلية على االختيار

تسمح األقمار الصناعية . في المناطق النائية، كما هو الحال في كل األمور، تحصل على ما تدفع ثمنه

يدة في وسط مدينة نيويورك الزهيدة الثمن، باتصالك بأقمار صناعية تقتطع األفق فقط، وهي ليست ج

  .مثال، ربما تكون مقبولة تماما في ساسكاتشوان المسطحة

  محول الطاقة 9.1.5

فولت طاقة  12- 24لتمكين كل هذه التكنولوجيا من العمل، من الضروري تركيب محول، لتحويل 

  .ولت على الكومبيوتر وما إلى ذلكف 240- 220بطارية السيارة إلى 

  للموظفينوسائل الراحة    2.5

  :عادة ما يحدد حجم السيارة، مجموعة مرافق الموظفين، لكن قد تشتمل بعض أو كل مما يلي

يمكن . يجب أن هناك صهريج خاص بالمياه الساخنة. مغسلة مغطاة مع صهريج في الخارج  •      

  .تسخين الماء بالمحرك

  .مناشف•  

لتخييم، تعتبر عموما خطيرة بسبب النيران مواقد الغاز ل. جهاز طهي وهو عادة جهاز مايكروويف•  

  .لك طاقة كبيرةالفرن الكهربائي يسته. واألبخرة

 .ثالجة صغيرة•   

 .الساعة•   

 .واألواني األساسية ،خزانة لتخزين األواني الفخارية•   

  .مائدة مطوية بعيدا•  

 مكان للسائقين لتخزين كتب جداول الصيانة وتقارير الخ•  

 .ومرآةخزانة •  
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 .مرافق مرحاض•  

 .جهاز راديو وموسيقى•  

  .)الهاتف الخلوي(الهاتف المحمول •  

  المحسنة  تاألثاث والمعدا   3.5

كما أن . لذلك يجب أن تصبح خدمات المكتبة أكثر تطورا ،بما أن توقعات المستفيدين في ازدياد

. المعدات والتجهيزات القياسية في المكتبات الثابتة، يجب أن تكون قياسية أيضا في المكتبات المتنقلة

أجهزة أي بود للعب، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة كومبيوتر محمولة، والطابعات والماسحات الضوئية الشائعة 

 .  مكتبات الفرعية، لتقديم الخدمات الضرورية، والتي يجب توفيرها في المكتبات المتنقلةاالستعمال في ال

كذا  ،كما ينبغي توسيع نطاق األنشطة. تصبح المكتبة نقطة تركيز مجتمعية ،مع المركبات الكبيرة

ية، قد تشتمل على تلفزيون وشاشة للعروض التقديم. مجموعة من المعدات التي يمكن استخدامها هناك

  .مسجلة/ وكاميرا رقمية ،والمعدات السمعية ،معدات تسجيل

من المفيد أن يكون نظام مخاطبة الجمهور عندما ). الخلوية(يجب أن تكون مجهزة بهواتف النقالة 

  .الخ...المعارض واألعياد المدرسيةتكون السيارة في حركة، للدعاية لخدمات المكتبة في 

  ا	��4ل  .6

 .ونوعهم ،االختالفات ووجهات نظر، بشأن عدد الموظفين بالمكتبات المتنقلةهناك العديد من 

المبدأ الذي يجب أن يطبق عالميا، هو أن الموظفين يشكلون جزءا ال يتجزأ من الهيكل العام للمكتبة 

  .المتنقلة
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ز تعز . يمكن إشراك جميع العمال في عمليات المكتبة، بما في ذلك العمل على السيارة بشكل دوري

واحتياجات  ،هذه الممارسة فكرة الخدمة الموحدة للمكتبة، وزيادة وعي الموظفين لخدمة المكتبة المتنقلة

  .تحفيز أكبرتنوع العمل عادة ما يؤدي إلى . سكان الريف

ينبغي أن تشجع اإلدارة مشاركة الموظفين، دون أن يكون ذلك إلزاميا على الموظفين غير الراغبين، 

في . أن يتوفر االلتزام ومستوى الخدمة المطلوب لدى عضو غير راغب في العمل إذ من غير المرجح

كثير من الحاالت يتم تشغيل المكتبة المتنقلة من قبل عضو متخصص من الموظفين، مع مساعدة 

 ،ميزة ذلك هو استمرارية الخدمة، وهو ما يسمح لموظفي المكتبة المتنقلة. مختلفة من باقي أعضاء المكتبة

  .صورة شاملة عن احتياجات المستفيدينبوضع 

ينبغي وضع . مثل الخدمة الثابتة  ،تحتاج المكتبة المتنقلة وموظفيها إلى أن تطبق القانون نفسه

يجب . جداول بحيث تعطى الفرصة لمشاركة عمال المكتبة المتنقلة في األنشطة المقدمة لموظفي المقر

فرد كامل العضوية في فريق المكتبة المتنقلة، وليس مجرد أن ينظر إلى سائق المكتبة المتنقلة على أنه 

  .سائق

 ينبغي أن يكون لموظفي المكتبة المتنقلة

 .الفرصة للمشاركة في اجتماعات منتظمة للموظفين•  

 .الوقت لحضور دورات التنمية المهنية والشخصية•  

 .توصيف الوظائف الكتابية•  

 .تقييمات منتظمة•  

 .لمستمربرامج التعليم ا•  

 .الوقت لألنشطة الترويجية•  
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 .ظروف متساوية من الخدمة مع الموظفين اآلخرين•  

 .المشاركة في التخطيط االستراتيجي من خدمة المكتبة•  

 .المشاركة في اختيار الكتب•  

 .المشاركة في تخطيط الطريق•  

  .استشارة في تصميم المركبات الجديدة•  

يضم هذا الدليل ثالثة أنواع من فئات . وفقا لالتفاقات المحلية ،السيارةيختلف نوع الموظفين في 

  .وغير الفنيين ،يجب أخذها بعين االعتبار، الفنيون، شبه الفنيين ،العمال

  ا	�����ن ا	�/���ن  1.6

وهم أعضاء في  ،من المكتبات المتنقلة يديرها مكتبيون لديهم لمؤهالت المهنية المعتمدة العديد

  .جمعية المكتبات

والفرق  ،إن العمل في تقديم الخدمة من مكتبة متنقلة هو ما يقدم في المكتبة الثابتة. في البالد

  .يمكن اعتمادها على الفور ،الوحيد هو أن هناك عددا أقل من المورد المتاحة

  ا	�����ن :�9 ا	7���8 2.6  

الموظفين الذين أجروا دراسة أكسبتهم مؤهالت يستخدم مصطلح شبه المهنيين لوصف أولئك 

  .ولكن ال تؤهلهم للقيام بمهام المكتبي ،مما جعلهم مؤهلين ألداء مهام أكثر تعقيدا في المكتبة ،رسمية

  ا	��ظ�8ن >�$ ا	��ھ��7  3.6

في بعض الدول، أين ال توجد خدمات مباشرة من المكتبيين، في هذه الحالة، يقوم غير المهنيين 

والعالقة  ،وااللتزام ،يتم تعويض نقص المؤهالت المهنية دائما بقدر كبير من التفاني. دمةبأداء الخ

  .الشخصية مع القراء
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  ا	��.�#�ن  4.6

رغم تفهمهم وحماسهم، إال أن المتطوعين ليس لديهم . يجب أن يتلقى جميع الموظفين أجورهم

يمكن استخدام المتطوعين للسيطرة على ومع ذلك . الدراية والتدريب الكافي لتقديم خدمات معلومات جيدة

عندما  ،والعمل كمستشارين محليين ،الحشود عند التوقف في مدرسة،وتقديم الكتب إلى السكان المعزولين

  .يكون هناك انقطاعا للخدمة

  .يجب أن يكون للمكتبة سياسة عامة بشأن استخدام المتطوعين في جميع خدماتها

القضائية، يجب أن ال تترك المكتبة نفسها عرضة لمطالبات في وقت تزايدت فيه الدعاوى 

  :ن إلىيجب أن يخضع المتطوعون مثل جميع الموظفين العاديي. التعويض

 .فحص السجالت الجنائية لإلجرام و الجرائم الجنسية•

 .العمل والتصرف وفقا للمبادئ التوجيهية السلطات•

 .العمل وفقا لظروف الموظفين العاديين•

 .طلبات الصحة و السالمةفهم مت•

 .فهم استخدام معدات و مالبس السالمة•

  .و تغطية التأمين الالزم ،إال بعد الحصول  على التأهيل ،عدم قيادة السيارة•

  #�د ا	��ظ7�8  5.6

 60إن العدد المقبول من الموظفين الالزمين لتشغيل مكتبة متنقلة في الظروف العادية هو إعارة 

لكن زيادة استخدام المواد المرجعية على الخط، يتطلب األخذ بعين . لسنوات عديدةكتابا في الساعة وهذا 

  .االعتبار الصيغة الجديدة لالستفسارات
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من . حتى ولو لم تكن هناك حاجة الثنين،تتطلب بعض المناطق سائق خاص لقيادة السيارة 

  .الحكمة وجود اثنين من السائقين في المناطق األكثر خطورة

وتحتاج المركبات ذات منصات العمل المنفصلة داخليا . ميم السيارة عدد الموظفينقد يملي تص

  .ثنين على األقلوخارجيا، إلى عاملين ا

عند قطع السيارة لمسافات طويلة بعيدا عن قاعدتها، قد . يمكن أن تختلف ترتيبات التوظيف

مع . موظفين المسافرين كركابمما قد يوفر دفع أجور ال ،تستخدم موظفين محليين يجتمعون في الموقع

اثنين من الموظفين يمكن أن تتوقف لتناول وجبة، وبالتالي يمكن أن تقدم خدمة مستمرة وأن ال تغلق 

  .أبوابها لتناول الغذاء وما إلى ذلك

أو في  ،يمكن أيضا استغالل الموظفين المحليين للعمل في المساء، عندما يكون هناك ازدحام

  .مصنعمدرسة أو التوقف عند 

نوع من االقتصاد غالبا ما يتم تجاهله، عند تشغيل سيارتين، مع موظف لكل واحدة منها، قد يكون 

حينما يخفض . من الممكن جمع الموظفين على مركبة واحدة والخروج لنصف الوقت، عند كل توقف

من شأنه أن هذا . الوقت الذي تقصيه المركبة عند كل توقف، فإنها تحافظ على الوقت نفسه لكل موظف

  .يدخر المال والمركبة، كما يجنب الحاجة إلى موظفين إضافيين

  )توظيف مفرد(تشغيل شخص واحد   1.5.6

  .وخدمة المستفيدين معا ،التوجه العام حاليا هو تشغيل موظف واحد، يتولى قيادة السيارة

يجب . ة الرفوفإلتمام اإلجراءات الروتينية مثل إعاد ،يجب ترك الوقت الكافي للموظف المفرد

 ،يمكن التغلب على هذا. التخطيط للمسارات بعناية، لموظفين إضافيين، للتوقفات المدرسية وما إلى ذلك

  .أو استخدام موظفين محليين ،من خالل تركيز التوقفات المزدحمة على المسارات نفسها
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الدوران، أو  ينبغي تواجد شخص ثان للمركبات التي تعمل بموظف واحد، للمساعدة في مناورات

  .تركيب كاميرا عاكسة

  )توظيف مزدوج( تشغيل شخصين   2.5.6

,��ھ �9	8 . *�دة �� ,� �/.	- ��ظ1	&، ا����7 وا����6� أو *�ن 5	� �4ھ- �& ا���ظ1	&

� #!: ا��	�رة ������-، # -;��� 7�?�<ت ا���دة، و=�د ا���ظ1	& #� ا����>، ��& ��4و�	> ا���

  .ا�@. ا���دة

  )البدائل(توظيف اإلغاثة  3.5.6

إذا كان . ينبغي دائما توفير موظفين بدائل للعمل في حاالت المرض، العطلة أو شغور المنصب

هؤالء الناس يأتون من باقي المكتبات أو بشكل عارض، يجب توفير التدريب والتكوين الكافي في مجال 

كتبة المتنقلة في تولي وظيفة في خدمة الموهذا مفيد للموظفين  الراغبين . الصحة والسالمة وما إلى ذلك

  .كبديل لبضعة أيام

يمكن استخدام وكاالت، للتزويد بسائق فقط، كما . يجب توخي الحذر عند توظيف سائقين بدائل

تخصيص سائق بديل هو الخيار األفضل، يمكن أن يكون هؤالء . يمكن طلب مساعد ثان للمكتبة

سلحة، سائقين من رجال ن من المجلس، متقاعدين من القوات المالسائقين من المتقاعدين، سائقين آخري

  .اإلطفاء

ومن المهم للغاية،  الحفاظ على خدمة المكتبة المتنقلة بدقة، كون عمالئها يجدون صعوبة أكثر 

إن عدم انتظام الزيارات، وتفويت نقطة توقف يعني . من جميع المستفيدين في الوصول إلى خدمة المكتبة

  .من الخدمة لفترة طويلة حرمان الناس

  

  



69 
 

  ا	��ر"<   6.6

يعتبر التدريب الجيد لموظفي المكتبة المتنقلة أكثر أهمية من كل المجاالت المكتبية األخرى، ألنهم 

لقد ساعد ظهور الهاتف النقال على التقليل . دون إشراف مباشر ،غالبا ما يكون تدريبهم تلقائيا من أنفسهم

  .من شعورهم بالعزلة

والعناية بالعمالء، هي كل متطلبات التدريب الجيد لموظفي  ،والسالمة ،والصحة ،األوليةاإلسعافات 

  .المكتبة المتنقلة

قد يكون موظف المكتبة المتنقلة هو العضو الوحيد الذي يتعامل مع المستفيدين، في الواقع قد 

طة  على أحسن صورة، لذا فإنه بحاجة إلى تمثيل السل ،وعلى ذلك. يكون الممثل الوحيد للسلطات المحلية

 .ينبغي حصولهم على التدريب والتعليم المناسبين

  المؤهالت المكتبية   1.6.6

لكن ليس بالضرورة على كل  ،يستحسن، أن يكون عمال المكتبة المتنقلة من الموظفين مؤهلين

مؤهلين  لمختصين لقد سمحت الهواتف النقالة والبريد اإللكتروني، باالستعاضة عن التواجد الدائم. سيارة

  .بالمكتبة المتنقلة

  السياقة 2.6.6

من الممارسات الجيدة . يجب أن يكون لجميع السائقين مؤهالت السياقة الالزمة لحجم السيارة،

  .راخيص في مقر المكتبة المتنقلةالفحص السنوي لسجالت الت
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  )         ILS(نظام المكتبة المتكامل ) LMS(نظام إدارة المكتبة    3.6.6

سواء على الخط  ،من الممارسات العادية حاليا للسيارات الحديثة، االتصال مع نظام إدارة المكتبة

هذا ما يجعل رصيد المكتبة المتنقلة كجزء من نظام . أو خارج الخط،مع إمكانية التحميل في المساء

تبات المتنقلة التي تحظى بالدعم توفر المك. المكتبة الكلي، كما يسمح بالوصول إلى بقية أرصدة المكتبة

  .إلى المواقع المرجعية على الخطالجيد، إمكانية الوصول 

يمكن للمكتبات التي تقطع مسافة كبيرة . كنظام أمني  LMS يمكن استخدام نظام إدارة المكتبة

 ،ويمكن أن ينبئ عدم تسجيل الدخول. يمكن تسجيل دخولها) كم في بعض الحاالت 450تصل إلى (

  .إذ يمكن استعماله للرسائل النصية. ي المقر الرئيسي عن وجود مشكلةموظف

  ا	���0#�ت .7

تهدف مجموعات المكتبة المتنقلة الى تلبية حاجات المجتمع من الترفيه والمعلومات، التعليم 

من الضروري أن تضم . والثقافة، كل مجتمع فريد في نوعه، لذلك يجب أن تعكس مجموعات المكتبة ذلك

أو مواد  ،كما يمكن أن تشمل مجموعات بلغات متعددة. متخصصة وكذا المجموعات العامةمجموعات 

أو  ،أو الجنس ،قد تتطلب مواد ذات صلة بالسن. أو أنشطة خاصة متصلة بالمجتمع ،متعلقة بصناعات

هو منتج سياسة تنمية  ،وعمقها ،ان اتساع رصيد المكتبة المتنقلة. أو الدين من المجتمع ،العرق

  .المجموعات للجهة المسؤولة عن المكتبة

����� ا	���0#�ت 1.7 �3��3  

 ،بمعزل عن أهداف نظام المكتبة) سياسة األرصدة(ال يمكن أن تكون سياسة تنمية المجموعات 

جزءا ال  ،يجب أن تكون األهداف والسياسات. وهو بدوره يجب أن يعكس احتياجات المجتمع ،وغاياته

  :يجب لسياسة تنمية المجموعات أن . يتجزأ من مهمة المنظومة الشاملة  للمكتبات
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  .تحدد احتياجات وأولويات المجموعات•  

  .تحديد معايير ما سيتم جمعه• 

  .تحديد عمق واتساع تغطية المجموعات•  

تغير  بما يمكنها من استيعاب ،يجب أن تكون سياسة تنمية المجموعات مرنة بشكل كاف

المبادئ التوجيهية لهذه السياسة، لكن تكون قابلة للتكيف  ،ينبغي أن يتبع االختيار. االحتياجات واألهداف

  .بسرعة مع الطبيعة المرنة لخدمات المكتبة المتنقلة على وجه التحديد

 :ينبغي للسياسة النظر في المجاالت التالية

 .أهداف المكتبة•

 .واحتياجات المجتمع•

 .و الطويلة األجل ،و المتوسطة ،القصيرةاألهداف •

 .سياسات السلطة و المكتبة بشأن توفير خدمة•

 .وتشاطر الموارد ،والتشبيك ،للتمويل ،محددات االقتناء مثال•

 .المسؤولية عن االختيار و التزويد، بما في ذلك المسؤولية عن التنسيق•

 .األحجام التي سيتم جمعها•

 :الفئات التي يتعين جمعها •

 .األولويات �

 .الموضوعات �

 .األنواع �

 .عمق التغطية �
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  .نطاق التغطية من األساسيات إلى المتقدمة �

 .االستبعاد    •

  .مجال وعمق فئات األشكال التي تم جمعها•  

  .سياسة المواد المتبرع بها•  

  .سياسة السحب•  

  .سياسة الرقابة•  

  .سياسة الدفع•  

  .أو بلد المنشأمعايير االختيار مثل جودة اإلنتاج •  

  .العوامل المحددة مثل السقف المالي لكل بند•  

  .معايير تنمية المجموعات•  

  )ا	��اد( أ��اع ا	�*�در  2.7

األشكال األخرى . ال تزال الكتب في شكلها المادي وغير المادي، الدعامة األساسية للمكتبة المتنقلة

االت تعتبر الوسيلة الوحيدة إلشباع حاجات في العديد من الح. من المصادر أصبحت اآلن األكثر شيوعا

جزءا من موارد  ،و المصادر على الخط) الـدي في دي (و ) س ي دي روم ( يجب اعتبار. المستفيدين

أكثر من ذي قبل، بعد ،إلى بلوغ  أهدافها ،تهدف المكتبة المتنقلة من خالل ارتباطها باالنترنت. المكتبة

يمكن االستماع للكتب الناطقة بعدة لغات، . التي لم تكن توفرها من قبل ،أن توفرت لديها  أنواع المصادر

  .وبالتالي يمكن لألقليات الوصول إلى المصادر األساسية  في لغاتهم الخاصة

تعتبر اللعب المصادر الوحيدة التي يمكن أن توفرها المكتبة لألطفال من ذوي االحتياجات الجسدية 

  .اللغات األخرى لألطفاليجب توفير المصادر ب. والفكرية
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  ) &���ت ا	��اد( إA*�@��ت ا	�*�در   3.7

  :كميات الكتب التي تنقلها المكتبة المتنقلة هي على النحو التالي

  .1500السيارة من نوع الفان 

  .2000طن   7.5ما يصل إلى 

  .4000-2500طن  20ما يصل إلى 

  .5000نصف مقطورة 

  .7000نصف مقطورة مع األجنحة القرون  

استخدام رفوف أكبر للعرض، الدوريات، . مزودة بأرفف قياسية" فان"هذه اإلحصائيات لسيارة  

  .كل هذا سوف يغير مجموع حمولتها المقرر. رفوف المجالت وغيرها

  اعتبارات خاصة بالمجموعات  1.3.7

  .عند تقرير نسبة المخزون ،يمكن أخذ النقاط التالية بعين االعتبار

تعتبر نسبة الكتب الكبيرة والمجلدة إلى الكتب اللينة . بشكل عام أعلى نسبة في المكتبةيشكل أدب الكبار 

تبرر  ،من حيث التجليد ،واألقل وزنا ،كما أن الكتب األصغر حجما ،المكتبات المتنقلة أكثر أهمية في

  .استخدام أعداد أكبر من المكتبة الثابتة

بشكل عام يمكن توفير مجموعة صغيرة من . ت المجموعاتتمثل المجموعات الواقعية للكبار أوسع فئا•  

تشمل الكتب غير الخيالية مجموعات كبيرة : الكتب الخيالية مثل كتب الخيال العلمي، الجريمة والرومانسية

يمكن تبرير ذلك بأن السيارة يجب أن تنقل الكتب الواقعية أكثر من الكتب الخيالية، ألن . من الفئات

لذلك يجب أن تعتمد . في واقع األمر، فهي كثيرة جدا لدرجة يستحيل توفيرها. ك بكثيرنطاقها أوسع من ذل

  .ورصيد ممتاز لتوفير خدمة جيدة ،المكتبة المتنقلة على فريق عمل جيد
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ينبغي تجنب التركيز على . يجب أن تعكس المجموعات االحتياجات الحالية للمجتمع لكن ليس حصريا•  

لحجمها الصغير، فإن تواجد الكتب الخيالية بالمكتبة المتنقلة هو لمجرد توضيح نظرا . الموضوعات العامة

هي أمور حيوية في  ،وكذا نظام استفسارات جيد ،إن التغيير الدوري للرصيد. مختلف أنواع المواد المكتبية

  .المكتبة المتنقلة

تم زيارة المدارس ومراكز ما قبل إذا كان سي. نظرا لنوع الخدمات المقدمة ،يتباين استخدام كتب األطفال•  

  .المدرسة

وتحميل  ،قد يكون من الممكن جعل توقف المكتبة على أيام. يجب أن تكون نسبة األطفال أعلى

ويكون حجم الكتب المصورة بنفس قدر . السيارة بشكل يناسب عدد األيام، مع مجموعات إضافية خاصة

  .عملحجمها حسب أماكن ال كتب سن المراهقة، كما يتغير

يجب النظر إلى أنظمة الحاسوب على الخط، على أنها هدف يجب بلوغه، كما أن توفيره سوف يؤثر •  

  .ى حجم المجموعات المخزنة إن وجدعل

كما يجب أن تضم الكتب الناطقة . أو أقراص مدمجة ،أقراص دي في دي ،يجب توفير المواد السمعية•  

وكذا توفير أقراص تزيين المنازل والبستنة، بلغات . واألفالم باإلضافة إلى أقراص الفيديو الخيالية مثال

  .عديدة

عند تصميم مكتبات  ،والكتب الناطقة ،يجب األخذ بعين االعتبار، تحميل الكتب، كتب الموسيقى•  

  .ناطقة جديدة

على سبيل المثال، . جب تحليل المسارات جغرافيا و ديموغرافيا، كما تكون األرصدة المقدمة وفقا لذلكي•  

يجب األخذ أيضا زيارة مساكن كبار . يجب التركيز على كبار السن، األطفال والمتحدثين بلغات أخرى

  .ة المتنقلةالسن، المستشفيات ومراكز الرعاية  أخذ ذلك في االعتبار عند جمع أرصدة المكتب
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  بدء المجموعة -.2.1.7

سيكون هناك غموض حول . عند بدء خدمة جديدة لمكتبة متنقلة أو توسيع مسارات لمناطق جديدة

أي األرصدة يجب وضعها في السيارة، لذلك يجب استعمال الدراسات االستقصائية والتغذية الراجعة من 

  .المناطق المماثلة

  .مادة 2000لـمخزون من  وفيما يلي مقترح لمعدل مبدئي جيد

  500كتب اخليال للبالغني  

  400الكتب الواقعية  

  200كتب اخليال لألطفال 

  200   كتب واقعية

  200الكتب املصورة  

  150كتب املراهقني  

  100كتب الطباعة   

  50الكتب الناطقة 

  100الكتب السمعية 

  3.7    ��B$	ا $�� �  

  .بشكل منتظميجب تغيير الرصيد مع المقر الرئيسي 

  .يجب مأل األرفف يوميا وٕازالة الكتب المستهلكة أو التالفة
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ال يجب أن تبقى مادة في المكتبة . يجب مراقبة الرصيد باستمرار وٕازالة الكتب قليلة االستخدام

  .أشهر 6المتنقلة دون استخدام لمدة أكثر من 

ألكثر من سيارة، هو تغيير المسار لكل طريقة سهلة لتغيير الرصيد، عند استخدام المكتبة المتنقلة 

بعض المكتبات تستخدم الطريقة التالية بصفة منتظمة، على سبيل المثال سيارات الفان الخضراء . سيارة

لقد لونت سلطة كيركليس . للمسارات الخضراء لمدة شهرين، ثم بعدها السيارات الحمراء لمدة شهرين

والقراء واعون بذلك، خاصة . على طراز منزل، لكن بألوان مختلفةبالمملكة المتحدة سياراتها األربع كلها 

ويقدم هذا النظام للقراء . عند ِرؤية المركبات األربعة المختلفة بمكان التوقف األسبوعي على مدار الشهر

  .أربعة خيارات للرصيد الذي يودون اإلطالع عليه

  ا	/��ت  4.7

  :أهمها  ،لكن هناك بعض المشاكل . المتنقلةيمكن أن تكون الهبات تكملة مفيدة لرصيد المكتبة 

 .قد تريد الجهة المانحة أن يبقى الكتاب في المكتبة المتنقلة وال يمكن تبادلها �

 .وهذا قد يؤدي إلى عدم توازن في بعض المناطق ،قد تمنح بعض المناطق كتبا أفضل من غيرها �

 .الجهات المانحة األكثر تمثيالقد تأتي الهبات من بعض الجهات، وهناك خطر أن تكون هذه  �

 .قد تكون للجهة المانحة أغراض تجارية أو سياسية أو دينية للتبرع �

قد تكون محتويات الهبة غير مناسبة لعدة أسباب، قد تكون حساسة من الناحية الدينية والسياسية،  �

 .قد تكون عنيفة أو تقنية جدا

م استخدامها بحرص، فإنها سوف تمنح القراء ولكن بالرغم من كل ما سبق، فإن التبرعات إذا ما ت

  .من المفيد أن تكون هناك سياسة للتبرعات، باتفاق بين الموظفين والساسة. رصيدا أكبر



77 
 

لكن يجب أن تضع المكتبة شرطا يسمح لها بأن تفعل . ال ينبغي أن ترسل الهبات إلى جهات أخرى

ى المقر الرئيسي لتتم معالجتها وفحصها بشكل ينبغي أن ترسل جميع التبرعات إل. ما تشاء بهذا التبرع

  .صحيح، وال يجب وضعها مباشرة على أقرب رف

 .رسائل شكر و لوحات اعتراف للجهة المانحة هي تصرفات لطيفة لك دون المبالغة فيها

  

8. C���D	ة ا�#�  

فرع  ويفضل أن يكون جزءا من مقر أو. قاعدة الخدمة هي المكان الذي تعمل فيه المكتبة المتنقلة

يجب أن تضم القاعدة مرآب لتصليح السيارة، كما . مكتبة، كما قد يكون منفصال من حيث المبنى والموقع

  .هلة الوصول للمناطق التي تخدمهايجب أن تكون س

و تصليحها  ،في كثير من الحاالت، تشكل المكتبة المتنقلة جزءا من حظيرة سيارات لهيئة، و ركنها

لكن يجب أن يكون هناك موقف مغطى . في هذه الحالة، ال تكون هناك حاجة لمرآب. تابع إلدارة أخرى

  .في قاعدة العمل

  ا	�$آب  1.8

  .يفضل أن يكون المرآب مغلق، وهو ضروري في بعض المناخات التي تعاني من البرودة الشديدة

أما عن ارتفاع وعرض المدخل، فيجب أن .يجب النظر في إمكانية توسيع السيارات في المستقبل

للحد من المخاطر المحتملة لعكس  ،من المفضل استخدام محرك األقراص. يسمح بسهولة الوصول

 .االتجاه
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مع مشغل ( مساحة أقل وطاقة أقل للتشغيل  ،أو األبواب اإلنزالقية ،تأخذ األبواب الدوارة عموديا

ضية المرآب يجب أن تكون مغلقة جيدا، من المستحسن أن أر . ، كما توفر الوقت والجهد)يدوي احتياطي

  .تكون فيها حفرة تفتيش

يجب فحص كل األجهزة . يجب أن تكون المخارج واضحة، مع توفير معدات مكافحة الحريق

يجب أن يكون هناك جدار حماية . الكهربائية بانتظام، وأن تكون محمية بشكل مناسب مع القواطع، الخ

  .المكتبة بين المرآب ومساحة

من المستحسن أن . يجب تزويد المرآب بالطاقة، واإلنارة، والمراوح، ومساحة لتخزين أدوات الصيانة

  .يكون مزود بالتدفئة و نظام األمن

  .يجب توفير نقاط الطاقة، يجب أن تكون مريحة لشحن بطارية السيارة، وللتنظيف والتدفئة

  .نقل المباشر لألرصدة إلى السيارةللسماح بال)أقدام  5(متر 1.5يجب بناء منطقة ال تقل عن 

���� ����A( ا	�4� ��.��  2.8�( 

  للتبادل الخ ،و ينبغي توفير منطقة عمل محددة مجاورة للمرآب لفرز األرصدة

يجب أن تكون األبواب مزدوجة بين المرآب ومنطقة العمل، مع لوحة الركل في أسفل النافذة وعند 

  .ارتفاع الرأس

  .على مستوى واحد، أو توفير مصعد خليج التحميل ومجاالت العمل ينبغي أن يكون

وكمؤشر يجب أن يكون هناك ما يقارب ثالثة . يجب تخزين  النسخ االحتياطية في هذه المنطقة

  .أضعاف ما هو موجود بالسيارة وما هو معار
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يجب توفير طاوالت . أو رفوف السكة في حل مشكلة المساحة ،يمكن أن تساهم الرفزف المتحركة

و أجهزة الكمبيوتر و وسائل الراحة للموظفين كما هو الحال في أي منطقة عمل ألي  ،و مكاتب ،للعمل

 .مكتبة أخرى

  ا	�#�"� .9

يتم تقديم خدمات المكتبة المتنقلة لتحقيق المساواة قدر اإلمكان في فرص الحصول على خدمات 

في كثير من الحاالت، . ينبغي أن يكون الهدف هو الوصول و جذب أكبر عدد ممكن من الناس. المكتبة

كان سكان الريف أخر من تصلهم خدمات المكتبة، وبالتالي ليست لهم تقاليد في استخدامها، وليست 

  .وعمقه ،ومداه ،لديهم معرفة بكيفية عمل نظامها

كما أن لها ميزة . ها لجذب العدد الكافي من مستفيديهاإن مكتبة متنقلة مليئة بالكتب، ال تكفي وحد

  .الخدمة للمستفيد على نطاق ضيق فهي تقدم.  كونها أقل ترهيبا من فرع ثابت

من المهم جدا الترويج بشكل مستمر للمكتبة وخدماتها، لجذب مستفيدين جدد، مع إعالم 

  .المستفيدين الحاليين بالخدمات الواسعة التي توفرها المكتبة

  .دها فقط اإلمكانيات الماديةتتنوع سبل الترويج للمكتبة المتنقلة لكن تح

  ا	�#�"� ا	�ا@��  1.9

هي التنقل المستمر للسيارة نفسها، لذلك يجب أن  ،تعتبر الدعاية األكثر فعالية للمكتبة المتنقلة

، كما يجب أن تكون نبغي أن يكون للسيارة تصميم الفت للنظري. تكون السيارة مميزة وواضحة الهدف

وينبغي أن تشمل أيضا اسم الهيئة وشعار المؤسسة، وبذلك تكون المكتبة المتنقلة جزء . كلمة مكتبة بارزة

  .من نظام أوسع

  .46و 45، 13، 12، 3: انظر الرسوم التوضيحية برقم 
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  ا	�#�"� ا	�0ر"�     2.9

  :لموالية جملة من األمثلة وأفكار تتضمن القائمة ا. هناك طرق عديدة لتطوير خدمة المكتبة المتنقلة

  .وأوقات الزيارة ،وضع جداول تتضمن تفاصيل الخدمات• 

  .وغيرها ،البنوك ،نقاط مكاتب البريد ،لمنظمات المجتمع ،الخدماتجدول  توزيع• 

  .استخدام لوحات اإلعالنات في مكاتب مراكز التسوق الثابتة•

  .جراحيةمكتبات األطباء وأطباء األسنان عملية • 

  .إنتاج نشرة إخبارية الخدمة• 

  .استخدام النشرات اإلخبارية للمنظمات األخرى• 

  .المقاالت واإلعالنات في اإلذاعة المحلية، الصحافة والتلفزيون• 

  .معلومات عن التعاليم الحكومة المحلية والحكومة• 

 .و الجداول الزمنية ،عناوين قائمة الخدمات•

 .لتوزيع منشوراتاستخدام مراكز البريد •

 .وخدمة جمع القمامة ،توزيع رسالة بواسطة البريد المحلي، وموصلي الحليب•

و المهرجانات، و تظهر  ،و األسواق ،للمعارض: مثال  ،استخدام المكتبة المتنقلة في المناسبات الخاصة•

 .أيام المدرسة المفتوحة الخ ،واألحداث التاريخية  ،األيام

 .مثل ساعة القصة، كتاب يتحدث، أحداث الشعر تمديد ساعات األنشطة•

  .و مراكز التسوق ،عروض في المراكز المجتمعية•

  ا)&G$ أھ���	��ارد ا .10

وأي مكان تنتقل إليه من العالم، يبقى المورد األهم في  ،وشكلها ،أخيرا، مهما كان حجم السيارة

 .على خدمة جيدةحافظة موظفون جيدون هم أساس المالموظفون، : مكتبة متنقلة هو 
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 HCر I)��1  

  رسوم بيانية لبعض المخططات المقترحة للمكتبات المتنقلة

والتخطيط  ،المخططات التالية مقدمة كمبادئ توجيهية للمساعدة على تصميم مكتبة متنقلة جديدة  

. رة خاصة بمحرك اليد اليمنىجميع الرسومات تفترض المقود على يسار المركبات، ما لم تكن سيا .لها

على مستخدمي القيادة باليد اليمنى من المملكة المتحدة وأستراليا وغيرها، استخدام صورة طبق األصل من 

  .إنما إشارة إلى مختلف األوضاع على السيارة ،هذه الرسوم البيانية ليست مقياسا. المخطط

 .هروب، في حالة حريق أو حادث مرورييجب تثبيت باب ثان في جميع المركبات كوسيلة ثانية لل

في كثير من األحيان، . مخرج الطوارئ هذا، يمكن أن يكون نافذة أو باب ويكون عادة مخفي وراء الرفوف

  .مع إشارة توجيه مناسبة ،وعلى سبيل المثال،  يمكن استخدام الباب الخاص بالسائقين لهذا الغرض

1. >�7 ��� ا	��J�J 

 

  
  

واحد للدخول والثاني للخروج، مع مكتب من جانب كل باب، وهذا مفيد في  هذا الشكل له بابين،

الحمام كخيار /لقد تم إبراز المرحاض. عند استخدام نظام محوسب ،وهذا ليس هاما. ساعات االزدحام

  .إضافي
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لكن مع مقاعد السالمة الحديثة وأحزمة . يستخدم مقعد الراكبين في المكتب المقابل كمقعد للموظفين

وقد يعني هذا، دفع المكتب . مان، فهذا ليس خيارا، بل يجب اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير مقعد ثاناأل

  .إلى الداخل في العربة

�<7�J�J و .2� �Aوا 

أو التوقفات التي تعرف اكتظاظا، حيث تكون  ،وهذا مفيد عندما تخدم السيارة  المدارس
  .الحاجة إلى تنظيم أكثر

  

  
  

  ��*� ا	�4����� وا�A أ��م  .3

ثم  ،و هذا مفيد حيث يصل القراء أساسا في بداية التوقف .باب واحد يزيد من مساحة الرفوف

مرة أخرى موقع اختياري للمرحاض، وتكون منصة العمل مفصلية للسماح . المغادرة جماعة أو فرادي

  .لوصول الموظفين
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 ��*� وا�Aة ��� ا	���� .4

وهو مفيد في المدارس . ءات أقل عمقا، وللصفوف الطويلةيمكن استخدام المدخل الخلفي إلجرا

  .لكن يمكن أن يكون خطيرا على الطرق الرئيسية. وساحات المصانع

  

  

5.  7� L8�D	��0< ا	ا LM �Aوا ����	ا�*��  

وبالتالي المقود (هذا النموذج هو مثال حقيقي من إيست ريدنج أوفيوركشاير في المملكة المتحدة 

  .)إلى اليمين
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�A> ��!��ما���ا=8 ا���B/ض�A�  .ا��

يمكن وضع الرفوف أمام بيت االستراحة، مع وضع إشارة على الباب، إذا كان المرفق الستخدام 

نحن ال نقترح عليك أربعة مراحيض، بل أربعة مواقع . الموظفين فقط، فال يجب أال يعلم به الجمهور

 .مقترحة

  

	 �A$���	ا NCا��	ك ا����/ I��4�	 اح�	ظ/$ھ�أ L�# ا)وراق  

يمكن وضع الشباك أمام النوافذ، يمكن أن تحمل القدر نفسه من الكتب مثل الرفوف التي تحل 

كما توفر . محلها، وهي مفيدة في البلدان الباردة لتوفير أقصى حد ممكن من أشعة الشمس للشاحنة

يمكن . حدث في الخارجوهي مفيدة في أكثر المناطق خطورة، حيث يمكن رؤية ما ي. تكاليف اإلضاءة

يمكن لبعض المركبات استخدام الرفوف المعدنية على جانب كامل من . استعمالها من طرف المستفيدين

  .مع الحد األدنى من الدعم الخلفيالنوافذ، 
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  ا	��اNC ا	���$ �A	�JRاب

الكراسي يمكن طي ساللم المدخل لمساعدة ذوي . األبواب المبينة هي من نوع خطوات المصعد

  .امة إلى جانب السائق من السيارةال ينبغي أبدا وضع األبواب الع. المتحركة والعربات للوصول

  

  

$اL3 ا	��($&�������� ��	 �  

Aا���د D=���ا �'* ،��E��ك، ا�����ر *'� ا?���ام ا�!�� �?�G �� ا�/�: #H4, �= ،

� ا���!�ك?��اج ������م ا��Aا إKھ L6�, & أن�ك ا�!- ھ. ,��� ا���!?�- أن ,��ن ��H- ا��

>E1'� .<'����<ت ا	�ا��/ M�� ?�� ا���!�ك . ,�NO ا�?�ا���LQ ا���6� ھ� إ��Aس �����م ا��

� ,����م ���A> ھ��> ���#�ف. أSQ �����1 و أ�E� SQر إز*�ج ����ظ1	&Q�;�ا -H���أن ا U�إ <#�OV��.  
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 �"���  ا),�(�ا�D�3ام 

   لقد جرى تناول هذا في قسم المقطورات
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 I)��2  

�*���H ا	��.�رات  

. كما هو الحال مع السيارات ذاتية الدفع، لقد استخدمت محرك اليد اليسرى،  كما هو العرف السائد

  .استخدام صورة المرآةيجب على المستخدمين في المملكة المتحدة واستراليا واليابان وما إلى ذلك 

يمكن أن يختلف طول المقطورة . يرجى مالحظة أن هذه رسوم بيانية، وأنها ليست على نطاق واسع

  ).قدما 25(أمتار  8إللى حوالي ) قدما 40(مترا  13من 

كما هو الحال مع المركبات . تظهر جميع السيارات مع مدخل للكراسي المتحركة وهي خطوة جيدة

يمكن أن تكون المقطورات أقل . كن أن تتغير لتتناسب مع الظروف المحلية والتمويل المتاحذاتية الدفع، يم

غالبا ما يحل . بكثير من المركبات ذاتية الدفع، خاصة عندما يكون لها محور واحد فقط في الجزء الخلفي

  .ممر خارجي متحرك محل مصعد الذي يكون أكثر تكلفة

). انظر قسم المركبات ذاتية الدفع(اض في أماكن مختلفة مرة أخرى، يمكن إدراج مرافق المرح

  .وبالمثل يمكن صنع مقطورات مشرقة للغاية وجيدة التهوئة، من خالل استخدام النوافذ وأضواء السقف

في كل المركبات ذات الباب الواحد، يجب تثبيت باب ثاني، للهروب في حالة نشوب حريق أو 

  .أن يكون نافذة أو باب ثاني مخفي خلف الرفوف مخرج الطوارئ هذا يمكن. حادث مرور

  �Jب و���� واLM �A ا	���*�. ��1.�رة 
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في األجواء الباردة نوع من ا الحاجز الزجاجي . هذه لها مدخل في الوسط ومكتب مقابل المدخل 

، وتعطي هذا التصميم يتميز بالسماح للموظفين بمعرفة من القادم بسرعة. يمكن أن يوفر الحرارة للموظفين

  .الحرارة المناسبة للترحيب

على النقيض فإن مكوث الموظفين في حجرة زجاجية دافئة، يمكن أن ينجر عنه استقبال غير 

  .سمح بوصول مستفيدين جدودي، كما ال ي

مع . المقطع على اليسار، هو جزء مرتفع من األرضية، أين تتصل العجلة الخامسة بوحدة التوصيل

األطفال عادة أكثر مرونة في صعود ونزول السلم، . ا يتم استخدمه كقسم األطفالارتفاع سقفه،  عادة م

  .حرك، عادة ما يكون قابل لإلزالةلكن ينبغي توفير ممر لطفل في كرسي مت

7 ��� ا	��< ��2.�رة�����  

هذا مهم جدا في . من المفيد جدا توفير مدخلين حول المكتب، عند التوقفات المزدحمة جدا

ذات الحجم الكبير، وأقل مناورة، لذلك ينبغي أن تستخدم في األماكن التي يتوقع فيها استخدام  المقطورات

 .وهذا يعني أنها سوف تبقى لفترات أطول وعادة ما تكون أكثر ازدحاما. مكثف
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�  ��3.�رة �D	ا LM  �Aوا ����  

. وفرصة للترحيب بالناسمجددا سوف يعطي هذا انطباع جيد للمستفيدين القادمين و الموظفين، 

  .وهذا التصميم  مناسب إلدراج مرافق المراحيض ورفوف الكتب الدوارة. كما قد تبدو واسعة جدا

  
 

  " C (»Pod$ون(SJ,�(�  ��.�رة

، عند استخدام المساحة المعتادة % 50يمكن أن تعطي األجنحة مساحة إضافية قد تصل إلى 

هو غرفة يتم خزنها داخل السيارة عند السفر، وهي " القرن/ احالجن"أساسا . للمرآب والغرف على الطريق

روج عندما تكون التي تمنع من السقوط أو الخ ،عادة ما تعمل بالطاقة، مع تجهيزات السالمة المختلفة

  .السيارة في حركة

كما ). القرون(عندما تكون عند غلق األجنحة  ،يجب الحرص على عدم ترك المواد على األرض

يمكن أن تكون مفيدة للموظفين للوصول مثال إلى المرآب، من دون فتح القرون، لذلك ينبغي توفير مدخل 

  .منفصل إذا كان الباب في القرن

كما يظهر المواقع . واحد) جانب(يعرض الرسم اثنان من األجنحة، لكن ممكن جدا استخدام جناح 

يضع هذا الرسم الموظفين في اتجاه مقابل لقسم يعرف شعبية أكبر، مثل قسم األقراص . فة لألبوابالمختل

  .عنايتهم بعيدا عن طريق البالغينالمتراصة ودي في دي، كما يمكن أن يستخدم كمكتبة لألطفال، و 
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على أو اقتراح مبنى  ،منفذ منخفض جدا يمكن تركيبه على األجنحة، يمكن أن يخرج على الرصيف

  .غرار منصة القطار

  

  ���$�Aت ا	�(����ت

بسبب كبر حجم المقطورة، فهي يمكن أن يمكن أن تتضمن تحسينات أكثر، هذا الرسم مقتبس من 

كما تصم منطقة منفصلة خاصة بالموظفين، تحتوي على مرحاض . مقطورة معتمدة في المملكة المتحدة

واحد، يمكن أن تظل مفتوحة أثناء فواصل مع أكثر من عامل . وحوض ومعدات طهي وطاولة طعام

  .ي تحقيق أقصى قدر من االستخدامالوجبات، وبالتال
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 HCر I)��3  

  ��اNC ���8ة

الجوالة وغيرها، اظهر البحث من خالل البحث عبر جوجل، باستخدام كلمات مكتبة متنقلة، المكتبة 

يمكن أيضا أن نجد المكتبات المتنقلة من خالل اليوتيوب، . وهي ال تتبع ترتيبا معينا ،الكثير من المواقع

  .موصى بها وكلها جيدة كنقطة بدايةوفيما يلي المواقع ال تويتر، فليكر والفيسبوك

ات العامة لإلتحاد الدولي لجمعيات الصفحة الرئيسية لهذه المنشور موجودة على موقع قسم المكتب

كما يمكن العثور على قائمة بالمواقع المفيدة، التي سيتم مراجعتها وتحيينها  ،المكتبات ومؤسساتها

  .باستمرار

 ��X	& *�د =�	- #WB �& ا���ا=8 ا�
��> ھ'�� �B# ،����* -9Yة ا�	E= 8=ن ا���ا��ا ���Q. 

  

IFLA Public Libraries section 
http://www.ifla.org/en/public-libraries 
 
Conference proceedings 
(Find a conference and scroll down for mobile library papers) 
http://archive.ifla.org/IV/confproc.htm 
 
UK Branch and Mobile Libraries Group 
http://www.cilip.org.uk/get-involved/special-interest-groups/branchmobile/ 
Pages/default.aspx 
 
USA bookmobile group of ALA 
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/olos/bookmobiles.cfm 
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/olos/bookmobiles/servicesbookmo 
bile.cfm 
 
Australian Mobile Library Page 
http://www.mobilelibraries.com.au/ 
 
Spanish Mobile Library Section 
http://www.bibliobuses.com/ 
 
Randers in Denmark has an excellent site 
http://www.randersbib.dk/default.asp?page_id=79 
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Two sites on Green mobile libraries 
http://www.techsoupforlibraries.org/blog/green-bookmobile 
Green mobile in California 
http://olos.ala.org/columns/?p=139 
UK paper by Ian Stringer for US bookmobile section  
 
71 
 
The famous camel library has its own site 
http://camelbookdrive.wordpress.com/ 
 
For an idea of how many mobile libraries there are see 
http://www.statemaster.com/graph/edu_pub_lib_num_of_boo-educationpublic- 
libraries-number-bookmobiles for the number of US bookmobiles 
 
And 
 
http://www.google.co.uk/images?hl=en&safe=off&q=bibliobus&um=1&ie= 
UTF-8&source=univ&ei=LFr- 
S8v1Kqay0gTqwJjnDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4 
&ved=0CDsQsAQwAw : an index of French speaking bibliobuses 
 
http://homepages.nyu.edu/~mg128/International.htm : International book 
buses, includes useful links 
 
Punjab private Library 
http://www.nriinternet.com/NRI_EDUCATION/India/Jaswant_Singh/index.htm 
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