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مكًية األوقاف العامة يف املوصل( :درادة حالة)
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تاروخ القيول2008/7/20 :

تاروخ الًقدوم2008/5/27 :

املقدم ـــــة
ألف
لقد اختمؼ مفيكـ المكتبات كتطكر مدلكليا عبر العصكر ،كذلؾ ّ
المكتبات القديمة لـ تكف كالتي نراىا ىذه األياـ مف حيث تعدد أنكاعيا كتنكع
بأنيا "تمؾ

كتعرؼ المكتبات المتخصصة
مقتنياتيا كطرؽ تنظيميا كخدماتيا ّ ،
المكتبات التي تتبع المنشآت التجارية كالصناعية أك المنظمات الخيرية كالييئات

الحككمية كالجمعيات المينية"  ،كيشمؿ ىذا التعريؼ الكحدات المتخصصة في

مكضكع محدد كالتي تتبع المكتبات العامة كالجامعية كتخدـ عادة الييئات المشرفة

()1
تعرؼ أيضان بأنيا تمؾ المكتبات التي تتككف مف مجمكعات ذات طابع
عمييا  ،ك ّ
معيف أك مادة معينة كيمكف لمكتبات المخطكطات الشرقية اف تدخؿ ضمف ىذه

الفئة( .)2كمف بيف ىذه المكتبات ىي مكتبة

األكقاؼ العامة في المكصؿ ،لذا

تناكلت ىذه الدراسة جانبيف األكؿ تضمف الدراسة النظرية كشممت تعريؼ الكقؼ

تضمف
كمفيكـ مكتبات األكقاؼ كنشكئيا تاريخيا .اما الجانب الثاني مف الدراسة ؼ

الدراسة الميدانية لمكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ كشمؿ تأسيسيا كمجمكعتيا

ككادرىا كخدماتيا.

 قسـ المعمكمات كالمكتبات /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
( )1ماكنت ،الس .المكتبات المتخصصة كمراكز المعمكمات؛ ترجمة عمي سميماف الصكينع.
جدة :معيد اإلدارة العامة.1983 ،ص .13
( )2أحمد بدر ،حشمت قاسـ .المكتبات المتخصصة إدارتيا كتنظيميا كخدماتيا .ط  .3الككيت:
ككالة المطبكعات .1982 ،ص .1
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اإلطار العام للدرادة
مشكلة الدرادة
الشؾ في أ ف المكتبات المتخصصة ذات أثر ميـ في رفع كفاءة المستفيد
األكقاؼ
(الفرد في المجتمع) كالسيما في عصرنا الحالي .كقد برزت مكتبات
بصفتيا نكع مف أنكاع المكتبات المتخصصة ألنيا تقدـ خدماتيا لممستفيديف منيا
كمف بيف مكتبات األكقاؼ ىي مكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ التي مضى
عمى تأسيسيا أكثر مف ثالثيف عاما مما يتطمب دراسة حالتيا مف مختمؼ الجكانب
كصكال إلى إمكانات تطكيرىا خدمة لممستفيديف.

فرضوة الدرادة

بإمكاف مكتبة األكقاؼ أف تقدـ خدمات أفضؿ مما تقدمو حاليا كتككف
أكثر فائدة لممستفيديف كتمبية احتياجاتيـ فيما لك تـ معالجة كؿ نقاط الضعؼ
كالسمبيات التي تشخصيا الدراسة.

األدىلة اليحٌوة اليت حتاول الدرادة اإلجابة علوها هي كما وأتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ماىي الفئات المستفيدة مف المكتبة؟
ماىي األساليب كاألدكات المستخدمة في العمميات الفنية؟
ىؿ تزكد المكتبة بالكتب كالدكريات كالمراجع الحديثة؟
ىؿ يتكفر المالؾ الكظيفي المؤىؿ لمقياـ بالعمؿ المكتبي؟
ماىي طبيعة الخدمات المقدمة في مكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ؟
ىؿ تتكفر األجيزة كاألثاث المناسب كما مدل صالحية المبنى لمعمؿ
المكتبي؟

أهداف الدرادة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .1التعرؼ عمى كاقع مكتبة األكقاؼ العامة في مدينة المكصؿ لمنيكض بكاقعيا
الراىف.

500

آداب الرافدون – العدد ()53
1430هـ2009/م
.2
.3
.4
.5

الكشؼ عف نقاط القكة كالضعؼ في مستكل الخدمة المقدمة لممستفيديف مف
المكتبة.
الكشؼ عف نقاط القكة كالضعؼ في مجاؿ فيرسة كتصنيؼ المجمكعة داخؿ
المكتبة.
التعرؼ عمى مجمكعتيا كمدل كفايتيا في تقديـ أفضؿ الخدمات لممستفيديف.
التعرؼ عمى أساليب العمؿ كمدل كفاءتو في تقديـ الخدمات بفاعمية.

أهموة الدرادة
رفد
.1

.2

.3

لممكتبات المتخصصة دكر مو ـ في عممية التطكير مف خالؿ إسياميا في
المستفيديف بالمعمكمات .لذا يمكف إيجاز أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية:
إشعار المستفيديف بأىمية مكتبة األكقاؼ باعتبارىا المكتبة الكحيدة مف ىذا
النكع كىي مكتبة دينية متخصصة كمف الضركرم النيكض بيا كتطكير
برامجيا كأنشطتيا كخدماتيا كالتي تحقؽ جزءا مف التطكر لخدمة المستفيديف
منيا.
دراسة كتحميؿ كاقع المكتبة لتقديـ صكرة كاقعية لحالتيا الراىنة كالسعي لتقديـ
الحمكؿ كالمقترحات المناسبة لتطكيرىا لما لو مف أىمية كبيرة لرفع مستكل ىذا
النكع مف المكتبات.
سكؼ تضيؼ ىذه الدراسة الكثير مف المالحظات إلى الدراسات التي تناكلت
ىذا النكع مف المكتبات الدينية المتخصصة.

منهج الدرادة
اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة لدراسة المكتبة مف حيث
كمكظؼىا كخدماتيا كالعمميات الفنية فييا كدراسة نقاط القكة كالضعؼ
ك
مجمكعتيا
فييا كمحاكلة إيجاد الحمكؿ لتقديـ أفضؿ الخدمات .كاعتمد في جمع البيانات عمى
المقابمة مع مسؤكلي المكتبة كالمكظفيف فييا لمعرفة الظركؼ المحيطة بالمكتبة
كالتي ليا تأثير بدكرىا في تقديـ الخدمات.
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الدرادات السابقة
 )1الموسوي ،مصطفى مرتضى ،تيسير فوزي رديف .مكتبات األوقاف العامة
في بغداد والموصل (دراسة تحميمية مقارنة) .المؤتمر العممي األول لممكتبات
والمعمومات :اربيل .2006 ،تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع حاؿ
مكتبات األكقاؼ في بغداد كالمكصؿ كالتي شممت خمس مكتبات أربع منيا
أف
في بغداد ككاحدة في المكصؿ كجاءت محاكلة لتحديد النكع الذم يمكف
تنتمي إليو ىذه المكتبة ػ كذلؾ مف خالؿ فصؿ مجاميعيا حسب أشكاؿ أكعية
المعمكمات التي تضميا المجمكعة .اتبعت ىذه الدراسة المنيج المسحي
كجمعت البيانات باعتماد السجالت كالمقابمة مع مسؤكلي المكتبات فضال عف
المالحظة كالمعايشة خالؿ مدة الدراسة .كقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أبرزىا
أف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ىي الجية الحككمية الكحيدة المسؤكلة عف
اإلدارة كاإلشراؼ عمى مكتبات األكقاؼ في العراؽ .كقدمت الدراسة عدة
تكصيات أبرزىا زيادة التخصيصات المالية ليذه المكتبات.
 )2آل فرج ،قصي حسين .المكتبات العامة الموصمية منذ القرن الثامن عشر
وحتى القرن العشرين .الموصل :مركز دراسات الموصل .2004 ،في ىذه

الدراسة أفاض الباحث في تقصيو عف المكتبات العامة في المكصؿ منذ القرف
الثامف عشر كحتى القرف العشريف حيث تميزت بتنكع المكتبات كتعددىا كعظـ
مكانتيا العممية بما حكتو مف كتب كمصادر كمراجع تاريخية كفقيية كأدبية
كغيرىا .كقد ا عتمد الباحث عمى ماتكفر لو مف المصادر في المطبكعات
كالدكريات المكجكدة في المكتبات المكصمية فضال عف الكقفيات كالمخطكطات
في دائرة أكقاؼ نينكل ،مستعينا باألسمكب الميداني في الكشؼ عف محتكيات
ىذه المكتبات .كقد قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى فصميف اثنيف  :األكؿ يضـ
مكتبات الجكامع كالمساجد كمدارسيا لمقرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر
مقتص ار عمى األخبار غير المنشكرة كالمكجكدة ضمف الكثائؽ كالكقفيات،
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كالفصؿ الثاني يضـ مكتبات القرف العشريف مراعيا فييما التسمسؿ الزمني في
إنشاء تمؾ المكتبات كتأسيسيا كمف بينيا مكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ.

تعروف الوقف
أ .الوقف لغة :أم الحبس كىك مصدر كقفت الشيء إذا حبستو ،كمنو اشتؽ اسـ

المكقؼ ،كفعمو كقؼ أما أكقؼ فميست مف فصيح المغة كىي بمعنى اسكت (.)1
كما تعد كممة الكقؼ مصد انر مشتقان كذلؾ قكلنا "كقفت الدابة" ككقفت الكممة كقفا
كيعد ىذا التعبير متعدم ان ،فإذا أصبحت الكممة الزمة أصبحت "كقفت الكممة

كقكفا" كاذا كقؼ الرجؿ قمت (كقفتو تكقيفا) ،كأما كممة ( أكقؼ) فيي لغة رديئة

سكاء أكانت مف الدكاب أـ االرضيف كغيرىما(.)2

ب .الوقف اصطالحا :اختمؼ الفقياء في تعريفو ،كمنشأ
اختالفيـ في حكمو :فقد عرفو

اختالفيـ يعكد إلى

اإلماـ أبك حنيفة بأنو حبس العيف عمى ممؾ

الكاقؼ كالتصدؽ بالمنفعة بمنزلة العارية .كعرفو اإلماـ مالؾ بأنو حبس العيف

عمى ممؾ الكاقؼ فال يزكؿ ممكو عنيا لكف ال تباع كال تكىب كال تكرث( .)3كما

يقصد بالكقؼ أف يقكـ شخص بحبس جزء أككؿ ممتمكاتو الخاصة حص انر ك أف

يصرؼ ريعيا في سبيؿ اهلل كأف يقكـ الشخص بكقؼ أرض لو مزركعة كانت

أك غير مزركعة كتستثمر ىذه األرض كتذىب فائدتيا في سبيؿ اهلل حص ار عمى

أف ال تباع كال تستممؾ مف بعده ألحد مف العباد(.)4

()1
()2
()3
()4

األكقاؼ العامة تاريخيا ،كنكادر مخطكطاتيا .بغداد :مطبعة

الجبكرم ،عبداهلل .مكتبة
المعارؼ .1969 ،ص .7
ابف منظكر .لساف العرب المحيط .ج -.3بيركت :دار لساف العرب .1972 ،ص .969
الجبكرم ،عبداهلل .مصدر سابؽ .ص .7
محمد فريد كجدم .دائرة معارؼ القرف الرابع عشر العشريف .مج  .10ط  .3بيركت :دار
المعرفة .1971 ،ص .795
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مفهوم مكًيات األوقاف ونشوؤها تارخيواً
تعرؼ مكتبات األكقاؼ بأنيا "عبارة عف أماكف تعاكنية أم أنيا تؤسس
بشكؿ تعاكني مف قبؿ عدة أشخاص أك شخص كاحد كتيدؼ إلى تقديـ يد العكف
إلى طمبة العمـ كالمثقفيف مف خالؿ اطالعيـ عمى مصادر قد ال تتكفر في غالب
المكتبات"( .)1كاف المكتبة ىي إحدل المؤسسات التي نالت نصيبا كاف ار مف الجيكد
التي بذليا العمماء كالمثقفكف في سبيؿ نشكئيا كتسابؽ ىؤالء في بنائيا مف خالؿ
الكقؼ ،فقد جمعكا الكتب كمف ثـ كقفيا في دكر مستقمة أك ممحقة بالمدارس أك
المساجد أك المستشفيات .لقد ازداد ىذا النشاط مع ازدىار التأليؼ كبزكغ الحركة
العممية في العالـ اإلسالمي كازدياد أعداد الدارسيف كانتشار العمـ بشكؿ كاسع فبدأ
الشعكر بأىمية تكفير الكتب ألكبر عدد مف المستفيديف يتعمؽ في نفكس الحكاـ
كالكزراء كالعمماء كاألثرياء ككجدكا في الكتاب كسيمة مف أىـ كسائؿ العمؿ الخيرم
مف منطمؽ الرغبة في إشاعة العمـ كالتغمب عمى مصاعب الحصكؿ عمى الكتاب
في أنحاء العالـ اإلسالمي لطمبة العمـ مف مختمؼ أمصار العالـ اإلسالمي فأدل
ىذا إلى بزكغ فجر مكتبات األكقاؼ .ككانت مكتبات األكقاؼ في بادئ األمر
تحتكم عمى مجمكعة قميمة مف الكتب يقكـ بعض األشخاص بجعميا كقفا لعامة
الناس في بيكتيـ كيستطيع كؿ مف يريد اإلفادة مف ىذه الكتب الحضكر لذلؾ
كاإلفادة منيا،
البيت حيث يخصص مكاف خاص ليا مف اجؿ االطالع عمييا
ككانت كذلؾ تكقؼ مع الكتب بعض األشياء الخاصة بالكاقؼ كاألحبار كاألكراؽ
كبعض مستمزمات النسخ لمف أراد النقؿ كالنسخ كمف أمثمة ذلؾ ما كجد في القرف
اليجرم األكؿ عندما تأسست مكتبة عبدالحكيـ الجمحي في مكة المكرمة ( )2كفي
( )1منذر قحؼ .الدكر االقتصادم في التصكر اإلسالمي .مجمة العالـ اإلسالمي .مج  ،3ع
 .2003 ،1640ص .32
األكقاؼ العامة في بغداد
( )2المكسكم ،مصطفى مرتضى ،تيسير فكزم رديؼ مكتبات
األكؿ لممكتبات كالمعمكمات :اربيؿ،
كالمكصؿ (دراسة تحميمة مقارنة) المؤتمر العممي
 .2006ص .151 – 150
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القرف الرابع اليجرم تطكرت المكتبات الكقفية كىذا القرف يمكف عده البداية
الحقيقية لمكتبات األكقاؼ إذ كصمت فيو الكتب القميمة إلى األحفاد لتصبح ىذه
الكتب القميمة خزانات كبيرة ليا كزنيا كقيمتيا  ،فضال عف ما يقكـ بو بعض
المستفيديف منيا مف كقؼ كتبيـ الخاصة سكاء التي ألفكىا أك التي بحكزتيـ مما
أك الستيعاب الناس
فرض معيا عدـ كفاية المكاف الذم تضمو تمؾ الكتب
الكافديف إؿمىا ،ليتـ بعدىا تخصيص مكاف خاص بيا ليكضع فيو تمؾ الخزانات
كالكتب كمنيا بدأت مكتبات األكقاؼ بالتكسع(.)1

مكًية األوقاف العامة يف املوصل
تأسيسها :إف فكرة انشاء ىذه المكتبة تعكد إلى سنة (  )1928أسكة بما قامت بو
مديرية األكقاؼ العامة في بغداد مف جمع مخطكطاتيا المكجكدة مف جكامع بغداد
كمساجدىا كمدارسىا ،ك كاف السبب الرئيس في تمكؤ جمعيا كاعاقتو في كقت
مبكر في المكصؿ ىك القاعدة الفقيية القائمة بشرط الكاقؼ مف ناحية كجمعيا في
مكاف كاحد قد يعرضيا لمنيب أك الحرؽ كالتخريب كعدـ تكفر اإلمكانية المادية
 )1972تـ جمع الكتب
ليا ،فكاف األمر بيف مؤيد كمعارض .كفي سنة (


كالمخطكطات مف جكامع المكصؿ كمساجدىا كمدارسىا التابعة ألكقافيا ثـ قامت
شخصيات عديدة مف أىؿ المدينة بإىداء المكتبة الكثير مف المخطكطات
كالمطبكعات الغناء مجمكعتيا ( .)2كقد افتتحت المكتبة في** ( )1974/2/8بعد

( )1الديكق جي ،سعيد .التربية كالتعميـ في اإلسالـ .المكصؿ :جامعة المكصؿ .1982 ،ص
.73
( )لممزيد مف المعمكمات انظر لممصدر آؿ فرج ،قصي حسيف لمحصكؿ عمى تفاصيؿ عف ىذه
المدارس كالمساجد كالجكامع.
( )2آؿ فرج ،قصي حسيف.المكتبات العامة المكصمية منذ القرف الثامف عشر كحتى القرف
العشريف .المكصؿ :مركز دراسات المكصؿ .2004 ،ص .71
( )مقابمة شخصية مع مدير المكتبة الدكتكر خالد عبدالجبار .بتاريخ .2008/3/16
( )مقابمة شخصية مع أميف المكتبة السيد عمر خميؿ .بتاريخ .2008/3/16
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انشاء بنايتيا مقابؿ جامع النبي شيت (عميو السالـ) ،كىي مكتبة ذات تخصصات
متعددة يغمب عمييا الطابع الديني.
التبعية واإلدارة :تعكد تبعية المكتبة لدائرة التعميـ اإلسالمي لمكقؼ السني في
محافظة نينكل ،كقد تكلى إدارتيا عدد مف المسؤكليف في السنكات السابقة  ،أما في
الكقت الحالي يقكـ بإدارتيا الدكتكر خالد عبدالجبار كىك متخصص في التراث
اإلسالمي.
كقد بدأت اإلدارة الحالية بإجراءات ايجابية لصالح المكتبة بعد أف كانت
بإنشاء كحدات كأقساـ جديدة كتطبيؽ
طكاؿ السنكات السابقة ميممة كذلؾ
التكنكلكجيا كالقياـ بإجراءات الفيرسة كالتصنيؼ المتبعة في المكتبات العربية منيا
كالعالمية باتباع قكاعد الفيرسة االنكمك أمريكية  ،AACR2فالمكتبة في الكقت
الحاضر تتبع نظاـ تصنيؼ قديـ لمكتب كالبسط كالمقاـ مثؿ:
929
كتاب سبائؾ الذىب  4974جمبي
كفيما يؿم مخطط يكضح مبنى كقاعات المكتبة:
االستعالمات
اإلدارة
قاعة المخطكطات

قاعة المطالعة ككحدة
الحاسبة
قاعة الدكريات

قاعة اإلعارة
قاعة حفظ

الكتب مبنى المكتبة وقاعاتها
الشكل رقم ( )1يبين
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 )1اإلدارة :كتتككف مف مدير المكتبة كأمينيا كمعاكف مديرىا المتخصص في عمـ
المعمكمات كالمكتبات.

 )2االستعالمات :يعمؿ فييا مكظفاف عمى المالؾ المؤقت
مدنييف.

بصفتيما حارسييف

 )3قاعة المطالعة ووحدة الحاسبة  :كىي ذات مساحة كاسعة ك مجيزة باألثاث
المناسب .كذلؾ تـ اقتطاع جزء منيا لكحدة الحاسبة كتشمؿ

األفراد كالفيرسة

كالتصنيؼ كالصيانة كالتجميد  ،كجميعيا في مكاف كاحد كذلؾ بسبب ضيؽ

المكاف ،كيشرؼ عمييا أميف المكتبة كمكظؼ األفراد.

 )4قاعة المخطوطات :كتسمى بالخزانة المغمقة مرتبة حسب نظاـ الخزانات أيضا
حسب الجية أك الشخصية المسؤكلة عف الخزانة ،كانت المخطكطات في حالة
اإلىماؿ لفترات طكيمة فمـ تحظ

سيئة جدا فقد كانت ميممة كميان تعاني مف
بالعناية الكافية لمحفاظ عمييا .حاليا تـ ترتيبيا بصكرة جيدة لغرض معالجتيا
كمف ثـ القياـ بفيرستيا باالعتماد عمى كتاب (فيرس مخطكطات مكتبة

األكقاؼ العامة في المكصؿ/لممؤلؼ سالـ عبدالرزاؽ لسنة  )1976كىك بتسعة

أجزاء ،الجزء التاسع (كشاؼ لممجمدات الثمانية األكلى) استخدـ ىذا الفيرس

لمعالجة الكتب كفيرستيا عمى أساس انتمائيا ليذه المكتبة مستقمة بعضيا عف

البعض اآلخر كقد أحسف المؤلؼ صنعان في تصنيفو الكتب بحسب خزائنيا
حفاظان عمى أسماء أصحابيا كاعترافان بفضميـ ،كقد اعتمد المؤلؼ عمى بعض
المراجع العربية في تأليؼ ىذا الفيرس مف ىذه المراجع (فيرس مخطكطات
دار الكتب الظاىرية ،المستدرؾ عمى الكشاؼ عف مخطكطات خزائف

األكقاؼ ،فيرس مخطكطات خزانة يعقكب سركيس ،كشؼ الظنكف عف أسامي

الكتب كالفنكف ،األعالـ لمزركمي … ،الخ) .يستخدـ ىذه المخطكطات عدد

مف المستفيديف خصكصا طمبة الدراسات العميا في تحقيؽ رسائميـ الجامعية.
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 )5قاعة الدوريات :يعمؿ في قسـ الدكريات مكظفتاف تتكلياف حاليا جرد الدكريات

لغرض حصر أعدادىا كمف ثـ ترتيبيا كفيرستيا كإعداد قائمة ببميكغرافية ليذه

في

الدكريات التي تعتبر أداة ضركرية لتكفير الكقت كالجيد عمى الباحثيف

أثناء البحث في الدكريات ،إال أف أعداد الدكريات المتكفرة في المكتبة جميعيا

أعداد قديمة جدان يعكد البعض منيا إلى سنة (  )1925كمعظميا أعداد غير
متكاممة ،كىي متكقفة تمامان فمـ يصؿ منيا إلى المكتبة منذ فترة طكيمة أم

عدد حديث  ،كلـ تمتمؾ المكتبة أم عدد تقريبي العداد الدكريات  ،كمف أمثمة

ىذه الدكريات ىي (مجمة حكاء ،مجمة العربي ،مجمة عالـ الغد،
كفيما يخص الصحؼ المكجكدة في المكتبة فقد عممت

بعد أف كانت ميممة كمرمية في قاعة الدكريات
سنكات صدكرىا كحسب تسمسؿ

… الخ).

المكتبة عمى ترتيبيا

 ،كمف ثـ تجميدىا حسب

أعدادىا في مجمدات كبيرة الحجـ لمحفاظ

تـ
عمييا كسيكلة كصكؿ المستفيديف إلييا بدال مف بقائيا مبعثرة كقد ّ
ذلؾ فعالن .كمف أمثمة الصحؼ (جريدة العراؽ ،جريدة الثكرة … الخ).

إنجاز

 )6قاعة اإلعارة  :كىي عبارة عف غرفة صغيرة يعمؿ فييا مكظفاف اثناف كميمة

ىذا القسـ إعارة مصادر المعمكمات المكجكدة في المكتبة لممستفيديف منيا  .أما
قاعة حفظ الكتب فيي ذات مساحة كاسعة تحتكم عمى مجمكعة خزانات في

مكضكعات متنكعة مرتبة كمصنفة حسب نظاـ البسط كالمقاـ ككؿ خزانة تعكد

إلى شخصية معينة أك جية كانت مسؤكلة عنيا مثؿ خزانة الجمبي كخزانة

جامع النبي جرجيس (عميو السالـ) ،كخزانة مدرسة الحجيات ..الخ .إف القاعة
أف القاعة غير مالئمة لحفظ

تعتبر بمثابة مخزف لحفظ الكتب ،فضالن عف
الكتب مف ناحية المناخ  ،فيي تفتقر إلى الجك المناسب لحفظ الكتب كالتيكية
كاإلضاءة الجيدة  ،باإلضافة إلى افتقارىا لمرفكؼ المتعارؼ عمييا في جميع

المكتبات االخرل.

موقع املكًية وبنايتها وأثاثها
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تبمغ مساحة المكتبة حكالي (  )1000متر مربع ،أما مكقع المكتبة الحالي

فيك يصمح كمبنى مكتبة متخصصة حيث إف البناية صممت أصالن بصفتيا مكتبة
كىي تصمح لمعمؿ المكتبي إال أ نيا تحتاج إلى تكسيع كصيانة كترميـ داخمي

كخارجي .أضؼ إلى ذلؾ أف القاعات تحتاج إلى تكسع في المساحة كقاعات

إضافية إلنشاء قاعة المراجع ككحدة لمتصكير كاالستنساخ .فضالن عف أنيا تحتاج
إلى مكيفات ىكاء كاالضاءة كالتيكية المناسبة  ،خصكصان قاعة حفظ الكتب التي
تفتقر بدكرىا إلى الرفكؼ حيث تحفظ داخؿ خزانات  ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لقسـ

الدكريات كقسـ المخطكطات .كأما مايخص قاعة المطالعة فيي ذات مساحة
كاسعة كذات جك مناسب حيث تتكفر االضاءة كالتيكية المناسبة

كتحتكم عمى

أثاث مناسب كحديث .إف مكقع كبناية المكتبة مف العكامؿ التي تؤثر عمى نجاح

أىداؼ كسياسة المكتبة التي انشئت مف أجميا كلو دكر كبير في جذب المستفيديف
نحك استخداـ المكتبة.

اهلوكل اإلداري والًنظومي للمكًية
يختمؼ التنظيـ اإلدارم لممكتبة تبعا لحجميا كطبيعة مجمكعتيا كتكزيع

كحداتيا كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا .كعادة ما يعتمد التنظيـ عمى خريطة

ىي بمثابة تمثيؿ بياني لمعالقات الرسمية داخؿ المكتبة  ،كغالبان مايككف التنظيـ
اإلدارم لممكتبات ىك التنظيـ اليرمي .فاإلدارة الجديدة عممت عمى إعداد مقترح

لييكؿ إدارم تنظيمي لممكتبة يتضمف عددا مف الكحدات لتحقيؽ المشاريع

المستقبمية كتخطيط مبدئي لمعمؿ عمى ضكئو  ،كما ىك مكضح في الخريطة

التنظيمية لممكتبة في الشكؿ اآلتي:
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الم ــدير

أميف المكتبة

معاكف المدير
الفنية
ػ
العمميات
ػ

الشؤكف اإلدارية

الخدـ ػات

األؼراد
ػػ

التزكيد/اإلىداء كالتبادؿ)

اإلعػ ػارة

التخطيط كالمتابعة

الفيرسة كالتصنيؼ

التصكير كاالستنساخ

اسات
الحر ػ

الحاسبة اإللكتركنية
كاإلنترنيت

الدكر ػمات
المخطكطػات

الشكل رقم ( )2يبين الخريطة التنظيمية لممكتبة

املكًبة
ـ
مِ ـالك
يعتبر العنصر البشرم مف أىـ العناصر الالزمة لتشغيؿ كادارة المكتبة ،
كتدية كظائفيا يتطمب عددا كافيا مف المكظفيف
كإف نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا أ
المؤىميف القادريف عمى العمؿ  ،كىـ بدكرىـ ينقسمكف إلى فئتيف  :األكلى ىك
غير
المؤىؿكف الحاصميف عمى شيادات تخصصية في مجاؿ المكتبات كالثانية
المؤىميف في عمـ المعمكمات كالمكتبات  ،الذيف يحممكف شيادات أخرل غير
كقد بمغ المجمكع الكمي
تخصصية (شيادة البكالكريكس في مجاالت اخرل).
لممالؾ الكظيفي لمكتبة االكقاؼ (  )15مكظفا بضمنيـ (  )9مكظفيف عمى المالؾ
الدائـ ك (  )6مكظفيف عمى المالؾ المؤقت مف بينيـ مكظفاف بصفة حارس مدني
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يحمالف شيادة إبتدائية ،أما بقية المكظفيف فيـ في اختصصات مختمفة ،كقد أكد
المدير الحالي لممكتبة أف المكظفيف لـ يشترككا في أم دكرات تدريبية باستثناء
أميف المكتبة الذم اشترؾ في دكرة تدريبية في دمشؽ لمدة (  )10أياـ عف (تطكير
الميارات االدارية) .كقد اقترح المدير الحالي لممكتبة تعييف مكظفيف متخصصيف
 ،إذ إف
في مجاؿ المعمكمات كالمكتبات لتقديـ خدمات كفكءة لممستفيديف
المتخصصيف في حقؿ المعمكمات كالمكتبات أقدر ك أكفأ مف غيرىـ مف ذكم
التخصصات األخرل عمى إنجاز اإلجراءات الفنية كتقديـ الخدمة المرجعية
كالمعمكماتية لممستفيديف بشكؿ كفكء.كالجدكؿ التالي يكضح المالؾ الكظيفي
العامؿ في المكتبة ككما يمي:
دكتوراة بكالوريوس دبموم ابتدائية مالك دائم مالك مؤقت المجموع

الشهادة
متخصص في مجاؿ
المكتبات

غير متخصص في مجاؿ
المكتبات

-

3

2

-

5

-

5

1

7

-

2

4

6

10

الشكل رقم ( )3يبين أعداد العاممين في المكتبة

جمموعة املكًية
إف مجمكعة المكتبة ىي المصادر التي يستقي منيا المستفيد المعمكمات
التي يمكف أف تمبي احتياجاتو كترضي اىتماماتو  ،كىي الركيزة االساسية التي
تعتمد عمييا المكتبة في تقديـ خدماتيا كانشطتيا المتنكعة .كما يجب اف تحرص
عمى اقتناء مصادر المعمكمات باشكاليا المختمفة  ،سكاء كانت مطبكعة أك غير
مطبكعة ،كأف تيتـ باقتناء المصادر الحديثة التي تكاكب التطكرات الحديثة في
مياديف التخصص .إال أف غالبية مجمكعة مكتبة األكقاؼ تتككف مف الكتب
القديمة في مكضكعات متنكعة كمعظميا في مجاؿ الديف(الحديث النبكم الشريؼ
كالفقو كالتفسير … الخ) ،كيبمغ المجمكع الكمي لمجمكعة المكتبة حكالي ( ،000
 )30كتاب ك(  )4250مخطكطة ك (  )10أقراص مكتنزة تـ خزف بعض
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المخطكطات عمييا مف خالؿ شبكة االنترنيت  .كمف المشاكؿ التي تعاني منيا
مجمكعة المكتبة ىي أنيا مجمكعة غيرمرتبة كغير مجـكعة في مكاف كاحد .فمثالن
كتب التفسير مكزعة في عدة خزانات تعكد ألصحابيا األصمييف ،كىذه تشكؿ عقبة
أماـ المكظؼ حيث يتكجب عميو التنقؿ في أماكف مختمفة إليجاد كتب التفسير،
عالكة عمى أف المكتبة التممؾ أم سجالت لحد اآلف عف مجمكعة المكتبة ؛ ليذا
تعمؿ المكتبة حاليا عمى جرد المكتبة عف طريؽ لجنة الجرد لحصر مجمكعة
المكتبة كتثبيتيا في سجالت خاصة بيا.

العملوات الفنوة يف املكًية
 )1االختيار والتزويد :يعد االختيار كالتزكيد عامؿ ميـ في جميع المكتبات  ،فعف

طريؽ االختيار يتـ تزكيد المكتبة بكافة مصادر المعمكمات التي يحتاجيا
الباحث في مجاؿ تخصصو ،إال أف مكتبة األكقاؼ تفتقر إلى سياسة كاضحة
لالختيار كالتزكيد  ،كقد زكدت المكتبة بالمجمكعة الحالية عف طريؽ جمعيا
مف المساجد كالمدارس كالجكامع في مدينة المكصؿ  -كما ذكرنا سابقا – فال
تصؿ المكتبة مصادر حديثة إال في فترات متباعدة جدان ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ
اإلىداء مف بعض العكائؿ المثقفة فالمكتبة التدعميا جيات مالية كليس ليا
مكرد مالي محدد لغرض الشراء أك التزكيد ،فضالن عف أف المكتبة تفتقر
لمجاف االختياركالتزكيد .كقد قامت اإلدارة الحالية بمخاطبة قسـ المكتبات
التابع لديكاف الكقؼ السني في بغداد لغرض تزكيدىا كدعميا ماليان  ،كقد تمقت
االدارة كعكدا كثيرة مف ِقَبؿ القسـ بارساؿ مبمغ مالي لغرض تزكيد المكتبة
بالمصادر الحديثة عف طريؽ الشراء مف بعض المكتبات المكجكدة في مدينة
المكصؿ مف قبؿ مدير المكتبة كأمينيا ،كلـ يتحقؽ شيء لحد اآلف  .أما
اإلىداء كالتبادؿ حاليان فقد تـ االتفاؽ مع جامعة المكصؿ لغرض إجراء عممية
اإلعارة المتبادلة بالكتب الحديثة لتعكيض النقص الحاصؿ في مجمكعة
المكتبة سكاء مصادر كرقية أك أقراص مكتنزة..
 )2الفهرسة والتصنيف :ىناؾ عدة نقاط بخصكص عممية التصنيؼ المتبعة في
المكتبة كىي كما ياتي:
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أ .النظام المتبع في المكتبة :إف نظاـ التصنيؼ الذم كاف متبعا في المكتبة

ىكتصنيؼ مصادر المعمكمات كفؽ النظاـ القديـ باستخداـ الخزانات عف
طريؽ البسط كالمقاـ  ،كذلؾ باعطاء الرمز العممي كمف ثـ الرقـ التسمسمي
لمكتاب داخؿ الخزانة .أما في الكقت الحاضر فقد بد أت المكتبة باجراء
عممية فيرسة كتصنيؼ المصادر باتباع قكاعد الفيرسة االنكمك امريكية ،
كىي خطكة إيجابية تقكـ بيا المكتبة خاصة الفيرسة الكصفية ،كقد تـ لحد
اآلف فيرسة (  )800 – 750كتابان ك إدخاليا مباشرة عمى الحاسبة
آليان أيضان ،كذلؾ بسحب
االلكتركنية كمف ثـ طبع بطاقات الفيرسة
مجمكعة كتب مف الخزانات كالقياـ بفيرستيا كتصنيفيا مف جديد  ،كيتـ
ذلؾ مف قبؿ متخصصيف في مجاؿ المعمكمات كالمكتبات .إ ال أنو يمكف
إبقاؤىا في خزاناتيا مع كضع رمكز لكؿ خزانة لمكصكؿ إلى محتكياتيا
كمف ثـ تكضع في بطاقات الفيرسة.
ب .االدوات المستخدمة  :إف األدكات المستخدمة في فيرسة كتصنيؼ الكتب
في المكتبة ىي كما مأل تي:
أ .فيرسة كتصنيؼ الكتب باالعتماد عمى كتابي الفيرسة الكصفية لمصؼ
االكؿ كالثاني الم َذ ِْ
مف مدرساف في قسـ المعمكمات كالمكتبات في كمية
المعتم ْدمف عمى قكاعد
اآلداب/جامعة المكصؿ ك َ
الفيرسة االنكمك امريكية .AACR2
ب .نظاـ تصنيؼ ديكم العشرم/الطبعة العشركف.
ج .قائمة رؤكس المكضكعات العربية الكبرل لشعباف عبدالعزيز خميفة
الجزء االكؿ كالثاني في عممية الفيرسة المكضكعية  ،التي تختص
بكصؼ المحتكل المكضكعي لممكاد بكاسطة رؤكس المكضكعات.
د .استخداـ رقـ المؤلؼ ألرقاـ التصنيؼ العربية حسب طريقة زاىدة
إبراىيـ.
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ج .نوعية الفهارس  :يعتبر الفيرس مفتاح المكتبة كاليمكف ألم مكتبة كبيرة
أك صغيرة أف تقدـ خدماتيا بفاعمية بدكف أف تستخدـ الفيرس .كالفيرساف
المستخدماف في مكتبة األكقاؼ األكؿ  :ىك فيرس المؤلفيف كالثاني  :ىك
إال أ نيما مشتتيف ،
فيرس المكاضيع المرتباف ىجائيان حسب مداخميما
 ،ثـ حسب
فالشكؿ الخارجي لمفيرس مرتب ىجائيان بادئان (بأب كابف)
الحركؼ اليجائية العادية إال أ ف البطاقات في ادراج الفيرس مشتتة كغير
مرتبة كغير منسقة حسب الحركؼ اليجائية  ،مما يصعب عمى الباحث
الكصكؿ لممصدر المطمكب .أما فيرس المكاضيع فيك مرتب حسب
المكاضيع مثؿ الفقو (الفقو االسالمي ،االدارة ،االقتصاد).
د .مشاكل الفهرسة والفهارس  :إف المكتبة تكاجو عدة صعكبات كمشاكؿ في
عممية الفيرسة كإعداد الفيارس منيا:
 )1عدـ كجكد ممؼ إسناد مكضكعي فيك الركيزة االساسية لضبط أسماء
االشخاص كالييئات كالمناطؽ الجغرافية.
 )2الصعكبة التي يالقييا المكظفكف في أثناء القياـ بالفيرسة بسبب تمزؽ
صفحة العنكاف في كثير مف الكتب.
 )3طكؿ المدة الزمنية التي تستغرقيا عممية التحكؿ مف الفيرسة القديمة
إلى الحديثة.
 )4عدـ تكفر العدد الكافي مف المالؾ الكظيفي العامؿ في المكتبة ،
كالسيما المتخصصيف في مجاؿ المعمكمات كالمكتبات بفيرسة
كتصنيؼ مجمكعة المكتبة ،فضالن عف قمة األدكات المستخدمة لذلؾ.
متي نمكذج لبطاقة الفيرسة الحديثة حسب قكاعد الفيرسة االنكمك
كفيما أ
أمريكية كبطاقة الفيرسة القديمة لكتاب عمـ النفس الصناعي ككما ياتي:
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مكتبة االوقاف المركزية في محافظة نينوى
158,7
ج 552
جابر عبدالحميد جابر.

عمم النفس الصناعي/جابر عبدالحميد جابر ،يوسف محمود الشيخ -.القاهرة :دار

النهضة العربية.1968 ،
 420ص؛  24سم.
 .1عمم النفس الصناعي .أ .الشيخ ،يوسف محمود (م .مشارك) .ب .العنوان.

الشكل رقم ( )4نموذج لبطاقة الفهرسة الحديثة

المطبوعات
601

 2464ديوان
2775

مكتبة االوقاف العامة في

جابر عبدالحميد جابر ويوسف محمود الشيخ
عمم النفس الصناعي
1968
القاهرة – م – دار الهنا – سنة ص 420

الشكل رقم ( )5نموذج لبطاقة الفهرسة القديمة

املسًفيــدون
معد المستفيدكف الركيزة األساسية إلنشاء المكتبات لمحصكؿ عمى
ُي
المعمكمات العممية كالثقافية في كافة مجاالت الحياة  ،فالمستفيدكف مف مكتبة
األكقاؼ ذكم خمفيات ثقافية متجانسة فيـ مف عمماء الديف كطمبة الدراسات العميا
كاعضاء الييئة التدريسية كباحثيف مف جيات مختمفة كالكميات كالمدارس
اإلسالمية ،فضالن عف باحثيف مف جامعة المكصؿ كغيرىـ.

خدمات املكًية
تعد اإلعارة مف الخدمات األساسية كالضركرية ألم مكتبة ميما كاف
 )1االعارةُ :ي
حجميا ،سكاء كانت مكتبة كبيرة اك مكتبة صغيرة .فالنظاـ المتبع في المكتبة
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ىك نظاـ اإلعارة الداخمية فضالن عف االعارة الخارجية  ،كالتي تعتبر مف أىـ
كأقدـ الخدمات  .كقد سمح باإلعارة الخارجية بسبب رغبة بعض المستفيديف
ألصطحاب المصادر إلى خارج المكتبة  ،كتككف مدة االعارة الخارجية في
مكتبة االكقاؼ (  )3اياـ كعدد الكتب (  )3كتب لكافة المستفيديف  ،كيتـ ذلؾ
بعد الحصكؿ عمى اليكية الشخصية لممستعير بعد ممئ استمارة االعارة
الخاصة بالمكتبة  ،فالمكتبة التمنح ىكية خاصة بيا تمنحيا لممستفيديف  ،كلـ
تقدـ أم مقترح أك نمكذج معيف ليكية المكتبة كما ىك معمكؿ بو في بقية
المكتبات فضالن عف أف المكتبة التممؾ أم سجالت لإلعارة  ،كيككف االعتماد
عمى استمارة اإلعارة فقط  ،ىذا مايخص إعارة الكتب كالدكريات .أما إعارة
المجمكعات الخاصة (المخطكطات) فتككف االعارة داخمية فقط ،كحيف الحاجة
الضركرية كالمستعجمة لالعارة الخارجية يقكـ المستفيد بتقديـ طمب استنساخ
يرسؿ إلى دائرة التعميـ اإلسالمي  ،كبعد الحصكؿ عمى المكافقة يتـ استنساخ
)400
المخطكطة في مركز البحكث التابع لمكقؼ السني كبكمفة قدرىا (
دينارلمصفحة الكاحدة كيتـ ذلؾ داخؿ المكتبة .كفيما ياتي نمكذج الستمارة
االعارة لممكتبة:

مكتبة االوقاف المركزية الموصل
عنوان الكتاب ---------------

رقم الكتاب ----------------

اسم المطالع ---------------

عنوانه الدائم ---------------

مهنته -------------------
التوقيع ------------------

المالحظات -----------------

----------------------اسم الكتاب:

اسم وتوقيع الموظف الذي تسمم الكتاب:

التاريخ:
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الشكل رقم ( )6نموذج الستمارة اإلعارة
كبعد أ ف انشئت المكتبة كحدة الحاسبة كالتي يطمؽ عمييا مكظفك المكتبة
تسمية (كحدة البحكث ) بد أت بتقديـ خدمة إعارة بعض الكتب لممستفيديف عمى
شكؿ قرص مكتنز يتـ تزكيده بو بعد أف اقتنت المكتبة مجمكعة مف مصادر
المعمكمات عف طريؽ شبكة االنترنيت  ،كحاليان تعمؿ المكتبة عمى محاكلة اقتناء
مايقارب (  )100قرص مكتنز مف المكتبة المركزية لجامعة المكصؿ في مجاالت
متنكعة الغالبية منيا في مجاؿ الديف كلكف لـ تزكد بيا لحد اآلف.
 )2الخدمة المرجعية  :تفتقر المكتبة ألىـ خدمة كىي الخدمة المرجعية  ،التي

تعتبر بمثابة العمكد الفقرم لممكتبة  ،كمف االمكر االساسية في تقديـ الخدمة
المرجعية أف يفرد ليا قسـ مستقؿ كأف يخصص ليا مسؤكؿ ،كيفضؿ أف يككف
متخصص في مجاؿ المعمكمات كالمكتبات ؛ ليككف قاد انر عمى إدارة القسـ
ان
بميارة كتقديـ الخدمة بكفاءة كفاعمية اكثر مف المسؤكؿ غير المتخصص  ،إال
أف المكتبة تفتقر لكجكد ىذا القسـ.
 )3التكنولوجيا الحديثة واالنترنيت  :إ ف تقديـ خدمات المكتبة بتطبيؽ التكنكلكجيا
 ،فالتكنكلكجيا
تعّد أكثر كفاءة كدقة كسرعة مف تقديميا بالطرؽ التقميدية
الحديثة خصكصان باستخداـ الحكاسيب كبعد أف ادخمت شبكة االنترنيت إلى
المكتبات أصبحت تكفر الكثير مف الكقت كالجيد المبذكؿ مف قبؿ المكظؼ
أجيزة
كالمستفيد .بد أت مكتبة األكقاؼ بتطبيؽ ىذه التكنكلكجيا كاقتنت
الحكاسيب كالبالغ عددىا (  )6أجيزة تستخدـ ألغراض طباعة كخزف بطاقات
الفيرس كفي األمكر اإلدارية ك أمكر المكظفيف كغيرىا مف االمكرالتي تتعمؽ
بخدمات المكتبة ،أما شبكة االنترنيت فقد أدخمت إلى المكتبة منذ سنة تقريبا
كتستخدـ لمحصكؿ عمى مصادر معمكمات حديثة فقد اقتنت المكتبة ( )25
كتابا عف طريؽ المكاقع المتخصصة كالعممية االخرل المجانية ،كما حصمت
المكتبة عمى (  )10مخطكطات مف خالؿ الشبكة البعض منيا في مكاضيع
دينية .فاالنترنيت ذات أىمية كبيرة لممكتبات  ،يمكف استخداميا بالحصكؿ
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إمكانية تبادؿ
عمى مصادر حديثة غير متاحة عبر األكعية المطبكعة مع
المعمكمات كالكصكؿ إلى الفيارس المتاحة عمى الشبكة  ،فضالن عف أنيا تتيح
االطالع عمى الدكريات االلكتركنية كالبحث فييا .كحاليا يكجد بريد الكتركني
لممكتبة عمى الشبكة يستخدـق بعض المستفيديف مف المكتبة كىك كما ياتي:
awgaflibrary@yahoo.com

املشاروع املسًقيلوة املقرتحة من قيل ادارة املكًية
ىنالؾ عدة مشاريع مستقبمية تطمح اإلدارة الجديدة إلى التخطيط الجيد ليا
كتحقيقيا إال أنيا الزالت قيد الدراسة كمف ىذه المشاريع ما ياتي:
 )1إعادة ىيكمية المكتبة إداريان كفنيان.
 )2استحداث بعض األقساـ كالمراجع كالتصكير كاالستنساخ كتطكير قسـ
الدكريات كذلؾ بزيادة أعداد الدكريات كتكفير الرفكؼ المناسبة لحفظ الدكريات
كالمخطكطات ككحدة الحاسبة االلكتركنية.
 )3تكسيع كصيانة المبنى الحالي كتكفير األثاث كاألجيزة المناسبة لكؿ قسـ في
المكتبة لمزيادات المحتممة مستقبميان لغرض تقديـ خدمات أكثر فاعمية ككفاءة.
 )4إنشاء فيارس آلية لممكتبة لتكفير الجيد المبذكؿ خالؿ البحث بالفيارس
التقميدية.
 )5إقامة عالقات تعاكف كتبادؿ مع جيات أخرل لمحصكؿ عمى أكبر عدد ممكف
مف مصادر المعمكمات لغرض تقميؿ المشاكؿ التي تعاني منيا المكتبة كقمة
الدكريات كالمراجع كعدـ كصكليا بصكرة منتظمة.

ادًنًاجات الدرادة:
لقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة استنتاجات منيا مايمي:
 )1عدـ كجكد سياسة كاضحة كمكتكبة لتنمية مجمكعة المكتبة.
 )2تبيف مف خالؿ المالحظة حالة التشتت الحاصمة في إدراج الفيارس كعدـ
ترتيب البطاقات الترتيب الصحيح.
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 )3المدة الزمنية الكبيرة التي تستغرقيا عممية تحكؿ نظاـ فيرسة كتصنيؼ
مصادر المكتبة القديـ إلى نظاـ الفيرسة كالتصنيؼ الحديث لقمة
المتخصصيف في مجاؿ العمؿ المكتبي.
 )4الحاجة إلى مالؾ كظيفي عامؿ في المكتبة خصكصان مف حممة الشيادات
التخصصية في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات لمقياـ باالجراءات الفنية.
لغرض تنمية المجمكعة بالمصادر
 )5الحاجة إلى تخصيصات مالية كافية
الحديثة.
 )6افتقار المكتبة لقسمي المراجع كالتصكير كاالستنساخ كحاجتيا الكبيرة لكجكد
مثؿ ىذيف القسميف.
 )7حاجة المكتبة إلى مجمكعة كتب كدكريات حديثة كخصكصا المرجعية منيا.
 )8ضيؽ المساحة الحالية لممكتبة كالحاجة إلى تكسيع المبنى كترميمو الستيعاب
الزيادة المحتممة في المستقبؿ.
 )9الحاجة الكبيرة لالثاث الالزـ كاالجيزة الكافية لتقديـ أفضؿ الخدمات.
 )10ضعؼ عممية المشاركة في الندكات كالمؤتمرات التي تقاـ في بقية المكتبات
كإقامة معارض الكتب.
 )11ضعؼ عممية اإلعارة المتبادلة بيف المكتبة كالمكتبات األخرل لتعكيض
النقص الحاصؿ في مجمكعة المكتبة.

الًوصوات واملقرتحات
لقد خرجت الدراسة بجممة تكصيات كمقترحات منيا ما أمتي:
 )1ضركرة تشكيؿ لجاف باالستعانة باختصاصييف مف خارج المكتبة تعمؿ
باالتفاؽ مع إدارة المكتبة لغرض كضع سياسة كاضحة كمكتكبة الختيار
كتزكيد المكتبة لتنمية مجمكعتيا كمكننة إجراءاتيا.
 )2ضركرة تزكيد المكتبة بمصادر متخصصة كليس في مجاالت متنكعة.
 )3السعي لترميـ كتكسيع مبنى المكتبة الحالي كإضافة أقساـ جديدة إلييا.
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 )4أف يككف في المكتبة مف يحمؿ شيادة الماجستير في المعمكمات كالمكتبات
كؼء في إدارة أمكر المكتبة كخدماتيا.
لشغؿ منصب مدير المكتبة باعتباره
ن
 )5ضركرة تعييف عدد مف المكظفيف بما يتناسب كحاجة المكتبة خصكصا مف
حممة الشيادات التخصصية في عمـ المعمكمات كالمكتبات لمقياـ باإلجراءات
الفنية مف تزكيد كفيرسة كتصنيؼ.
 )6ضركرة إقرار تخصيصات مالية لممكتبة لغرض تزكيدىا بالمصادر الحديثة
كاقتناء األجيزة كاألثاث المناسب.
 )7ضركرة اعتماد المكتبة في فيرسة المخطكطات عمى قكاعد الفيرسة االنكمك
أمريكية بدالن مف االعتماد عمى كتاب فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ
أمريكية أكثر كفاءة مف
العامة في المكصؿ الف قكاعد الفيرسة االنكمك
الفيرس المذككر كقد أفرد ليا فصؿ خاص بفيرسة المخطكطات.
 )8في حاؿ تحكؿ المكتبة مف عممية البسط كالمقاـ إلى تطبيؽ نظاـ التصنيؼ
كالفيرسة الحديثة باتباع قكاعد الفيرسة االنكمك أمريكية عمييا ترتيب الفيارس
حسب المؤلؼ كالعنكاف كراس المكضكع لبطاقات الفيرسة بصكرة مؤقتة كمف
ثـ تحكيميا إلى فيارس آلية ألف ذلؾ يحتاج إلى فترة زمنية لكي يعتاد عمييا
المستفيد.
 )9ضركرة إشراؾ المكظفيف بدكرات تدريبية خصكصان في مجاؿ العمؿ المكتبي
لتطكير قدراتيـ كمياراتيـ في ىذا المجاؿ.
 )10ضركرة تكفير خدمة التصكير خصكصا أف المكتبة تضـ مجمكعة كبيرة مف
المخطكطات كالتي اليسمح إ
بعارتيا خارج المكتبة حيث يتـ تصكيرىا حاليان
في مركز البحكث لمكقؼ السني.
بنشطة إضافية ؾإقامة معارض الكتب كالمشاركة في
 )11ضركرة قياـ المكتبة إ
الندكات كالمؤتمرات العممية التي تعقد في مجاؿ التخصص.
 )12تفعيؿ مشركع إعارة متبادلة بيف المكتبات لتعكيض النقص الحاصؿ في
مجمكعة المكتبة باالتفاؽ مع المكتبة المركزية لجامعة المكصؿ التي تعتبر
مف أىـ مجاالت التعاكف بيف المكتبات.
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Al-Awqaf Public Library at Mosul
(A Case Study)
Wasan Sami Sa’dallah Al-Hadidi

Abstract
The study aims at identifying the present status of
Al-Awqaf public library at Mosul, its types of patrons,
services, collections and the methods of acquisitions and
technical services followed in it, as well as the management of
the library. It is a case study based on collecting data through
interviews with persons responsible for the library and the
other library staff.
The study comes out with some conclusions, the most
important of them is the need for professional library staff
specialized in the field of library and information science.
The study also presents some recommendations, among
which is to establish a joint committee from the staff of the
library itself, and from outside professional librarians to put a
formal written collection development policy for the library
and to computerize the library services.
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