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  علم المكتبات والمعلومات

وضثبه اأ يُعّرف علم المكتبات بأنّه تنظيم أوعية المعلومات من حيث  توييراثاأ أو اثرا، اأ      

وترتيب ثثاأ واتاحت ثثا داثثتلبار البنثثرأ ومثثن الرثثبير بالثثالر أّو أوعيثثة المعلومثثات تنثثم   ميثث  

أاكال ا الورقيةأ أو المر،يةأ أو المسموعةأ لمثا أنّ ثا تنثم  االثواح الةرريثة التث  تعثبّ مثن أقثبر 

 .أاكال ااه المعلومات

 المكتبات 

المعلوماتأ والمعرية بأاكال ا الملتلفة المنظمة إلتاحت ثا ا  عبارة عن لّم اا،ٍ  من مصادر     

ايثثراد المرتمثث  لتسثث ي  الويثثول الي ثثاأ واد ثثست علي ثثاأ وااثثتعارت ا. وتتعثثبد أنثثوات مصثثادر 

المعلومثات وأاثثكال ا ا  د ترتصثثر علثث  الكتثثة المهبوعثة يرثثهأ بثث  تتراوياثثا لت ثثم الثثبورياتأ 

هأ والررا،بأ والملهو ات الربيمةأ لما تعّب المصثادر والرامات ال نبايةأ واا السأ واللرا،

غير المهبوعة أي اً من مصادرااأ ويمكن ويف المكتبة بأن ا مكاو ملصص لترمي  مصثادر 

 .المعلومات وتربيم ا للمرتم  من خسل خبمات تربم ا المكتبات

 

 أنواع المكتبات 

 تنرسم المكتبات ال  أنواتأ وا :

اث  المكتبثة التث   :Public Libraries (بات العامة )باإلنرليزيةالمكتبة العامة: والمكت -1

تلبر الموا نين لاية دوو ااتثناءأ ود ت ث  أ  قيثود علث  ممتلكات ثاأ وتثوير مصثادر 

 المعلومات برمي  أاكال ا وأنواع ا. 

المكتبة المتلّصصة: ت ثتم اثاه المكتبثة بةرث  واحثب مثن حرثول المعريثةأ وتُعنث  بث  راء  -2

ريوي ا بالمعلومات ومصادراا بك  أاكال ا ييما يتعلث  بةرث  واحثب يرثهأ وتكثوو غالبثاً 

تابعة لمؤاسة أو منظمثةأ وترثبّر المعلومثات ييمثا يتعلث  بننثا  اثاه المؤاسثة وأاثباي ا 

 و اإلنتا ية. العلمية أو ادقتصادية أ

 :المكتبثثة المبراثثية: تثثبرة ويارة التربيثثة والتعلثثيم المكتبثثات المبراثثية )باإلنرليزيثثة -3

) School Libraries مثثن المرايثث  اااااثثيّة يثث  المثثباردأ و لثثب للبمثثة الهلبثثة

وتنثثثريع م علثثث  الرثثثراءة والمهالعثثثةأ وت ثثث  بثثثين يثثثب  الهلبثثثة مصثثثادر المعلومثثثات 

توّ ثثه الثثويارة معلمي ثثا الثث  تعلثثيم الهلبثثة ااثثتلبار  المهبوعثثة وغيثثر المهبوعثثةأ لمثثا

 المكتبة ومرتنيات ا.

مكتبثثة اا فثثال: ت ثثتّم اثثاه المكتبثثة بالهفثث  وتنميثثة قبراتثثه لصثثر  الصثثيّته الثراييثثةأ   -4

وغرد حة الرثراءة لثبا اا فثالأ وتثوير مصثادر وأوعيثة معلومثات مهبوعثة وغيثر 

 مهبوعة. 

كتبثة الو نيثةأ واث  مكتبثات مسثؤولة عثن ادحتفثا  المكتبة الرومية: وتسثم  أي ثاً بالم -5

بنسخٍ لرمي  الو ا،  أو المهبوعات الم مثة يث  البولثةأ لمثا أنّ ثا تعمث  لمكتبثة ل يثبات 



بسثثة الرثثانوو أو أ  ترتيبثثات أخثثراأ وباإلضثثاية الثث   لثثب تُعثثرف المكتبثثات الو نيثثة 

 الف ارد. ب نتا  ا للببليو راييا الو نية وننرااأ باإلضاية ال  اقتناء

المكتبثثة اللايثثة: يُعتبثثر اثثاا النثثوت مثثن أقثثبر أنثثوات المكتبثثاتأ وتؤّاسثث ا العثثا،ست يثث    -6

 منايل اأ ولانت المكتبات اللاية ي  العصور الماضية مرتبهة بالةكار والملوك.

المكتبة المتنرلة:   رت يكرة المكتبات المتنرلة لوايلة لتواي  نهثا  الثرايثةأ وايصثال   -7

صادراا ال  أبعب نرهة حول العالمأ وتعبّ ااه المكتبثات تهثّوراً للمكتبثات المعلومات وم

الترليبيةأ ويُستلبر ااا النوت لتربيم اللبمات المكتبية والمعلوماتية للمنثا   اللاليثة مثن 

 المكتبات العامة.

 : Virtualالمكتبة اإللكترونيّة: يمكن تسثميت ا أي ثاً بالمكتبثة اديتراضثية )باإلنرليزيثة -8

)ibrariesL أ وقثثب   ثثر اثثاا النثثوت مثثن المكتبثثات الرقميّثثة بثثالتزامن مثث  عصثثر الثثثورة

التكنولو يّة الت  ا باا العالم ي  اآلونة ااخيثرةأ واث  مكتبثة د تثرتبه بريثود واقعيثةأ 

ولثثيس ل ثثا بنثثاء أو  ثثبراوأ ونظثثراً لعثثبر و وداثثا علثث  أرت الواقثث  ي نّ ثثا تللثثو مثثن 

انمثا تكثوو  ميث  مرتنيات ثا امثا الكترونيثة وامثا رقميثةأ مصادر المعلومات المهبوعةأ و

وتمتاي ااه المكتبات بتوايراا  ول الوقتأ وعثبر ترييثباا بوقثت معثينأ أ  أّو الباحث  

يمكنثثه الويثثول الثث  المعلومثثات علثث  مثثبار أربثث  وعنثثرين اثثاعةأ لمثثا يمكثثن ويثثول 

ر أاث   ااثتلباماً ألثر من باح  ي  الوقت نفسه ال  موضوت واحب وااتلبامهأ وتُعتب

 ].من أ  نوت آخر؛ نظراً إلمكانية البة  ب ا بوااهة المصهلح

 

 أهمية المكتبات

 للمكتبات أامية ي  حياة الفرد والمرتم أ ومن ا:

 وايلة اتصال ي  المرتم أ وموالبة التهورات ي  الةاضر.  -1

 وايلة لبعم الرراءةأ حي  تتيح للرارئ الةصول عل  الكتة من مصارداا.   -2

تساعب المكتبات عل  مةو ااميةأ وربما يكوو  لب بتويير الكتة للفئات الت  د  -3

 يمكن ا الويول الي ا. 

 ادرتراء بالمرتم  من الناحية الثرايية والفكرية.  -4

 .اتاحة المرال أمار انتنار الثراية واتسات رقعت ا -5

 

  خدمات المكتبات

يم مثا لانثت المكتبثة متميثزة وتربر اثاه اللثبمات عثن  ريث  العنايثر البنثريةأ    

بموارداا أو مرتنيات ا ي ن ا لن تكوو قادرة عل  تربيم اللثبمات لشاثلام مثن دوو 

و ود العنصر البنر أ ومن اللبمات التث  تسثع  المكتبثات الث  ترثبيم ا لمنتفعي ثا 

 نالر ما يل :

اللبمثثة المر عيثثة: وقثثب ت ثثّم أاثثئلة اثث لة تت ثثمن ترثثبيم بعثث  المعلومثثات أو   -1

 ةرا، أ وقب تكوو أائلة يعبة ومتلصصة ي  مراٍل معين. ال



اإلعثثارة الباخليّثثثة: تمثثثنح اثثاه اللبمثثثة الرثثثارئ امكانيثثة اداثثثتفادة مثثثن مصثثثادر  -2

المعلومثثثات والمثثثواد المكتبيثثثة داخثثث  المكتبثثثة وقاعات ثثثاأ وحظثثثر خرو  ثثثا مثثثن 

المكتبثثةأ وقثثب يكثثوو  لثثب لنثثبرة اثثاه الكتثثة أحيانثثاًأ أو خويثثاً مثثن ضثثياع اأ مثثث  

 الكتة  ات النسلة الواحبة. 

اإلعثثارة اللار يّثثة: تلثثّول اثثاه اللبمثثة للباحثث  ااثثتعارة الكتثثا أ وأخثثاه خثثارة  -3

نها  المكتبة لمنةه الربرة عل  اداتفادة من الكتا  أ ول وقت ممكثنأ وتةثبد 

لثثه وقتثثاً يعيثثب بثثه الكتثثا  والتثث  تتثثراوح عثثادة يثث  معظثثم المكتبثثات مثثبة اإلعثثارة 

الث  أاثبوعينأ ويث  حثال ترثاوي اثاه المثبة تُفثرت علث   اللار ية مثن أاثبوت

 الباح  غرامة مالية. 

التصثثوير: و ثثاءت اثثاه اللبمثثة لتمكثثين اداثثتفادة مثثن الكتثثا  نفسثثه الثثثر مثثن  -4

 باح  ي  الوقت نفسهأ لما أنّ ا تةبّ من خروة أوعية المعلومات من المكتبة. 

تُعلم الباحثين بااتمرار عن  اخهار الباحثين بالكتة المتويرة: حي  اّو المكتبات -5

توير أّ  لتٍة أو دوريات  بيبةأ و لب اما بالتواي  مع م ااتفياًأ واما ب راثال 

اإلخهارات عبر الةااو أ ويمكن عرت البوريات أو تراريرااأ و لب لرثا  

 انتباه الباح  ال  توير ااه المصادر ي  المكتبة. 

قاعثثبة بيانثثات تمكثثن اااثثلام مثثن البثث  ادنترثثا،  للمعلومثثات: و لثثب ب ننثثاء  -6

البة  عن أ  موضوتأ اواء لاو عامثاً أو متلصصثاً؛ حيث  يسثتهي  الباحث  

أو يلثثّم برميثث  مثثا يريثثبه مثثن معلومثثات عثثن موضثثوت تلصصثثه عثثن  ريثث  

ادتصال بالةااو أ لما يسثتهي  النثلص العثاد  أو يبةث  عثن أ  موضثوت 

 .ي مه

 

 

 


