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  :ُملخص

على المكتبات العامة في ملوي، حيث تبدي اھتماًما بالًغا بتطوير  ء نظرةه الورقة البحثية إلى إلقاتھدف ھذ
 قبول لعبھم دور المعلملمكتبيين في الدول األقل تقدًما مثل ملوي أدى إلى لتدريجًيا  تقبالً مكتبات الطفل، وھناك 

مكتبات الطفل بيئة مھيأة بل جديدة تجعل من في تقديم سُ  أكبروقد لعب المكتبيون كونھم معلمين دوًرا  .أيًضا
حالًيا ما على المكتبيين من مھمة كبيرة لتلبية االحتياجات  ونلحظ .تعلم عالي المستوىفرص تتيح للقراءة و

المتغيرة لبحث األطفال عن المعلومة في ظل التطور السريع للوسائل اإللكترونية، وخلق اإلنتاج المتزايد للراديو 
ھم ينظرون جعليبحيث مشكلًة لألطفال في الدول األقل تقدًما  وغيرھا، مما يمثل والتلفزيون وألعاب الكمبيوتر،

 لذا من الوسائل األخرى ومملة، أدنىإلى المصادر التقليدية للمعلومات مثل الرواية وغيرھا من الوسائل كونھا 
يمكن يمية األولى والتي يجب على المكتبي التأكد من ارتباط مقتنيات المكتبة بحاجات األطفال في مراحلھم التعل

  .تركز على إعطاء األطفال كتًبا مصورة وألعاًبا وصور وغيرھا من األشياء المتاحة في محيطھم أن

ثم تنتقل الورقة البحثية إلى العوامل االجتماعية واالقتصادية والتنوع الثقافي، التي مكنت مكتبات الطفل في 
علومات وذلك بناًء على دراسات قام بھا بعض المعلمون في ملوي من مواكبة التغيرات في وسائل تقديم الم

  . المكتبات العامة بملوي

تناول المعتقدات التقليدية الخاصة ببعض المناطق في ملوي شاملًة إيضاحات بالصور الرقمية  أيًضا سوف يتم
  .لتوضيح بعض الدروس المستفادة لإلتيان بمقتنيات ذات صلة باحتياجات األطفال

  .ملوي-ملوي، المكتبات العامة- مكتبات الطفل، أمانة مكتبات األطفال: األساسيةالكلمات 
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  مقدمة 

نوع من المكتبات مفتوح للجمھور وليس له نوع محدد  ،إن تعريف المكتبات العامة في مھنة المكتبات، ھو أنھا
من المستخدمين تقوم على خدمته، ولكن تقوم المكتبة العامة بإنشاء قسم خاص باألطفال ليشكل مكاًنا يستطيع فيه 

لألطفال كي يختاروا ويستكشفوا  ااآلباء واألطفال والمكتبيون ، التحاور مع بعضھم البعض، أن يكون مكاًنا متاحً 
يستمتعوا من خالل إطالعھم على الكتب واأللعاب والتكنولوجيات الحديثة واإلنصات إلى ما يرويه المكتبيون و

  . من قصص ويتعلمون منھا

  

  مكتبات ملوي العامة 

تقع دولة ملوي النامية، في الجزء الجنوبي من أفريقيا وھي عضو في المجموعة اإلقليمية المعروفة بالجماعة 
وزامبيا من  ،حدھا من الشمال تنزانيا ومن الشرق والجنوب موزنبيق، ي(SADC)ب اإلفريقياإلنمائية للجنو

 6.4مليون نسمة،  13.1الشمال والغرب، ملوي عضو أيًضا في االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ويبلغ تعدادھا 
  . )http://www.nso.malawi.net%).51(مليون من اإلناث  6.7و%) 49(من الذكور 

حصلت ملوي على استقاللھا من االحتالل البريطاني عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين، وأُعلنت 
  . قائم على التعددية الحزبية الجمھورية عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، واحتضنت نظام حكم

وقد تمثل بدء خدمات المكتبات العامة في ملوي بعد حصولھا على االستقالل من االستعمار البريطاني 
العامة التي مولتھا الحكومة، والتي أنشأت بموجب قرار عام ألف  في خدمات المكتباتوإعالن الجمھورية، 

ية وتسعين عند تعيين أول مدير وستين للبرلمان، والذي تم تفعيله عام  ألف وتسعمائة وثمان ةوتسعمائة وسبع
ومجلس إدارة لمكتبة، ووظيفتھا تقديم خدمات مكتبية مجانية للشعب الملوي بغض النظر عن العرق أو اللون أو 

  (Ngaunje 1985). العقيدة

وبالرغم من حصول ملوي على استقاللھا، وإعالنھا الجمھورية، يدير المجلس البريطاني، وقسم 
، وترجع ھذه المكتبات إلى عصر اإلدارة المكتبات العامة األخرى لسفارة األمريكيةالعالقات العامة في ا

عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين ثم أخذت  ،االستعمارية البريطانية عندما أسست المكتبة األولى في بالنتير
عمائة وثالثة وستين، في افتتاح غيرھا في زومبا عام ألف وتسعمائة واثنين وستين ثم في ليلونغوي عام ألف وتس

  . أما السفارة األمريكية فافتتحت مكتبة في بالنتير عام ألف وتسعمائة وسبعين

ومنذ تأسيس ھيئة خدمات المكتبات الوطنية في ملوي، عام ألف وستمائة وسبعة وستين، تم إنشاء 
قة ى معلومات شائالعديد من المكتبات في مختلف المناطق من أجل خدمة الجمھور ومساعدته في الوصول إل

وقد نجحت حالًيا ھيئة خدمات المكتبات الوطنية في إنشاء مكتبات عامة في المناطق  .على التعلم والتنميةتساعده 
جيدة التنظيم والمزودة بالكتب موجودة في األماكن الالثماني والعشرين التي تضمھا ملوي، ولكن معظم المكتبات 

  . الحضرية السابق ذكرھا
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  لمقتنياتتنمية ا

معايير األداء يجب أن تكون جزًء ال يتجزأ من العمل مع جمھور على أن ) 2004(ينص جونسون   
واھتماماته فحسب، المكتبة، وال يسعى المكتبي أو أخصائي المعلومات إلى معرفة احتياجات المستخدم ومطالبه 

، "المقتنيات، ما يفضله المستخدمل يسعى أيضا إلى معرفة، إلى أي مدى تلبي المصادر المتاحة  في ب
مكتوبة خصيًصا لألطفال وتكون عادًة مع كتب المرحلة االبتدائية أو  ،وتتخصص مكتبات الطفل في تقديم كتب

 لديھم تأخر وصعوبة في القراءة لمنما قبلھا، وتقدم مكتبات الطفل خدماتھا لألطفال المحبين للقراءة وأيًضا 
بصرية ومحفزات كي يدرسوا ويتعلموا، وعادًة ما تحتوي مكتبات الطفل على والذين يتطلبون وسائل  منھم،

... مواد أكثر من الجرافيك والمواد السمعية والبصرية والتي قد تشمل صوًرا، ورسوًما توضيحية، والمجسمات
حة في مكتبات الطفل فھي الكتب والمجالت وغيرھا من المواد اإلى آخره، أما المواد األخرى المت

  .(Luban, 1998)قليديةالت

من ، شبيھة باألھداف المرجوة Luban (1998)إن األھداف األساسية لمكتبات األطفال وفًقا لما يوضحه 
  : المكتبات المدرسية، والتي تشمل التالي

 .تشجيع عادة القراءة لدى األطفال وتنميتھا •
 .تنمية الشعور بالتعلم من الكتب دون معلم، بين األطفال •
، ويمنع األطفال من بين الطفل والكتاب الذي تتسبب فيه الدراسة في المدرسة ھدم الحاجز •

 .التعلم خالل أجازاتھم

  قسم مكتبات الطفل

، في كل مكتباتھا بملوي قسًما خاًصا بمكتبة الطفل، وتم ھذا "خدمات المكتبات الوطنية في ملوي"وقد أنشأت   
ونسكو واإلفال، والذي تم تفعيله عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين، التطوير جنًبا إلى جنب مع إنجاز بيان منظمتي الي

ويشير إلى إيمان اليونسكو بالمكتبة العامة قوة حية من أجل التعليم والثقافة والمعلومات، وھي عامٌل مھم إلرساء السالم 
لمكتبة الوطنية أو العامة، اتخاذه إن ھذا البيان دليل أو سياسة على ا. والرفاھية الروحية من خالل عقول الرجال والنساء

  .أساًسا إلنشائھا

يعمل المكتبيون في شبكة المكتبات العامة التابعة لخدمات المكتبات الوطنية في ملوي، كونھم معلمين، لما   
ى يلعبونه من دوٍر في جمع الكتب المصممة لتشجيع المتعلمين الصغار على القراءة لتنمية مھاراتھم اللغوية والقدرة عل

الفھم، وقد تمت تنمية ھذه الممارسة أيًضا من خالل تقديم جلسات يروي فيھا أخصائي المكتبات القصص لألطفال، والتي 
  .مكنت المكتبي من نقل المعرفة إلى الصغار في صورة مكملة للكتب واأللعاب

راتھم في اإلنصات، تمنح ھذه الجلسات األطفال حًقا، فرصة نادرة لالستماع إلى قصص شائقة، تقوي من مھا  
وتأتي بعض ھذه القصص، من القصص التي كانوا األكبر سنًنا يقرءونھا ويستمعون إليھا وھم في المدرسة، وتثري 
الحكايات الفلكلورية من أساطير، وموسيقى، وتاريًخا شفاھي، وأمثال، وِنكات، ومعتقدات شعبية وقصص أطفال حول 

  . ل للعالم من حولھمثقافات معينة وممارسات، من فھم األطفا

ويك إند "؛ مكتبة مدينة بالنتاير العامة، في جريدة "خدمات المكتبات الوطنية"قالت أحد المكتبيات، في فرع   
لقد شعرت أن الكتابة وحدھا، ليست كافية لتشجع أطفال العصر الحديث في ملوي على تقدير، عاداتھم ":  "تايمز المحلية

  ". لقصص الثرية والشائقة التي تقوي مھاراتھم السمعيةوثقافتھم بما في ذلك معرفة ا

تظھر المالحظات التي أبدتھا أخصائية المكتبات، بوضوح حاجة الصغار إلى أشكال متنوعة من المواد   
  .المعلوماتية، والتي يمكن استخدامھا لتنمية اھتمام األطفال بالقراءة والكتابة

كتبة مشروع األم والطفل والذي أضفى بعًدا آخر من التنوع، لجعل وكان الوقت المناسب أيًضا؛ ليكون في الم  
  . األطفال يحصلون على المعلومات من خالل آبائھم والمكتبيين
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كينيا حيث حاولت : ، الطرق المختلفة، التي استخدمت في الدول النامية، مثل)2005(أوضح أشيتاوبينو   
بات لجميع األطفال الملتحقين بالمدرسة أو غير الملتحقين، المتيسرين استخدام المكتبات المتنقلة، وقدمت مثل ھذه المكت

مادًيا وغير المتيسرين، بيئة تعليمية، واستطاع األطفال بذلك، االبتكار ورواية القصص والمشاركة في المناظرات واللعب 
آلليء "غير حكومية تدعى  بألعاٍب مبتكرة وتنمية مھاراتھم، وھو نفس ما تم قي كامباال بأوغندا، حيث أسست منظمة

، مكتبة تحتوي على مصادر لألطفال، من أجل األطفال المعاقين جسدًيا، كي يستطيعوا الحصول على المعلومات "أفريقيا
أيًضا، على أھمية تصميم مكتبة الطفل  Oyarzun, G. et al (2009)بمختلف األشكال التي تتناسب مع إعاقتھم، يؤكد 

ال وآباءھم الستخدام المكتبة ويروج له بينھم، يتم التفكير بعناية، في كل شيء في مكتبة الذي يجذب كال من األطف
سانتياجو العامة بتشيلي، فالمكان الخاص باألطفال به مساحات للكراسي المتحركة، وھناك بعض المصادر لآلباء، 

  . وحمامات وغرف لتغيير حفاظات األطفال

  

  م والطفلمشروع األ

في ملوي، مشروًعا خاًصا بمعنى " خدمات المكتبات الوطنية"وكما سبق ذكره في ھذه الورقة البحثية، بدأت   
، يھدف إلى العمل على األطفال األقل من خمس (NORAD)الكلمة تحت رعاية الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي 

  . سنوات، من خالل أمھاتھم

بھذا المشروع، نشاًطا تكميلًيا، لما قدمته بالفعل في المكتبات العامة التابعة " خدمات المكتبات الوطنية"قامت   
خدمات المكتبات "لھا، من جلسات رواية القصص، وحالًيا تقوم مكتبة ليلونغوي وبالنتاير وھي الفروع الرئيسة لـ

  . ، بإدارة المشروع"الوطنية

، تعريف األمھات بمختلف األعمال األدبية بحيث يمكنھن من نقلھا إلى أبنائھن في ويقوم ھذا المشروع على  
المنزل، والفكرة كلھا تكمن في تزويد المتعلمين الصغار، بأساس أدبي قوي يجعل منھم في المستقبل مواطنين مطلعين، 

  . طفال واھتمامھمإلى جانب العروض الموسيقية، والرقص الشعبي، والتلوين، واأللعاب لجذب انتباه األ

ولكن يشكو المكتبيون، من التكنولوجيا المتقدمة، كونھا العائق األساسي في طريق استمتاع أطفال الدول النامية،   
الحقيقي باألعمال األدبية، ألنھم مبھورون بالمنتجات اإللكترونية من كمبيوتر وألعاب وغيرھا، باإلضافة إلى أولياء األمور 

بإحياء " خدمات المكتبات الوطنية"فقدوا اھتمامھم برواية ھذه القصص الشائقة إلى أبنائھم، فقامت  الذين يبدو أنھم قد
  .اھتمام آباء األطفال الصغار ، بنقل ھذه المعرفة إلى أبنائھم

  جامعة مزوزوالطفل في مكتبة 

االستئماني ق بيت في الجزء الشمالي من ملوي، وتأسست بتمويل من صندوالطفل بجامعة مزوزو، تقع مكتبة   
عشر من أبريل، عام ألفين  في الرابع جونسون من صندوق بيت االستئمائي. م.تالسيد د افتتحھا وجامعة مزوزو، وق

الترويج لمحو األمية "ھو وبيان مھمة مكتبة الطفل في جامعة مزوزو إلى الجمعة، تفتح المكتبة من يوم االثنين وأربعة، 
تقديم مصادر من خالل للقراءة والتعلم  ،ئة مالئمة لكل مستخدمي المكتبةالقراءة، خلق بيتنمية ثقافة ، المعلوماتية

  . المعلومات واألنشطة بجميع األشكال التي تتناسب مع احتياجات المعلومات في القرن الحادي والعشرين

القصص والكتابة في جامعة مزوزو، خدمات مكتبية مثل القراءة والخدمات المرجعية ورواية دم المكتبة تق  
م وأن تستخد أن توفر ملعًباأن كل مكتبة تحتاج : على ذلك قائالً  )2004(، ويؤكد دامباورن والترفيه والرقص والرياضة

  . والرسم والتلوين والعروض الموسيقية والحفالت والفنونالمبتكرة من رواية القصص ھذه المساحة في مختلف األنشطة 

ل في جامعة مزوزو، أو من األطفال الذين يذھبون إلى المدارس في المناطق خدمي مكتبة الطفإن معظم مست  
  .، كما يؤتى ببعض المستخدمين اآلخرين من المدارس، تحت إشراف مدرسي اللغة اإلنجليزيةالمحيطة

والذين يستخدمون إمكانيات المكتبة تحت الموجودة حول مدينة مزوزو،  المالجئوبعض آخر من أطفال   
  . إشراف المسئول عنھم
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  الطفلالتسويق للخدمات المكتبية بمكتبات 

أنواع المواد األطفال  ،، ُيري المكتبيفيه المكتبةتطأ قدمھم األول الذي ، في اليوم يعطى األطفال جلسة توجيھية  
  .يون، ألعاب الكمبيوترالتلفزالمخصصة لھم مثل الكتب المصورة، أجھزة المكتبية 

ا طريقة تغرس كونھبعمل جلسات لرواية القصص، ، األطفال والمسئولين عنھميقوم أيًضا المكتبي ومدرسي   
  . شكل الريف الملوي ف علىالتعرفيھم القيم الملوية، حيث أن بعض ھؤالء األطفال قد نشأ في مدن وبلدان دون 

أن مكتبات الطفل التي تقدم مواد تعليمية وخدمات ألطفال ، Yesner and Murray (1993)ذكر كتاب   
تعليمية لألطفال كتبات التي توفر مصادر داء األكاديمي، أكثر من تلك الملتطوير األالمدارس والمدرسين، ُتعطي فرصة 

من أجل تحقيق ھدف ملون مًعا مما يجعلھم يعلكال، األطفال والمدرسين  التعليمية فقط، ھذا ألنه بتقديم الموارد والخدمات
بوضوح،   Markless and Streatfield (2006)رح كتاب ش، ويواحد، وھو تطوير األداء األكاديمي لدى األطفال

  . احتياج الطلبة والمدرسين إلى العمل جنًبا إلى جنب من أجل أداء أكاديمي أفضل

خرج به ھذا ما وأثر إيجابي على تطوير األداء األكاديمي لدى األطفال، في جامعة مزوزو، لمكتبة الطفل   
لألعضاء الذين مر مقارنة بين األداء األكاديمي السابق والحالي تبي في مكتبة الطفل بجامعة مزوزو، من خالل عمل مك

، وكان بعض ھؤالء األطفال أميون ولكنھم اآلن يستطيعون القراءة والكتابة مما على عضويتھم في المكتبة أكثر من سنة
في عام ألفين وعشر، فقد وجد أن مكتبة  "ملوندا"على تنمية أكاديمية مستدامة، وبناًء على دراسة قام بھا  الحفاظيمكنھم 

ألنه الكثير فيما يتعلق بذلك الشأن حاجة لعمل تطور من أداء األطفال األكاديمي، ولكن ھناك الطفل بجامعة مزوزو 
تطور في أداء األطفال األكاديمي، فلديھا بعض الخدمات  ، منوبغض النظر عن ما تحدثه مكتبة الطفل في جامعة مزوزو

ن تؤدي ھذه الخدمات واألنشطة والتي يمكال تقوم بھذا الدور، المقدمة بھدف تطوير أداء األطفال األكاديمي ولكنھا ال 
رفيه من رقص وتمثيل وأيام مفتوحة إذا تم التخطيط والترويج لھا جيًدا بحيث يحقق المستخدمون االستفادة الكاملة تتشمل ال
  . أداء أكاديمي أفضل لدى األطفالإلى منھا، 

التي ترشحھا مناھج المدارس اإلبتدائية في تحتاج مكتبة الطفل بجامعة مزوزو، إلى تقديم عدد أكبر من الكتب   
م خدمات ضًحا أن مكتبات الطفل تحتاج إلى تقديمع ھذه النقطة مو Entwistle and Olsen (2007)تفق ملوي، وي

كاديمي أفضل، باإلضافة إلى ذلك أوصى الوصول إلى أداء أمن أجل ، يذھب إليھا المستخدمتتوافق مع منھج المدرسة التي 
  :بأھمية

 .الھدف المرجو منھاالتأكد من تحقيق جميع الخدمات واألنشطة المقدمة،  •

الذين ال يستطيعون الحصول على الخدمات داخل المكتبة، حيث أن ھذه ھي تقديم خدمات خارج المكتبة للوصول، ألولئك 
  . اإلقليم الشمالي من ملويفي مكتبة الطفل الوحيدة 

  

  الخالصة

للمكتبات الحًقا،  تقبليينالمس، يضع نواة المستخدمين أظھرت ھذه الورقة البحثية أن أخصائي مكتبات الطفل  
، في ملوي" خدمات المكتبات الوطنية"في المكتبات العامة التابعة لـفرصة التعلم والحصول على المعلومات يعطيھم و

 األنشطةنمية القومية، ومن الجدير بالذكر، أن اكتساب المھارات والمعرفة التي تمكنھم من المشاركة في التباإلضافة إلى 
صصة لألطفال، في تلك المكتبات مثل مشروع األم والطفل، وجلسات رواية القصص، تتوازى مع ما والبرامج الُمخ

  . يواجھه المكتبيون من تطور تكنولوجي متسارع وحاجة إلى تنمية المقتنيات في عصرنا الحديث

يبدو ھناك تجاھالً لعمل المكتبات المتعلقة باألطفال، بسبب القصور المادي، إال أن أفريقيا ، أنهوعلى الرغم من   
  .ي مجتمعنا واالنتباه إلى حقوقھمالسعي إلى رعاية األطفال الفقراء، فوعلى األخص ملوي، تحتاج إلى 
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