أنواع املكتبات وطرق االستفادة منها
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رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي

"نحن في الشارقة نقرأ ،نريد املجتمع القارئ ،وندعو إلى تعميق عادات القراءة بين فلذات
األكباد ،بل وإلى توفير الكتب املناسبة للرجال والشباب وللمرأة..
كتب للجميع ولهم فيها منافع .بهذا الفهم تكون واحات الكتب واحات نور البد من تنميتها
وتطويرها ...وفي مجاالتها ومساحاتها فليتنافس املتنافسون".

مقدمة
املكتبة هي مكان القراءة األول ،فكل عشاق القراءة يمكنهم الذهاب إلى املكتبة واستعارة الكتب التي يرغبون
ا
في قراءتها ،بدال من شرائها بأسعار مرتفعة وباهظة.

املكتبة هي املالذ األول واألخير للباحثين والدارسين ،فهي بيت البحث العلمي ،فكل طالب البحث العلمي مهما
كان مجال البحث يلجؤون إلى املكتبات وبشكل كبير جدا نظرا إلى كون هذه املكتبات تحتوي على العديد من
الكتب الهامة والحيوية وفي كافة أصناف العلم وأنواعه ومجاالته ،األمر الذي يمكن الباحثين من الحصول
على املراجع بكل سهولة ويسر ودون أن يتكلفوا تكاليف مادية عالية ومرتفعة.
ا
ٌ
ٌ
تعريف املكتبة :هي مجموعة منظمة من مصادر املعرفة تكون متاحة ملجتمع من أجل البحث واالطالع
واالستعارة.
واملكتبة العامة تلبي حاجة الفرد وتشبع رغباته في الحصول على املعرفة من خالل مطالعة الكتب
ّ
ّ
والدوريات والتسجيالت.
وتضم املكتبات العامة على رفوفها املخطوطات والصحف واملجالت
واستعارتها،
أهداف املكتبة العامة:
ّ
ّ
التعليمية في إكمال
الذاتإ ،وإسج ججناد املؤس ج جسج ججات
 .1تشج جججيع األفراد في املجتمع على املطالعة والتعليم
رسالتها السامية في التعليم من خالل تقديمها الكتب للكبار والصغار.
ّ
ا
 .2إمججداد األفراد بججاملعلومججات العججامججة وفقججا ملججا يتعطب لججه البججاحججث ويبحججث عنججه بين رفوف املكتبججات،
وتقديم الثقافات والخبرات املستوحاة من جميع العصور واألماكن في كتب ومراجع ذات صلة.
 .3السج ج ججمي لخلق مواطنة صج ج ججالحة بين األفراد في املجتمع وتحفيدهم على البحث الد وب والشج ج ججغف في
ا
املطالعة ليصبح بذلك الفرد قادرا على خدمة الذات واملجتمع.
 .4تشج ج ج جججيع اسج ج ج ججتغالل وقججت الفرا وعججد هججدره ،وتقججديم مججا يفيججد املواطن واملجتمع من خالل عقججد
ا
ّ
االجتماعية ،وطرح أكثر املش ججكالت تأًيرا
الندوات والدورات الهادفة لتحفيد وتقوية وتنمية الروابط
في الصعيد املحلي والعاملإ.
 .5تمكين الباحث من الحصول على املعلومات وجمعها من مصادر صحيحة ال تشوبها الشكوك حول
مص ج ج ج ج ّ
جداقيتها .توف ير املكتبة العامة بين يدي الباحث جميع أنواع مص ج ج ج ججادر املعلومات على اختالف
ّ
واملرئية.
أنواعها كاملطبوعة واملسموعة
 .6تقديم النصح واإلرشاد لألفراد في ّ
كيفية استخدا املكتبة واالستفادة منها.
 .7مركز للمعلومات واألخبار الصحيحة.

ا
 .8املسججاهمة في نجاح مشججاريع محو األمية .املضج ي قدما في تحقيق مسججتوق متقد في الجوانب العلمية
والفنية والوظيفية والسياسية.

اإلعارة:
وهي ألجل االستفادة القصوق من مصادر املعلومات بالنسبة للباحث ،حيث تكون اإلعارة داخلية بحجز
الكتاب لفترة معينة داخل املكتبة أو إخراج الكتاب خارج املكتبة فترة معينة ،وهذا كله يرجع للنظا املتبع
في املكتبة.
أنواع املكتبات:
املكتبة العامة  :وهي املكتبة التي تخد املواطنين كافة دون استثناء ،وال تضع أي قيود على ممتلكاتها ،وتوفر
مصادر املعلومات بجميع أشكالها وأنواعها.
ُ
ّ
املتخصصة :تهتم هذه املكتبة بحقل واحد من حقول املعرفة ،وتعنى بإًراء رفوفها باملعلومات
املكتبة
ا
غالبا تابعة ملؤسسة أو منظمةّ ،
ومصادرها بكل أشكالها فيما يتعلق بحقل واحد فقط ،وتكون
وتقد
املعلومات فيما يتعلق بنشاط هذه املؤسسة وأهدافها العلمية أو االقتصادية أو اإلنتاجية.
ّ
األساسية في املدارس ،وذلك لخدمة الطلبة
املكتبة املدرسية :تدرج وزارة التربية والتعليم املكتبات من املرافق
وتشجيعهم على القراءة واملطالعة ،وتضع بين يدي الطلبة مصادر املعلومات املطبوعة وغير املطبوعة ،وكما
ّ
توجه الوزارة معلميها إلى تعليم الطلبة على استخدا املكتبة ومقتنياتها.
املكتبة الخاصة ُ :يعتبر هذا النوع من أقد أنواع املكتباتّ ،
وتؤسسها العائالت في منازلها ،وكانت في العصور
املاضية املكتبات الخاصة مرتبطة بالحكا وامللوك.
ّ
ّ
ّ
الجاممي ،وخدمة البحث العلمي
الجامعية :تسخر الجامعات عملها ومصادر معلوماتها إلًراء التعليم
املكتبة
الذي يعتمد على تنمية مهارات الطالب وقدراته العلمية واتجاهاته ،وتغطإ الكتب املوجودة في املكتبات
الجامعية كافة التخصصات التي تغطيها الجامعة.
ّ
مكتبة األطفالّ :
شخصيته الثقافية ،وغرس حب القراءة لدق
تهتم هذه املكتبة بالطفل وتنمية قدراته لصقل
األطفال ،وتوفر مصادر وأوعية معلومات مطبوعة وغير مطبوعة.
املكتبة املتنقلة :ظهرت فكرة املكتبات املتنقلة كوسيلة لتوسيع نطاق الثقافة ،وإيصال املعلومات ومصادرها
ّ ا
إلى أبعد نقطة حول العالمّ ،
تطورا للمكتبات التقليديةُ ،ويستخد هذا النوع لتقديم
وتعد هذه املكتبات
الخدمات املكتبية واملعلوماتية للمناطق الخالية من املكتبات العامة.
مكتبة املسجد :وهي املكتبات املوجودة في املساجد ويكاد ال يخلو مسجد من مكتبة ،ويضم هذا النوع من
املكتبات املصاحف وكتب الحديث النبوي الشريف وكتب السيرة وكتب الفقه وغيرها من الكتب الدينية.

مكتبة ناطقة.
املكتبات على الشبكة العاملية
منذ بدأت اإلنترنت سمى الخبراء لوضع مكتبات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى املعلومات ونشرها ؛ واإلنترنت
في حقيقتها مكتبة ضخمة.
هنالك مئات اآلالف من املكتبات التي تذكر على اإلنترنت ،أو لها صفحات معرفة عنها ،وتصنف املكتبات
حسب العنوان أو التخصص (مكتبات حقوقية ،مكتبات طبية ،مكتبات صور).
أنواع املكتبات على الشبكة
ويجب التفريق بين أنواع املكتبات التي تذكر على الشبكة العاملية فمنها:
مكتبات لها صفحة عرض دعائية أو تعريفية فقط ؛ فال يمكن بحث محتواها أو الحصول على كتاب ورقي
أو إلكترونإ منها.
ا
مكتبات شبه تقليدية تتعامل مع روادها على الشبكة ؛ فتعرض فهرسها وترسل الكتاب الورقي ،وغالبا ما
توفر مثل هذه الخدمة الجامعات واملؤسسات التعليمية األخرق ،وكذلك بعض املكتبات العامة.
مكتبات رقمية  -أو إلكترونية  -حقيقية ؛ يمكن البحث ضمنها وتحميل املعلومات مباشرة إلى حاسب
املتصفح إما كصفحة ويب ،أو كنص مجرد ،أو ملف ورد ،أو ملف أكروبات(  PDFويمتاز امللف النص ي
بصغر حجمه وبالتالي سرعة تحميله ،فيما يمتاز ملف األكروبات بأناقته وإمكان ضبط محتواه بأكثر من
اعتبار.

فائدة استعمال املكتبات املتوفرة على الشبكة في التعليم:
إن مهارات البحث ومعرفة استعمال املكتبة الورقية التقليدية واملكتبة املوجودة على اإلنترنت (واإلنترنت
نفسها في حقيقة األمر) مهارات متشابهة ،وهي ضرورية في ممارسة التعليم في كل املجاالت واملناهج
التعليمية .والتدرب على استعمال آالف املكتبات على الشبكة العاملية ينمي مهارات أساسية كالبحث
واألرشفة واملهارة اللغوية والتحليل والتقييم.
شروط استعمال املكتبات اإللكترونية:
ا
تتطلب بعض املكتبات رسوما لالشتراك ،وبعضها اآلخر مجرد التسجيل ،أو قد ال تطلب أي شرط.
ا
ا
فمكتبات االنتساب قد تطلب رسما سنويا ،أو عضوية في إحدق الجامعات أو املؤسسات التعليمية.
ا
أما املكتبات املجانية فال تطلب أية شروط لالستخدا ؛ وعادة ما تنشر ما ليس له حقوق استخدا كما في
مشروع غوتنبر Gutenberg Projectوهو مشروع مكتبة مفتوحة تضم الكثير من الكتب التي انتهت براءة
ا
ا
اختراعها[ .ويوجد بعض املكتبات أو املنتديات التي تنشر موادا وكتبا دون مراعاة للحقوق].

نماذج من املكتبات اإللكترونية
(يتم شرح عملي لخدمات هذه املكتبات خالل امللتقى املنهي).
 .1املكتبة الشارقة العامة
https://spl.gov.ae

 مكتبة دائرة الخدمات االجتماعية.2

 مكتبة جامعة الشارقة.3
https://www.sharjah.ac.ae/ar/Libraries/Pages/default.aspx

 مكتبة جامعة اإلمارات.4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/law/

 .5مركزاملعرفة الرقمي
https://ddl.ae

.6

مركزجمعة املاجد للثقافة والتراث

 .7تطبيق تراث
https://app.turath.io

 .8قناة الرسائل العلمية
https://t.me/joinchat/AAAAAFap3yNh0vBp4xTBQQ
ُرفع حتى اآلن  24ألف رسالة على قناة (الرسائل العلمية) #تيليجرا

من مصادراملعرفة معارض الكتب

مهرجان الكتاب املستعمل الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

:املراجع
https://wiki.kololk.com/wiki6618-ta3leem....-موسوعة كله لك
مكتبة/https://ar.wikipedia.org/wiki

