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املكتبة العامة  دور املكتبة العامة يف تطوور ثقافة اجملتمع

 أمنوذجااملركزوة يف حمافظة نينوى 

 أكرم حممود فتحي                                       حممود صاحل إمساعيل.د.أ

 6/4/2011: تاروخ القبول 23/2/2011: تاروخ التقدوم

المكتبات العامة  
عرؼ اإلنساف المكتبة العامة منذ فجر الحضارة وأشير المكتبات العامة 

في العالـ القديـ مكتبة نينوى أو باألحرى مكتبة اشور بانيباؿ التاريخية حيث تفوؽ 
المكتبات األخرى قي بالد مابيف النيريف وفي بمداف الشرؽ األدنى القديـ في حجـ 
خزينيا مف التراث الفكري لحضارات وادي الرافديف وتعتبر مكتبة نينوى أوؿ مكتبة 

منظمة في العالـ القديـ، ولفترة طويمة، وتقدر محتويات مكتبة نينوى 
 وفي وادي النيؿ نجد مكتبة (1)رقيـ (50,000)رقيـ وجد منيا زىاء (250,000)

ـ وقد بمغ مجموع كتبيا .ؽ290اإلسكندرية التي أنشأىا بطميموس األوؿ سنة 
 ولقد ازدىرت المكتبات عمى اختالؼ (2) كتاب700,000بالقرف األوؿ قبؿ الميالد 

أنواعيا في العصر العباسي بشكؿ صار يمثؿ سمة الدولة والشاىد عمى تقدميا 
وتحضرىا، وأسست المكتبات الكبيرة كصرح ثقافي ألوؿ مرة في تاريخ العالـ 

 ووصؼ ووؿ (3)اإلسالمي مما يعكس مدى أىمية المكتبات عند الخمفاء العباسييف

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المعمومات والمكتبات .
 جامعة الموصؿ/  مكتبة كمية اآلداب . 

دار :بغداد.- فؤاد يوسؼ قزانجي، مكتبة اشور بانيباؿ أعظـ مكتبات العصور القديمة( 1)
. 7-6،ص2004الشؤوف الثقافية،

. 24/10/2010 بتاريخ www.wikipedia.orgوكبيديا الموسوعة الحرة ( 2)
دار صفاء لمطباعة :ربحي مصطفى عمياف، المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية، عماف( 3)

. 145،ص1999والنشر والتوزيع،

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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بيت الحكمة بأنيا مجمع عممي ومرصد فمكي  (قصة الحضارة)ديورانت في كتابو 
.  (4)ومكتبة عامة

وفي بداية العشرينات مف القرف الماضي حيث دعا مجموعة مف األدباء 
العراقييف لفتح مكتبة أىمية عامة، وقد تـ فعال افتتاح ىذه المكتبة بتاريخ 

وكاف أوؿ مف اشرؼ عمى إدارتيا األب  (مكتبة السالـ) وسميت 16/1/1920
 1924وانتقمت ىذه المكتبة إلى وزارة المعارؼ في عاـ . انستانس ماري الكرممي

. بعد أف عجزت عف تقديـ خدمات لمقراء حيث تغير اسميا إلى المكتبة  العامة
 أصبحت المكتبة الرسمية لمبالد بأمر مف الممؾ فيصؿ 1929وفي عاـ 

األوؿ وظمت ىذه المكتبة تنتقؿ مرات عديدة مف مكاف إلى اخر إلى اف استقرت 
في موقعيا الحالي في بداية شارع الرشيد بعد اف تـ اعتمادىا كمكتبة وطنية لمقطر 
لى جانب مكتبة السالـ في بغداد كانت المكتبة العمومية في الموصؿ قد أنشأت  وا 

معارؼ الموصؿ آنذاؾ  (مدير) بناءًا عمى اإلعالف الذي نشره ناظر 1921عاـ 
الذي يدعو فيو أىالي الموصؿ لمتبرع بإىداء الكتب إلنشاء مكتبة عمومية إال أف 

. (5) 1/2/1930افتتاح المكتبة لـ يتـ رسميًا إال في 
وكانت جميع المكتبات العامة في العراؽ حتى بعد إلحاقيا باإلدارات المحمية 

 تدار بموجب تعميمات وزراية تصدرىا وزارة المعارؼ وبقيت ىذه التعميمات 1956
 حيث تـ نشر نظاـ خاص وألوؿ مرة في تاريخ 1960معموال بيا حتى بداية عاـ 

وألوؿ . 1960 لسنة 4الحركة المكتبية في العراؽ سمي بنظاـ المكتبات العامة رقـ 
مرة في تاريخ العراؽ الحديث وفي حياة المكتبات العراقية أقيـ مؤتمر المكتبات 
 8العامة حضره أمناء المكتبات المركزية العامة في العراؽ في مدينة العمارة في 

                                                 

, 13،ج 1988, دار الجيؿ : بيروت.- قصة الحضارة, وؿ ديورانت؛ ترجمة محمد بدراف ( 4)
. 177ص 

دراسة مسحية لواقعيا ومقترحات :المكتبات العامة في العراؽ. سمير مدحت سعيد العزاوي( 5)
رسالة )الجامعة المستنصرية،كمية االداب،قسـ المكتبات والمعمومات.- لتطويرىا
. 24-23،ص1991(ماجستير
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 وقد حضر ىذا المؤتمر وشارؾ فيو ممثؿ اليونسكو في بغداد السيد 1960شباط 
كاليا الخبير في المكتبات ولقد تمخض عف ىذا المؤتمر جممة مقررات وتوصيات 

ومف . 1960 لسنة 4ىامة وكاف مف نتائجيا األولى مشروع نظاـ المكتبات العدد 
:-  أىـ المقررات والتوصيات ىي

اعتبار المكتبة العامة مؤسسة ثقافية شعبية ديمقراطية واف تكوف أبوابيا  -1
. مفتوحة لكي ينتفع منيا أعضاء المجتمع مجاناً 

 . وجوب االنتفاع مف مواد المكتبة ال االحتفاظ بيا فقط -2

إف تحتوي المكتبة بجانب الكتب والمجالت عمى المواد السمعية والبصرية  -3
 .كاألفالـ والتسجيالت والراديو والسينما والتمفزيوف

 . اإلعارة الخارجية مف الخدمات الجوىرية التي تؤدييا المكتبة العامة -4

عداد القاعات والكتب والمعب الخاصة بيـ -5  .االىتماـ باألطفاؿ وا 

عمى المكتبة العامة أف تسعى وراء المطالع ال أف يسعى المطالع إلييا  -6
 . فقط

االستمرار في عقد المؤتمرات والحمقات الدراسية ألمناء المكتبات كافة  -7
 .لغرض تدريبيـ وزيادة كفاءتيـ

:-   التوجيو بجعؿ عناويف ورواتب الخدمة المكتبية كما يأتي -8
دينار   (36-15)مناوؿ وراتبو بيف -  أ

دينار   (45- 18)خازف وراتبو بيف -     ب
  (6)دينار (120 – 50)مساعد أميف مكتبة وراتبو -     جػ 

كما عقدت العديد مف المؤتمرات المكتبية ابتداًء مف المؤتمر المكتبي األوؿ لجمعية 
 1975 والثاني عاـ 1974 أيار 4المكتبييف العراقييف في الجامعة المستنصرية في 

 في جامعة الموصؿ والرابع في جامعة 1976في جامعة البصرة والثالث عاـ 
 3السميمانية حتى المؤتمر القطري األوؿ ألمناء المكتبات العامة الذي عقد في 

 في بغداد وكاف مف ضمف أىداؼ ىذه المؤتمرات تنشيط دور 1986آذار عاـ 

                                                 

. 1960لسنة  (4)نظاـ المكتبات العامة العدد( 6)
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إال أف التوجييات والمقترحات الصادرة عف المؤتمرات . المكتبات العامة في العراؽ
لـ يتـ تنفيذىا لحد اآلف ولو أخذت بنظر االعتبار لتجاوزت المكتبات العامة في 

.   (7)العراؽ الكثير مف المعوقات
اإلطار القانوني الذي تعمؿ ضمف حدوده مكتباتنا العامة ىو نظاـ 

:-   واىـ معالـ ىذا النظاـ1974لسنة  (2)المكتبات العامة رقـ
إف تكوف وزارة اإلعالـ مسؤولة عف اإلشراؼ الثقافي واإلعالمي والفني - أ

.  عمى المكتبات وضماف تقدميا وتطورىا
اإلدارة العامة المحمية مسؤولة عف األمور / إف تكوف وزارة الداخمية- ب

:  التالية
.  تييئة وتشييد أبنية المكتبات وتجييزىا باألثاث والمواـز- 1
.  تجييز المكتبات بالمواد الثقافية- 2
الشؤوف اإلدارية و المالية بما في ذلؾ رواتب العامميف في - 3

.  المكتبات ونفقات النشاط المكتبي
.  النفقات التي تتطمبيا الدورات المكتبية- 4

تشكيؿ لجنة عميا لممكتبات العامة يكوف وكيؿ وزير اإلعالـ رئيسًا - جػ 
ليا وممثؿ عف وزارة الداخمية وممثؿ عف وزارة التربية وممثؿ عف وزارة 
التعميـ العالي وكميـ بدرجة مدير عاـ وممثؿ عف الجامعة المستنصرية 
وممثؿ مف جامعة بغداد مف المتخصصيف بعمـ المكتبات وممثؿ عف 
المكتبة الوطنية في بغداد وتقوـ ىذه المجنة بوضع الخطط لتطوير 

.      المكتبة وتوسيعيا بكؿ الوسائؿ المكتبية
ونص . والنظر في االقتراحات والتقارير واتخاذ القرارات الخاصة بذلؾ

نظاـ المكتبات العامة عمى تشكيؿ لجاف محمية أخرى عمى مستوى المحافظات 
:-  ويؤلؼ مجمس المحافظة المجنة المحمية عمى النحو اآلتي

                                                 

 38-35نفس المصدر،ص.سمير مدحت سعيد العزاوي( 7)
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المحافظ أو مف ينوب عنو رئيسًا ومدير التربية ومدير دور الثقافة الجماىيرية أف 
وجد وثالثة أعضاء يختارىـ رئيس مجمس المحافظة يمثموف النشاطات االجتماعية 

والثقافية واإلدارية في المحافظة واف يكوف المسؤوؿ عف شؤوف المكتبات وأميف 
وتقـو المجنة المحمية بالنظر في . المكتبة المركزية في المحافظة مقررًا لمجنة

القضايا المكتبية اآلتية ورفع التوصيات الالزمة بشأنيا إلى المحافظة لممصادقة 
بالغ ذلؾ إلى وزارتي اإلعالـ والداخمية ندرج أىميا :-  عمييا وا 

. وضع الخطة السنوية لمخدمات المكتبية وتوسيعيا في المحافظة -1
 . تخصيص االعتمادات الالزمة ووضع المالكات لممكتبات -2

 . انتقاء وشراء الكتب واالشتراؾ في المجالت والجرائد -3

 . تجييز المكتبات باألثاث والمواـز المكتبية -4

نشاء غرؼ المطالعة -5  . فتح المكتبات وتوسيعيا وا 

 . مساعدة المكتبات المدرسية واألىمية والعامة -6

.  تنفيذ المقررات العامة وتوسيعيا -7
ذا - د  تسمى المكتبة في مركز المحافظة المكتبة العامة المركزية وا 

تعددت المكتبات في مركز المحافظة فالمحافظ تسمية أحداىا المكتبة 
العامة المركزية، ومف يتولى إدارة المكتبة موظؼ بدرجة أميف مكتبة 

عمى أف يكوف حاصاًل عمى شيادة بعمـ المكتبات أو اجتاز دورة تدريبية 
لدى جية معترؼ بيا ولو خدمة ال تقؿ عف ثالث سنوات في العمؿ 

.  (8)المكتبي
 

                                                 

. 4-3، ص1/1974تشريف/21، 1، س2406نظاـ المكتبات العامة،الوقائع العراقية،ع( 8)
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المشرف العام عمى المكتبات 
يجب أف يكوف ىناؾ مشرؼ واحد عمى شؤوف المكتبات العامة في كؿ 
محافظة مف محافظات العراؽ ويجب أف يكوف اختيار ىذا المشرؼ بشكؿ جيد 

:  ووفؽ مواصفات ومؤىالت عديدة أىميا
أف يحمؿ شيادة جامعية أولية مف إحدى الجامعات العراقية أو العربية أو  -1

.  األجنبية المعترؼ بيا
 يحمؿ شيادة الماجستير في عمـ المكتبات والمعمومات مف جامعة عربية  -2

 . أو أجنبية معترؼ بيا

لو خبرة وممارسة ناجحة في العمؿ المكتبي في مدة ال تقؿ عف خمس  -3
 . سنوات

 . أف يكوف عضوًا في جمعية المعمومات والمكتبات العراقية -4

 الوحافع

 هجلس الوحافظت

الوشزف الؼام ػلى 

 الوكتباث

يز هذ

 الوكتباث

شؤوى  خذهاث القزاء الخذهاث الفٌيت

 الوىظفيي

القسن 

 الوسائي 

الفهز

 ست

 التزويذ

التجليذ 

 والصياًت

االػار

 ة

الوزاج

 ع

خذهاث 

 االطفال

الوىارد 

 السوؼيت

االدارة 

 والذاتيت

الحسا

 باث

الطابغ

 ة
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 . (9.)أف يكوف لو شخصية اجتماعية وثقافية جيدة -5

 .      واف ىذه المواصفات والمؤىالت لـ تطبؽ في أي مكتبة عامة في العراؽ

ىي مؤسسة ثقافية شعبية تنشاىا الدولة أو السمطات المحمية : المكتبة العامة
وتزودىا بالكتب والدوريات وغيرىا مف الوسائؿ السمعية والبصرية التي تعيف عمى 
كسب المعرفة لتكوف في متناوؿ كافة المواطنيف دوف مقابؿ فالغرض الذي تسعى 
إليو المكتبة العامة ىو إنارة الطريؽ أماـ الشعب وتثقيفو بأنواع الثقافات المختمفة 

والخبرات المتنوعة وخمؽ المواطف المستنير القادر عمى خدمة نفسو وخدمة 
، وتسمى المكتبة العامة لسببيف أوليما أنيا تقدـ (10)المجتمع الذي يعيش فيو

خدماتيا لجميع فئات المجتمع بال استثناء بصرؼ النظر عف السف أو الجنس أو 
الموف أو الديف أو االتجاه السياسي أو المستوى التعميمي والثقافي وثانييما إنيا تيتـ 

بجميع مجاالت المعرفة وليس معنى االىتماـ بجميع المجاالت انو ليس ىناؾ 
نما عادة ما يكوف التفاوت ناتجا عف االىتماـ  تفاوتا في االىتمامات الموضوعية وا 
النسبي بموضوعات األولوية بالنسبة لمبيئة التي تخدميا المكتبة فمثاًل مف الطبيعي 

أف تيتـ المكتبة التي تقدـ خدماتيا في بيئة زراعية اف تولي اىتمامًا خاصًا لما 
يتصؿ بالزراعة مف مواد قرائية كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممكتبات التي تقدـ خدماتيا 

. (11)في بيئة صناعية أو بيئة ساحمية
  كما تعرؼ المكتبة العامة بأنيا مؤسسة ثقافية تعميمية فكرية وتثقيفية 

تنشاىا الدولة وتموليا الميزانية العامة ليا،وتعمؿ عمى حفظ التراث الثقافي 
واإلنساني والفكري ليكوف في خدمة القراء والمواطنيف مف كافة الطبقات االجتماعية 

والمينية عمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية وعمى اختالؼ أعمارىـ ومينيـ 

                                                 

-50، ص1980الجامعة المستنصرية،: بغداد.- إدارة المكتبة. عبد الكريـ األميف وآخروف( 9)
60 .
. 15،ص1997القاىرة، مكتبة غريب، .- المكتبة ورسالتيا. حسف رشاد( 10)
 .15، ص1977مكتبة غريب،: القاىرة.- المكتبة والبحث. حشمت قاسـ (11)
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 وعمومًا فالمكتبة العامة مؤسسة ثقافية تقدـ خدماتيا المكتبية (12)وثقافاتيـ
والمعمومات لجميع أفراد المجتمع في منطقة معينة وتساندىا مخصصات مالية 

:  عامة أو خاصة ويشير ىذا التعريؼ األخير إلى أربعة مبادئ أساسية ىي
إف المكتبة العامة تقدـ خدماتيا لجميع فئات المجتمع دوف تمييز بسبب  -1

الجنس أو الديف أو الموف أو غير ذلؾ وىي تقدـ خدماتيا لجميع األعمار 
األطفاؿ والشباب والكبار والشيوخ وأيضًا لجميع المستويات الثقافية 

. والتعميمية
إف المكتبة العامة تقدـ خدماتيا بالمجاف بصفة عامة بصرؼ النظر عف  -2

 . المخصصات المالية المساندة ليا ومصادرىا سواء عامة أو خاصة

إف المكتبة العامة ترتبط بالبيئة التي توجد بيا سواء أكانت محافظة أو  -3
 . قضاء أو قرية و سواء أكانت زراعية أو صناعية

إف المكتبة العامة ىي المكاف الذي يرتاده الفرد دوف إجبار أو دوف إكراه  -4
نما مف تمقاء نفسو  . وا 

فالمكتبة العامة ىي إذًا مكتبة الشعب أو مكتبة الجميع أو كما تسمى 
 وجامعة الشعب وىي في األساس خدمة مف الخدمات العامة التي تقدميا الدوؿ أ
تقدميا بعض المؤسسات والييئات مف اجؿ النفع العاـ مف الفكر البشري وىي 

المركز المحمي لممعمومات الذي سيتيح كافة أنواع المعرفة والمعمومات لممستفيديف 
. (13)منيا

                                                 

المكتبة العامة تنظيميا وخدماتيا وتقنياتيا . طارؽ محمود عباس، محمد عبد الحميد تركي( 12)
، 2002دار ايبيس لمنشر والتوزيع وخدمات المعمومات، : القاىرة.- الحديثة في ضوء االنترنت

. 24ص
الدار المصرية : القاىرة.- المكتبات العامة. محمد فتحي عبد اليادي، نبيمة خميفة جمعة( 13)

. 18-17، ص2001المبنانية، 
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:-  أهداف المكتبة العامة
توفير الموارد وتقديـ الخدمات التي تكفؿ لممستفيد منيا تنمية التذوؽ : الثقافة- أ

الفني الجمالي، فضاًل عف التكيؼ مع المجتمع الذي يعيش فيو، ومف ثـ تكوف 
 ومف خالؿ ذلؾ تكوف قد (14)المكتبة العامة احد المراكز الرئيسية لمحياة الثقافية

مكنت المواطنيف مف تثقيؼ أنفسيـ بأنواع الثقافات والخبرات المتنوعة مما يزيد 
إدراكو بالحياة وبالمشكالت المحمية والعالمية والتمكيف مف متابعة المعرفة في 

.  (15)مختمؼ المجاالت
إمداد الفرد أو الجماعة بالمعمومات الدقيقة خاصة مف الموضوعات : اإلعالـ- ب

الجارية ذات االىتماـ العاـ حتى يكوف الفرد أو الجماعة عمى وعي بما يجري مف 
.  إحداث عمى المستويات المحمية والقومية والعالمية

تشجيع التعميـ الذاتي لمكبار والصغار ممف وصموا بتعميميـ إلى : التعميـ- ت
مدادىـ بالوسائؿ التي تساعدىـ في  مرحمة ما، بتدبير مواد القراءة المناسبة ليـ وا 

. التقدـ في جميع المستويات العممية
تشجيع االستثمار االيجابي ألوقات الفراغ بما يعود بالنفع عمى : الترويح- ث

 كما تساعد المكتبات العامة عمى استثمار أوقات الفراغ بشكؿ انضج (16)األفراد
وأكثر جدوى لمفرد والمجتمع وانتشاؿ الفرد مف براثف الميو الرخيص والفكر الواطئ 

.  ومزالؽ الفساد
تيدؼ المكتبة العامة إلى جمع وحفظ وصيانة مصادر تاريخ : حفظ التراث- ج

المجتمع الذي تخدمو وتراثو المخطوط والمطبوع، وجغرافيتو، وأىميتو وتطور 
مجتمعو، واقتصاده، ودراسة بيئتو المحمية بغض النظر عف حجميا وموقعيا 

.  (17)وحالتيا االجتماعية

                                                 

. 18ص. نفس المصدر السابؽ( 14)
. 20المصدر السابؽ ص. سمير مدحت سعيد العزاوي( 15)
. 19ص. المصدر السابؽ.محمد فتحي عبد اليادي، نبيمة خميفة جمعة( 16)
. 21-20ص. المصدر السابؽ. سمير مدحت سعيد العزاوي( 17)
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المكتبة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في المجتمع ال يمكف االستغناء عنو كما - ح
تمد أفراد المجتمع بمعمومات أساسية تساعد عمى تقدـ الصناعة والزراعة والتجارة 

والسياسة واالقتصاد وغيرىا كما إنيا يمكف أف تقدـ البحوث العممية والتقارير 
.  (18)وجوانب الحياة الفكرية المختمفة

المكتبة العامة المركزية في الموصل  
تعد المكتبة المركزية في الموصؿ مف اعرؽ المكتبات العامة في العراؽ 

 نداء في جريدة 3/12/1921معارؼ الموصؿ بتاريخ  (مدير)حيث نشر ناظر
إلى أىالي الموصؿ لمتبرع بإىداء الكتب العربية القديمة  (317)الموصؿ العدد

لتأسيس المكتبة العامة  (التفسير والرحالت والجغرافية واألدب)مركزًا عمى كتب 
حيث تسارع أىالي الموصؿ بالتبرع بالكثير مف كتبيـ إلنشاء ىذه المكتبة لتكوف 

وعرفت المكتبة بذلؾ الحيف المكتبة العمومية والتي كاف مقرىا بمدية . نواة ليـ
الموصؿ التي كانت مقامة مقابؿ مركز باب السراي في منطقة باب الطوب ثـ 

اإلعدادية الشرقية حاليًا،وكاف عدد كتبيا ال  (المدرسة الثانوية)انتقمت إلى بناية 
كتاب وما يزاؿ بعض الكتب موجودًا    (300)يتجاوز

 وفي عاـ 1921وسنة التأسيس (المكتبة العمومية)في المكتبة وعمييا ختـ 
 قامت بمدية الموصؿ بإنشاء بناية مستقمة لممكتبة في مكاف دائرة اليندسة 1927

ساحة وقوؼ السيارات قرب جسر نينوى وتبرع بإنشائيا الحاج  (البمدية القديمة)
 وأطمؽ عمييا مكتبة األمير 1929- 1927حسيف حديد وكيؿ رئيس البمدية لمفترة 

 وعيف مأمورًا ليا األستاذ احمد نيمة وتـ 1/2/1931غازي وافتتحت رسميًا في 
افتتاح بناية المكتبة الجديدة وىي اآلف تابعة لوزارة البمديات ومحافظة نينوى 

.  مسؤولة عنيا إداريا وماليًا وفنياً 
:  الموقع

ينبغي أف تكوف المكتبة العامة وسط المدينة أو قريبة مف وسط المدينة واف 
يتصؼ موقع المكتبة باليدوء ووصوؿ أشعة الشمس ويحيط بو اليواء النقي 

                                                 

 20ص.المصدر السابؽ. طارؽ محمود عباس، محمد عبد الحميد زكي( 18)
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واألشجار وسيولة الوصوؿ إليو بدوف مشقة أو مخاطر ونظرًا الف المكتبات العامة 
يرتادىا فئات المجتمع رجااًل ونساًء كبارًا وصغارًا أصحاء وذوي احتياجات 

الخ مف التقسيمات الديموغرافية، فعمى مباني ىذه المكتبات أف تراعي .خاصة
-   ال الحصر–خصوصية واحتياجات كؿ فئة مف ىذه الفئات فعمى سبيؿ المثاؿ 

يجب أف تتضمف مداخؿ مصممة لممتردديف مف ذوي االحتياجات الخاصة الذيف 
يستعمموف الكراسي المتحركة وحاؿ اشتماليا عمى أكثر مف طابؽ، فمف الضروري 

وجود مصاعد كيربائية يكوف مف ضمف أغراضيا نقؿ ىؤالء األفراد لمطابؽ 
 (19)المطموب بؿ مف المطموب أف تتضمف دورات مياه ذات قياسات مخصصة ليـ

:  وىناؾ ستة عوامؿ ينبغي مراعاتيا عند اختيار موقع المكتبة وىي
. مساحتو المناسبة بما يتناسب ومقدار الخدمة التي ستقدميا المكتبة -1
 .عالقتو بالمباني المجاورة وطبيعتيا ونشاطيا -2

االتجاه المحتمؿ لمبنى المكتبة ومقدار أشعة الشمس التي تصؿ في  -3
 . الصيؼ والشتاء

 .طرؽ المرور التي تتصؿ بالمكتبة -4

 .طبيعة األرض ومقدار تحمميا لمبناية ونسبة الحياة فييا -5

موقع المبنى مف حيث سيولة وصوؿ القراء إليو ومف حيث قربو مف  -6
 . (20)مساكف الناس وأماكف عمميـ وقربو مف المدارس

 . واف المكتبة العامة في بنايتيا الحالية ال تتوسط المدينة

إف موقع المكتبة العامة المركزية السابؽ كاف مناسبًا لممثقفيف والباحثيف والقراء 
والطمبة وكونو وسط المدينة وال يجد القارئ صعوبة في الوصوؿ إليو، وكما نعمـ 
باف معظـ مثقفي الموصؿ ومف ضمنيـ تدريسيي الجامعة وحممة الشيادات العميا 

قد تكوف ثقافتيـ األولية مف خالؿ كتب ودوريات المكتبة العامة وفي عقد 
السبعينات مف القرف الماضي كاف اغمب الذيف يرغبوف بتطوير ثقافتيـ ذاتيًا 

                                                 

(19 )www.alyaseer.net 24/10/2010 بتاريخ .
. 58ص. المصدر السابؽ. سمير مدحت سعيد العزاوي( 20)

http://www.alyaseer.net/
http://www.alyaseer.net/


 أمنوذجااملكتبة العامة املركزوة يف حمافظة نينوى  دور املكتبة العامة يف تطوور ثقافة اجملتمع 

 أكرم حممود فتحي/ حممود صاحل إمساعيل.د.أ

                                

 536 

يقضوف معظـ أوقات العطمة الصيفية في قاعات المكتبة العامة لمطالعة الكتب 
والمجالت والجرائد وقد أكد السيد أميف المكتبة العامة سعيو الدائـ ومراجعاتو 

المستمرة مف اجؿ إعادة الموقع السابؽ لممكتبة العامة الف تغيير موقع المكتبة يعد 
مف األسباب الرئيسية لغياب دور اعرؽ مكتبة عامة في العراؽ والبناية السابقة 
. تابعة حاليًا لمديرية تربية نينوى ويبدو أنيا ترفض إعادتيا إلى محافظة نينوى

وبدورنا نقترح أف تتكثؼ الجيود الخيرة إلعادة فتح المكتبة العامة في موقعيا القديـ 
مع القياـ ببناء أكثر مف طابؽ ليا وبذلؾ تأخذ المكتبة العامة دورىا الحقيقي لبناء 
جيؿ جديد مف المثقفيف، كما اتضح انو يجري حاليًا بناء مكتبة عامة ثانية في حي 

أما . اليرموؾ وىنالؾ مكاتبات مستمرة لفتح مكتبة عامة أخرى في حي الجامعة
المبنى الحالي لممكتبة العامة ومف خالؿ مالحظتنا المباشرة يعتبر جيدًا وتنطبؽ 
بعض المواصفات والمعايير الخاصة بالمباني مف حيث الراحة واليدوء وأشعة 

الشمس تصؿ إليو صيفًا وشتاءًا ويتكوف المبنى مف طابقيف  
:  الطابؽ األرضي ويتكوف مف- أ

مخزف كبير لمكتب العربية والخزانات الشخصية وبالقرب مف المخزف - 1      
.  توجد فيارس

.        الكتب والخزانات الشخصية
قاعتاف كبيرتاف لممطالعة تحتوي عمى مناضد حجميا كبير وكراسي - 2      

. خشبية
:  الطابؽ الثاني ويتكوف مف- ب

قسـ الدوريات ويوجد بالقرب منو فيارس الدوريات مع قاعة مطالعة ذات - 1      
. حجـ متوسط

قسـ المراجع العربية واألجنبية مع الفيارس لممراجع العربية واألجنبية مع - 2      
قاعة ذات حجـ متوسط لكنو ال يتوسط مدينة الموصؿ وبعده عف مركز 

. وىذا ال ينطبؽ مع المعايير الدولية. المدينة
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إف أىـ ما يميز القاعات ومخازف الكتب والدوريات المساحة الواسعة ونظافتيا 
واليدوء التاـ واإلحساس بالراحة حتى أف أرضية القاعة والمخازف وحتى الساللـ 
مفروشة بالكاربت كما أف أثاث المكتبة مف المناضد والكراسي يتناسب مع حجـ 
القاعات كما أف اإلنارة والتيوية في المكتبة جيدة والقاعات تطؿ عمى الحدائؽ 
الجانبية عممًا بأف معظـ أقساـ المكتبة مجيزة بأجيزة تدفئة وتبريد حديثة واف 

فيارس المكتبة خشبية والرفوؼ عمى نوعيف بعضيا خشبية واألخرى عمى شكؿ 
دواليب معدنية وىنالؾ الطابؽ السفمي الذي كاف ممموءًا بالماء تمت صيانتو 

دامتو وقد بوشر بعمؿ مرافؽ صحية مجاورة ليذا الطابؽ السفمي في الحديقة وما  وا 
الحظناه بسبب موقع المكتبة ىو غياب القراء عف المكتبة وبذلؾ غاب دور المكتبة 

.  العامة لتثقيؼ المجتمع
الكادر الوظيفي  

 موظفًا مف ضمنيـ أربعة بعقد مؤقت، 24يبمغ عدد الكادر الوظيفي 
وشيادة أميف المكتبة العامة دبمـو فني وعنده دورة تدريبية مكتبية مف مجمس 

 وىو عمى رأس المالؾ الوظيفي الذي قاـ بإعادة تنظيـ 1989البحث العممي سنة 
، وىنالؾ مسؤولة قسـ المراجع 2003السجالت والفيرس البطاقي بعد أحداث عاـ 

العربية واألجنبية حاصمة عمى شيادة بكالوريوس آداب تاريخ ومسؤوؿ قسـ 
الدوريات حاصؿ عمى شيادة بكالوريوس تربية أساسية وىنالؾ موظؼ آخر 

اختصاصو القانوف وموظفة أخرى تحمؿ عنواف أميف مكتبة أقدـ اختصاصيا المغة 
.  العربية

غير ابتدائية  متوسطة إعدادية دبمـو بكالوريوس 
ماىريف 

المجموع عقد 

6 3 4 2 3 2 4 24 
المالؾ الوظيفي في المكتبة المركزية العامة في الموصؿ  (1)جدوؿ رقـ 

المالحظ عمى المالؾ الوظيفي لممكتبة العامة غياب المتخصصيف 
بالمكتبات والمعمومات لذا يفضؿ أف تستحدث درجات وظيفية تنحصر 
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بالمتخصصيف بالمعمومات والمكتبات حتى تتفاعؿ مع االختصاصات األخرى 
.  الموجودة في المكتبة وبذلؾ تتطور المكتبة مينياً 

فمف غير المعقوؿ أف المكتبة العامة لمحافظة نينوى والتي عمرىا الرسمي 
عاما ال يوجد فييا موظؼ واحد متخصص بعمـ المعمومات والمكتبات في  (89)

حيف أف كؿ التوجيات والمقترحات التي أوصت بيا المؤتمرات المكتبية حوؿ 
المكتبة العامة تؤكد الحاجة الماسة ليذا االختصاص، كما أف نظاـ المكتبات 

 يوصي باف يكوف ىناؾ مشرؼ واحد عمى شؤوف المكتبات 1971لسنة  (2)رقـ
توصي اف يحمؿ شيادة  (2)العامة في كؿ محافظة مف محافظات القطر والفقرة

الماجستير في عمـ المعمومات والمكتبات ومكتبتنا العامة ال يوجد فييا موظؼ 
واحد يحمؿ شيادة الدبمـو أو البكالوريوس في المكتبات في حيف تـ تخريج عدة 
دورات مف حممة شيادة الدبمـو مف المعيد التقني في الموصؿ وعدة دورات مف 

وىذا ال يتفؽ مع . حممة شيادة البكالوريوس مف كمية اآلداب جامعة الموصؿ
. المعايير الدولية

لقد اتضح أف الذيف تولوا إدارة المكتبة العامة سعوا إلى تحويميا إلى 
مخازف فقط ال تؤدي الدور الذي كانت تؤديو في فترة الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات وحاولوا بكؿ الطرؽ أبعاد المتخصصيف في المعمومات والمكتبات 

عنيا ولو أحصينا العامميف في المكتبات العامة في العراؽ لوجدنا المكتبة العامة 
الوحيدة في العراؽ التي ال يوجد فييا موظؼ واحد يحمؿ شيادة اختصاص في 

وفي دراسة حوؿ . عمـ المعمومات والمكتبات ىي المكتبة العامة في الموصؿ
 يتبيف بأف عدد الموظفيف المتخصصيف في 1991المكتبات العامة العراقية سنة 

( 17)وفي ديالى  (2)وفي كركوؾ (3)عمـ المكتبات في محافظة صالح الديف 
واف عدد الموظفيف المتخصصيف في عمـ  (3)وفي االنبار (28)وفي بغداد

 لذا نقترح استحداث خمسة (21)مكتبياً  (83)المكتبات في مكتبات العراؽ العامة يبمغ
درجات لحممة الدبمـو والبكالوريوس في عمـ المعمومات والمكتبات ىذا العاـ عمى 

                                                 

. 82، ص74ص.المكتبة العامة. سمير مدحت سعيد العزاوي( 21)



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 539 

األقؿ الف أصحاب االختصاص الدقيؽ ىـ األحؽ في مجاؿ عمميـ واف المكتبات 
نما ىي ممؾ العراقييف جميعاً  .  العامة ليست ممكًا إلداري معيف أو آخر وا 
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المجموعة المكتبية 
اعتمد تأسيس المكتبة عمى كتب اإلىداء والتبرع ولغرض حث المواطنيف 

عمى المزيد مف التبرع استخدمت فكرة الخزانات الشخصية فميذا تسارع مفكري 
الموصؿ إلى تأسيس خزانات شخصية ليـ في المكتبة وبمغ عدد الخزانات حتى 

وبعد نقؿ ( الخزانات الشخصية (1)انظر ممحؽ رقـ )خزانة  (52 )1980عاـ 
المكتبة العامة المركزية مف موقعيا القديـ إلى الموقع الحالي بدأ تأثير المكتبة عمى 
المجتمع يضعؼ تدريجيًا، في حيف بدأت مؤسسات أكاديمية أخرى تستقبؿ خزانات 
شخصية لممفكريف مع وضع صورة لمشخص الذي يقـو بإىداء خزانتو الشخصية 

وىذا ما تقـو بو حاليا المكتبة المركزية لجامعة الموصؿ . مع اسمو بشكؿ واضح
.  حيث تـ تخصيص الطابؽ الثالث لمخزانات الشخصية مع قسـ الرسائؿ واالطاريح

ويبمغ عدد كتب المخزف العاـ مع عدد كتب الخزانات الشخصية 
(.  حوؿ الخزانات الشخصية (2)انظر ممحؽ رقـ)كتاب  (57699)

قسم المراجع العربية واألجنبية  
 ويحتوي عمى الكتب المرجعية وغير 1960تأسس ىذا القسـ عاـ 

المرجعية والكتب الميمة مف وجية نظر القائميف عمى المكتبة ويضـ الكتب بالمغة 
االنكميزية، الفرنسية، االيطالية، الروسية، اليندية، )العربية وبالمغات األجنبية 

كتابًا   (26395)وغيرىا ويبمغ عدد الكتب  (اليونانية
ومسؤولة ىذا القسـ خريجة كمية اآلداب، قسـ التاريخ مع وجود قاعة 

بالقرب مف القسـ ذات حجـ متوسط وىذا القسـ مخصص فقط لطمبة الدراسات 
مف % 60العميا واألساتذة والباحثيف يتبيف مف خالؿ مالحظة الباحثاف المباشرة اف
نما كتب وبحوث اعتيادية .   محتويات ىذا القسـ ىي كتب غير مرجعية وا 

قسم الدوريات  
يعد قسـ الدوريات في المكتبة العامة المركزية لمحافظة نينوى مف األقساـ 

المتميزة لما يحويو مف مجالت وجرائد نادرة يمتد عمر البعض منيا إلى أكثر 
 سنة ويتولى مسؤولية القسـ موظؼ حاصؿ عمى شيادة البكالوريوس تربية 100مف
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أساسية ويساعده موظؼ حاصؿ عمى شيادة بكالوريوس قانوف والقسـ قد جيز 
أخيرًا بحاسوب ليتسنى ليـ خزف المعمومات الببميوغرافية الخاصة بالدوريات ويبمغ 

مجمدًا أما عدد مجمدات الجرائد فيبمغ (10184)عدد المجمدات مف المجالت
مجمدًا وسجالت القسـ قد قسمت إلى قسميف  (10155)

.  سجؿ المجالت العربية واألجنبية - أ
سجؿ الجرائد القديمة والحديثة ويقصد بالجرائد القديمة أي التي صدرت  - ب

، كما 1968، أما الجرائد الحديثة أي التي صدرت بعد عاـ 1968قبؿ سنة
( 7227)يوجد في القسـ بعض الخزانات الشخصية النادرة يبمغ عدد كتبيا

كتاب واف ىذا القسـ منضـ بشكؿ جيد وىناؾ ورشة عمؿ دائمية لتصوير 
الكتب النادرة منو وتجميدىا وذلؾ لممحافظة عمى النسخ األصمية مف 

 .التمؼ

:  التزويد
كما ذكرنا سابقًا يعد اإلىداء والتبرع ىو األساس الذي تأسست مف خاللو 

المكتبة العامة والدليؿ عمى ذلؾ الخزانات الشخصية التي أىديت لممكتبة 
خزانة شخصية، إال انو حاليًا تعتمد تنمية المجموعة المكتبية عمى (80)العامة

الشراء حيث تخصص مبالغ معينة لشراء الكتب وقد شكمت لجنة الختيار الكتب 
برئاسة أميف المكتبة العامة وثالثة أعضاء، اثناف منيـ مف المكتبة العامة والثالث 

وحسب ما ذكر السيد أميف المكتبة العامة بأف المجنة . ممثؿ عف محافظة نينوى
تذىب إلى محالت بيع الكتب األىمية وتقـو باختيار قوائـ مف الكتب الحديثة 

المتوفرة في ىذه المحالت وبعد ذلؾ يتـ تدقيقيا مع موجودات المكتبة ليتـ بعد ذلؾ 
اختيار الكتب غير الموجودة في المكتبة وقد تـ شراء كتب لممكتبة العامة 

 بخمسة عشر مميوف دينار يتبيف مف ذلؾ انو تـ اختيار مجموعة جيدة 2007عاـ
مف الكتب الحديثة التي الحظيا الباحثاف الموجودة عمى رفوؼ المكتبة التي 

.  تتناسب مع ثقافة المجتمع الموصمي
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: قسم الفهرسة والتصنيف
المكتبة في بداية تأسيسيا وحتى الستينات كانت تتبع طريقة الحجـو في 

التصنيؼ والترقيـ وىذا غير مطبؽ حاليا حيث تقسـ الكتب حسب أحجاميا كما 
:-  يأتي
الكتب ذات الحجـ الصغير ويرمز ليا الحرؼ ص   - أ

 الكتب ذات الحجـ المتوسط ويرمز ليا الحرؼ و  - ب

الكتب ذات الحجـ الكبير ويرمز ليا الحرؼ ـ -ج
الكتب األكبر حجمًا ويرمز ليا الحرؼ ؾ  - د

الكتب المرجعية والنادرة ويرمز ليا الحرؼ ر -     ىػ 
ثـ بعد ذلؾ اتبعت طريقة أخرى في الفيرسة والتصنيؼ حيث كاف يتـ 

التصنيؼ حسب تصنيؼ ديوي العشري أما رقـ المؤلؼ فيؤخذ الحرؼ األوؿ مف 
اسـ المؤلؼ والحرؼ الثاني مف االسـ الثاني لممؤلؼ والحرؼ الثالث يؤخذ مف 

.  الحرؼ األوؿ مف العنواف
         الدسوقي، عمر 810:          مثاؿ

                د ع ؼ       في األدب الحديث 
أما فيرسة وتصنيؼ الخزانات الشخصية فإنيا تسجؿ بأسماء موقفييا 

وتسمسؿ الكتب داخؿ الخزانة الشخصية برقـ تسمسمي مثؿ خزانة يوسؼ ذنوف تدرج 
  (يوسؼ3يوسؼ،2يوسؼ،1)كتبيا كما يأتي 
 تعرضت المكتبة العامة لمدمار والنيب والسمب مثمما 2003أما بعد 

تعرضت لو دوائر الدولة العراقية فتـ إعادة تنظيـ وترتيب المكتبة وفؽ طريقة 
جديدة حيث تـ تسجيؿ الكتب مف جديد في سجالت رئيسية حسب المواضيع، 

أي كتب التاريخ ليا سجؿ خاص بيا والكتب (900)فالكتب الخاصة برقـ التصنيؼ
وقد .... أي كتب اآلداب ليا سجؿ خاص بيا وىكذا (800)الخاصة برقـ التصنيؼ

تـ اعتبار تصنيؼ ديوي العشري ضمف التخصص الموضوعي الدقيؽ مقاـ أما 
ضمف  (1)البسط فأعطي رقـ تسمسمي فالكتاب الذي يكوف تسمسمو الرقـ 
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وىذا , مثؿ (900)ضمف مجموعة (1)يكوف تسمسمو عمى الرؼ الرقـ (900)سجؿ
نظاـ ال يسمح لتجميع الكتب التي تعالج موضوع واحد في مكاف واحد داخؿ القسـ 

.  الكبير
922/1 ،953/2 ،956/3 ،974/4 ،922/5 ،953/6 ،966/7 ،
999/8...922/4870   

إف ما ذكره السيد أميف المكتبة حوؿ سبب إتباع ىذه الطريقة في التصنيؼ 
بأف المكتبة تتبع نظاـ الرؼ المغمؽ وال تسمح ألي شخص الدخوؿ إلى رفوؼ 
المكتبة واف الترتيب وفؽ ىذه الطريقة يكوف سياًل لموظفي اإلعارة وكذلؾ توفر 

الوقت والجيد في عممية الجرد طالما أف المكتبة ليس لدييا فيرس لمرؼ ويبدو أف 
الكادر الوظيفي قد بذؿ جيدًا كبيرًا في إعادة تنظيـ المكتبة واف كتب المكتبة 
مصنفة وفؽ تصنيؼ ديوي العشري وضمف التخصص الموضوعي الدقيؽ وال 

يتطمب سوى معرفة رقـ المؤلؼ ليتـ ترتيب الكتب موضوعيًا عمى الرفوؼ وفؽ ما 
تتبعو كؿ مكتبات العالـ وفي محاورتنا مع السيد أميف المكتبة حوؿ بساطة ىذا 

العمؿ أبدى رغبتو بتطوير الكادر المكتبي الموجود في المكتبة العامة وتساءؿ أف 
كاف باإلمكاف إقامة دورات تدريبية لمكادر الوظيفي لممكتبة العامة وما فائدة رقـ 

.  التصنيؼ الدقيؽ أف كانت الكتب عمى الرفوؼ ال ترتب مف خاللو
إف إعادة تنظيـ المكتبة كاد يكمؿ بالنجاح الكبير لو كاف ضمف الكادر 
الفني متخصصوف في عمـ المعمومات والمكتبات لكي يرتبوا الكتب بالطريقة 

الصحيحة التي تتالءـ مع المعايير والمقاييس الدولية، بعد فيرستيا وتصنيفيا وفؽ 
.  الطرؽ الحديثة

: فهارس المكتبة
 .  فيارس المخزف العاـ والخزانات الشخصية في الطابؽ األرضي - أ

 .فيرس ىجائي حسب أسماء المؤلفيف والعناويف معاً  -1

. فيرس ىجائي حسب المواضيع -2
 فيارس المراجع العربية واألجنبية في الطابؽ الثاني  - ب

.  فيرس ىجائي حسب المؤلفيف والعناويف معاً - 1     
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.  فيرس ىجائي حسب المواضيع- 2     
وىنا البد أف نشير إلى أف فيارس المكتبة لممخزف العاـ والخزانات 

الشخصية في الطابؽ األرضي وفيارس المراجع العربية واألجنبية في الطابؽ 
الثاني وىذه عممية معقدة ال تخدـ الباحثيف، الف القارئ الذي يبحث عف كتاب 
معيف في الفيرس البطاقي في الطابؽ األرضي وال يجده مع العمـ اف الكتاب 

المطموب موجود في الفيرس البطاقي لقسـ المراجع العربية في الطابؽ الثاني وىذا 
يدؿ عمى غياب الدور المكتبي المتخصص في المكتبة وفي محاورتنا مع السيد 

أميف المكتبة العامة اقترحنا عميو دمج كؿ بطاقات الفيرسة في فيرس عاـ 
لموجودات المكتبة مف الكتب وتؤشر في البطاقات برمز معيف يسيؿ الوصوؿ 
لمكتاب باسرع وقت ممكف واختصارًا لجيد الباحثيف أبدى تجاوبًا مع مقترحنا 

.  وسجمو في مفكرتو الشخصية
:  فهارس الدوريات

فيرس الدوريات يعد مف الفيارس الجيدة وىو مرتب ىجائيًا حسب عناويف 
الدوريات والجرائد ويستطيع الباحث مف خاللو الوصوؿ إلى المعمومات التي 

مثؿ دورية صادرة . يحتاجيا واف الدوريات مصنفة حسب تصنيؼ ديوي العشري
وأضيؼ أوؿ ثالث حروؼ مف عنواف المجمة   (215)عف األزىر رقـ تصنيفيا 

  215  مجمة األزىر  
                    از ىػ   

                             االعداد             السنة  
                             1 -10            1954 
                            11-20            1955 
                            21-30            1956  
                            31- 33           1957   
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ومجمة بعنواف أمريكا  
             األعداد            السنة                التاريخ  973,05

  1949            االولى               18- 8 أ ـ د                  
  1950             الثانية                9-10                        
   1951              الثالثة                6- 3                        
:  قسم الوثائق واألرشيف

وىو قسـ خاص بالوثائؽ الخاصة عف تاريخ مدينة الموصؿ وكذلؾ عف 
.  تاريخ بمدية الموصؿ

 
:  قسم النوادر

وما الحظناه أف المكتبة العامة  (7227)ويضـ الطبعات النادرة وعدد كتبو 
.  تقـو بتصوير الكتب النادرة وتجميدىا وذلؾ لممحافظة عمى النسخ األصمية منيا

:  قسم التجميد
في ىذا القسـ موظؼ واحد يقـو بتجميد الكتب والدوريات والكتب المصورة 

مف كتب المكتبة مجمدة % 90النادرة وما الحظناه عمى رفوؼ المكتبة باف أكثر مف
.  تجميدًا فنياً 

:  اإلعارة
إف نظاـ اإلعارة الداخمية ىو المتبع حاليًا في المكتبة العامة المركزية أما 
اإلعارة الخارجية فال وجود ليا وعند استفسارنا عف السبب في توقؼ إعارة الكتب 
خارجيًا أجاب السيد أميف المكتبة العامة بأف الكتب الموجودة في المكتبة اغمبيا 
نادرة وكـ نأخذ مف التأمينات ما يعادؿ ثمف الكتاب وىنا البد أف نسأؿ ما ىو 

الكتاب النادر؟ وكيؼ يمكف أف نميزه عف الكتاب غير النادر؟  
الكتاب النادر ىو عمى األغمب مخطوط أو طبعة أولى عمى شكؿ طبعة 

أي انو ليس . حرؼ أو طبعة حجرية أو طبعة أجنبية تمثؿ بداية عصر الطباعة
كؿ كتاب قديـ يعد نادرًا ، ويوجد في المكتبة العامة كتب عممية قديمة وىي ال 

قيمة ليا عمميًا وماديًا وعدت نادرة وىنالؾ قصص تجارية قديمة يعاد طبعيا سنويًا 
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وىي ال تعتبر نادرة وىناؾ بحوث عامة تخدـ التالميذ إلعداد التقارير، إف 
تعتبر نادرة ماعدا % 30مف كتب المكتبة العامة كتب ثقافية عامة و% 70نسبة

قسـ الدوريات يعد مف األقساـ النادرة ونؤكد عمى عدـ إعارة أي جريدة أو مجمة 
.  خارجيًا مف ىذا القسـ

مف الكتب النادرة وفتح اإلعارة % 30ونرى انو مف األفضؿ أف يتـ عزؿ 
مف الكتب، وىذا ما أكدت عميو % 70الخارجية ألبناء المجتمع لالستفادة مف

 بوجوب 1960لسنة (4)التوصيات والقرارات لمشروع نظاـ المكتبات العامة العدد
انتفاع المجتمع مف مواد المكتبة ال حفظيا فقط، واف اإلعارة الخارجية مف 

الخدمات الجوىرية التي تؤدييا المكتبة العامة، وعمى المكتبة العامة أف تسعى وراء 
. المطالع ال أف يسعى المطالع إلييا فقط

عدد الكتب عدد المطالعيف السنة 
1968 74325 47275 
1979 85728 75983 
2007 6765 91321 

يبيف عدد المطالعيف وعدد الكتب لممكتبة العامة  (2)جدوؿ رقـ
 11,2 بمعدؿ 2007 أكثر مف سنة 1968يالحظ أف عدد االعارات لسنة 

 مرة، أف سبب 12,6 بػ 2007 أكثر مف سنة 1979مرة ومعدؿ اإلعارة لسنة 
 وسنة 1968 عف سنة 2007انخفاض اإلعارة في المكتبة العامة لسنة 

:  بالرغـ مف أف مجموعة المكتبة أكثر عددًا ىي كما يأتي1979
تغيير موقع المكتبة مف وسط المدينة بالقرب مف حديقة الشيداء إلى  -1

.  الموقع الحالي يعد سببًا رئيسيًا في ضعؼ اإلعارة
عدـ وجود إعارة خارجية فالمثقؼ الذي يسعى ويدفع مبالغ لمنقؿ ويتحمؿ  -2

أخطار الوضع األمني يتمنى أف يستعير الكتاب خارجيًا ليحصؿ عمى 
 . الفائدة القصوى منو
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الوضع األمني الحالي يعد سببًا مباشرًا في ضعؼ اإلعارة وذلؾ لعدـ  -3
إمكانية الوصوؿ إلى المكتبة بسيولة وتجاوز السيطرات والحواجز األمنية 

 .المنتشرة في مختمؼ شوارع المدينة

:  المكتبات الفرعية التابعة لممكتبة العامة المركزية لمحافظة نينوى
 والسنوات التي تمييا كانت المكتبة العامة تشرؼ إداريًا وفنيًا 1980في عاـ 

:-  (22)مكتبة وىي كاآلتي (13)عمى المكتبات الفرعية البالغ عددىا 
. المكتبة العامة الفرعية في سنجار -1
 . المكتبة العامة الفرعية في تمعفر -2

 .المكتبة العامة الفرعية في حماـ العميؿ -3

 . المكتبة العامة الفرعية في الشرقاط -4

 . المكتبة العامة الفرعية في عقرة -5

 . المكتبة العامة الفرعية في تمكيؼ -6

 . المكتبة العامة الفرعية في الحضر -7

 . المكتبة العامة الفرعية في الحمدانية -8

 . المكتبة العامة الفرعية في برطمة -9

 . المكتبة العامة الفرعية في الشورة- 10

 . المكتبة العامة الفرعية في تؿ عبطة-11

 . المكتبة العامة الفرعية في الزاب-12

 . المكتبة العامة الفرعية في الشيخاف-13

 لـ يبؽ مف المكتبات العامة الفرعية اال مكتبة تمكيؼ ومكتبة 2003بعد عاـ 
يتبيف بأف الكثير مف المكتبات العامة الفرعية اعاله في ظؿ الظروؼ . تمعفر

.  الحالية قد ألغيت ولـ تعد تقدـ خدمات ثقافية ومعموماتية لممجتمع المحيط بيا

                                                 

.- دليؿ المكتبة العامة المركزية في محافظة نينوى: عبد الجبار محمد جرجيس( 22)
. 30،ص1980مطبعة الجميور،:الموصؿ
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:  من أهم النتائج التي توصل إليها البحث
يقترف غياب الدور الرئيس لواحدة مف اعرؽ المكتبات العامة في العراؽ  -1

.  بتغيير موقعيا
نظاـ اإلعارة المتبع في المكتبة العامة الذي يقضي بمنع اإلعارة الخارجية  -2

أدى إلى عزوؼ المستفيديف مف اإلقباؿ عمييا ذلؾ أف المستفيد الذي يدفع 
مبالغ غير زىيدة لمنقؿ مع تحمؿ إخطار الوضع األمني يتمنى أف يستفيد 

 . مف الكتاب خارجيًا ليحصؿ عمى الفائدة القصوى منو

عزوؼ المفكريف عف وقؼ خزاناتيـ الشخصية لممكتبة العامة كاف نتيجة  -3
 لـ 2008 إلى عاـ 2002لضعؼ إقباؿ المستفيديف عمييا، فمنذ عاـ 

توقؼ أي خزانة شخصية، في حيف اتجو الوقؼ إلى مؤسسات أخرى 
 . متفاعمة مع المجتمع العممي

ضعؼ العمميات الفنية كإعداد الفيارس وتنظيـ الكتب وفؽ المقاييس  -4
والمعايير الدولية، نتيجة لغياب المتخصصيف بالمكتبات والمعمومات عف 

عامًا، األمر الذي نجـ عنو (89)المكتبة العامة في الموصؿ التي عمرىا
تشتت الفيارس بيف الطابؽ األوؿ والطابؽ الثاني، وذلؾ لغياب الدقة 

 .الموضوعية المتبعة في التصنيؼ

ظيور تقنيات المعمومات الحديثة كاالنترنت والياتؼ المحموؿ واأللعاب  -5
االلكترونية والحاسوب أدى إلى اتجاه الجيؿ الجديد مف الشباب إلى ىذه 

 . التقنيات الحديثة واالبتعاد عف الكتاب

أما عف الكوادر اإلدارية فأنيا ليست مؤىمة إلدارة المكتبات الف ىدفيا  -6
استبعاد مف ييتـ بتطوير المكتبات وخير دليؿ عمى ذلؾ رفض أميف 

المكتبة في التسعينات طمب المعايشة في المكتبة العامة لحممة شيادات 
الماجستير والدكتوراه في المعمومات والمكتبات مدعيًا بعدـ الحاجة إلييـ 

 . وكاف مف الواجب عميو أف يستفيد مف ىذه الكفاءات لتطوير المكتبة
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 (23)لبعض الخزانات الشخصية (1)ممحؽ رقـ 
عدد الكتب االسـ 

 344اميف الجميمي 
 908محمود مفتي الشافعية  
 227محمود توفيؽ الجميمي 

 125ابراىيـ الواعظ 
 776تريكور استرجياف 

 202عبد الرزاؽ الشماع  
 115يحيى الخيرو 

  220محمد طاىر النقشبندي 
 105احمد الجميمي  

  231سالـ نامؽ 
  1278محمد سعيد الجميمي  
  308اسماعيؿ حقي فرج  

     1097سامي باشعالـ  
 
 
 
 
 
 

     
 

                                                 

. 48ص.المصدر السابؽ. عبد الجبار محمد جرجيس( 23)
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 إلى 1980الخزانات الشخصية التي أوقفت لممكتبة العامة مف سنة  (2)ممحؽ رقـ 
  2008عاـ 

عدد الخزانات السنة  
1981 5 
1982 2 
1983  /
1984 2 
1985 3 
1986 1 
1987  /
1988  /
1989  /
1990  /
1991 2 
1992 2 
1993  /
1994  /
1995 1 
1996 2 
1997  /
1998 2 
2000  /
2001 1 
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2002  /
2003  /
2004  /
2005  /
2006  /
2007  /

 : المستخمص
تناوؿ البحث نظرة عامة عمى المكتبة العامة المركزية في محافظة نينوى 

 ولحد اآلف 1921ودورىا في تطوير ثقافة مجتمع محافظة نينوى منذ افتتاحيا عاـ 
 . كما تضمف صورة مستقبمية لمنيوض بالمكتبة وخدماتيا وكوادرىا العاممة فييا

 : وقد توصؿ البحث إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا
عزوؼ اإلقباؿ عمى المكتبة بسبب بعدىا عف مركز المدينة وبسبب  -1

األوضاع األمنية الشاذة في الموصؿ، فضال عف عدـ وجود إعارة خارجية 
 . في المكتبة

عزوؼ المفكريف عف وقؼ خزاناتيـ الشخصية نتيجة لضعؼ إقباؿ  -2
 . 2002المستفيديف عمييا، حيث لـ توقؼ اي خزانة شخصية منذ عاـ 

عدـ وجود متخصصيف في المعمومات والمكتبات مف بيف العامميف في المكتبة 
العامة المركزية لمحافظة نينوى بالرغـ مف وجود قسمي المعمومات والمكتبات في 

 .المعيد التقني بالموصؿ وكمية اآلداب في جامعة الموصؿ
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The Role of the Public Library in Developing the 
Society Cculture 

The central public library at Nineveh province 
as a sample 

Mahmood Salih Ismail (ph.D) &  Akram Mahmood Fathi


  

 
Abstract 

The research is a general view of the central public at 
Nineveh province and its role in developing the community 
culture in Nineveh since its foundation in 1921 till the present 
time . the research also includes a futuristic view to develop 
the library and its services and staff.  
The most important conclusions the study has come up with as 
the following:  

1- The users' refusal to use the library because is faraway 
from the city center , the exceptional security conditions 
in Mosul as well as the absence of out-library lending . 

2- Refusal of thinkers and scholars to donate their personal 
collections of books because they are not being used 
heavily by users. It is to be noted that no personal 
collection was donated since 2002.  

The absence of specialists in information and 
librarianship among the central public library employees in 
spite of the availability of two departments of information and 
librarianship at the technical institute and College of Arts in 
Mosul . 

                                                 

 Dept of information and librarianship/ College of Arts/ Uneversity of 

Mosul. 
 


Librarian/ College of Arts/ Uneversity of Mosul. 


