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 واقع المكتبات العامة في محافظة االنبار 
 )دراسة ميدانية (

 
 م.م عبد صبار عبد الرحيم

 المكتبة المركزية /جامعة االنبار

 
 المقدمة:

تغتبر  المكتبات بأنواعها المصدر الرئيسي الذي يستؽ منه المغمومات سواء كانوا 
  وا قتصػػػادي  أفػػػراد أو ايئػػػات راػػػؿ أصػػػراء ال اصػػػي  وتتسػػػيف التيػػػاة ا اتماعيػػػ

فالمكتب  ضرورة ااتماعيػ  فرضػتها تااػ  اانسػاف المسػتمرة  سػتاداـ المغمومػات 
نتااهػػا لكػػي تسػػهـ فػػي زيػػادة المغرفػػ  الب ػػري  وتطويراػػا ونتياػػ  لكػػـ الهائػػؿ مػػف  وا 
المغمومػػات وفيضػػانها فػػي اػػذا الػػزمف فأنػػه يسػػتتيؿ عمػػم أي فػػرد متابغػػ  مايصػػدر 

مهػاـ كػاف تاصصػه ضػيؽ وقػد أد  ذلػؾ الػم  مف مغمومات في ماا ت ااتمامه
ترسيخ فكرة واود مكتبػات متاصصػ  تسػهـ فػي تاميػظ وتنظػيـ  وبػث المغمومػات 
مف لماتمػؼ اررػراض ومهمػا كػاف اسػـ المكتبػ  سػواء كانػت عامػ  او متاصصػ  
او أي تسمي  اار  فانها وادت لتػددي دوراػا باغاليػ  فػي ت ػديـ الاػدمات ال زمػ  

ا كػػػػانوا او ايئػػػػات واػػػػذا   يمكػػػػف اف يتت ػػػػؽ ا  بتػػػػوفير النظػػػػاـ لممسػػػػتايديف أفػػػػراد
المغمومػػاتي الايػػد سػػواء عمػػم مسػػتو  الهيئػػات او ا فػػراد والمكتبػػات الغامػػ  اتػػد  
انواع المكتبات التػي   تاتمػؼ كصيػرا فػي أاػدافها وأرراضػها عمػم ارنػواع ا اػر  

ث الغمػػر والمسػػتو  مػػف المكتبػػات ولكنهػػا تاػػدـ فئػػات كبيػػرة اػػدا ومتنوعػػ  مػػف تيػػ
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الاكري لذلؾ فهي تمغب دور اكبيرا في رفظ المسػتو  الغممػي والص ػافي لاميػظ أبنػاء 
 الماتمظ مهما كانت ص افته وتامه

فالمكتبػػ  الغامػػ  مدسسػػ  ا ػػتراكي  ديم راطيػػ  باعتباراػػا مدرسػػ  ال ػػغب يتاػػظ فيهػػا 
لتػػراث ب ػػكؿ النتػػاج الاكػػري الػػذي يمصػػؿ التػػراث اانسػػاني والتضػػاري ويػػنظـ اػػذا ا

يػػأمف لم ػػراء الػػذيف اػػـ مػػف ماتمػػؼ ا عمػػار والطب ػػات ا اتماعيػػ  وعمػػم ااػػت ؼ 
مسػػتوياتهـ الغمميػػ  والتغميميػػ  وانط قػػا مػػف اػػذك ا اميػػ  لممكتبػػات الغامػػ  اػػاءت 
اذك الدراس  لت ؼ عمم واقظ اذك المكتبات في متافظ  ا نبػار وت ػايص مػواطف 

ضػغؼ بغػد ت ايصػها لكػي تأاػذ اػذك المكتبػػات ال ػوة وتغزيزاػا ومغالاػ  مػواطف ال
 دوراا الريادي في قيادة الترك  الغممي  والص افي  في المتافظ 

 االطار العام للدراسة
م ػػكم  البتػػثى عمػػم الػػررـ مػػف تػػوفر عػػدد   بػػأس بػػه مػػف المكتبػػات الغامػػ  فػػي 

مات متافظ  ا نبار ا  اف أرمب اذك المكتبات اف لـ يكف اميغها تات ر الم م و 
 المكتبات النموذاي  التي تستطيظ اف تاي في الغرض الذي أن ات  مف أامه 

ااميػ  البتػػثى تػػاتي ااميػػ  الدراسػػ  مػػف ااميػػ  الػػدور الػػذي تمغبػػه المكتبػػات الغامػػ  
فػػي تيػػاة الماتمػػظ وتوايهػػه التوايػػه الصػػتيا مػػف اػػ ؿ اياػػاد ايػػؿ واعػػي متبػػا 

بنػاء اسػس متينػ  لممواطنػ  الصػػالت  لم ػراءة ومناػتا لمغمػـ والمغرفػ  والمسػاام  فػػي 
وعمػػم ماتمػػؼ ا عمػػار  وا انػػاس لتسػػااـ فػػي رفػػظ المسػػتو  الغممػػي والتضػػاري 

 لمبمد مما ياغمه في مصاؼ الدوؿ المت دم  
 الارضياتى ضغؼ الادمات التي ت دمها المكتبات الغام  واذا يغود الم ى

 رياب التاطيط والتنظيـ لممكتبات الغام   -
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 ود في المكتبات اـ رير كاوئيف ومف رير ا اتصاص.الم ؾ الموا -

 متدودي  ا مكانيات المادي . -

 سياس  ا اتيار لمماموع  المكتبي  الغير دقي  . -

 انغداـ التغاوف بيف المكتبات والمدسسات ا ار  في المتافظ . -

 ااداؼ البتثى
 يهدؼ البتث الم مايأتيى

 نبار.دراس  واقظ المكتبات الغام  فيث متافظ  ا  -
 تتميؿ وت ويـ واقظ اذك المكتبات. -

ت ايص ن اط ال وة والضغؼ فػي الاػدمات التػي ت ػدمها المكتبػات الغامػ   -
 في المتافظ .

وضظ التموؿ والم ترتات والسبؿ الممكن   اؿ تطوير اذك المكتبات وما  -
 ت دمه مف ادمات.

 منهج البتثى
اريػػػ  فػػػي المكتبػػػات اسػػػتادـ المػػػنهج المسػػػتي لتاميػػػظ البيانػػػات والت ػػػائؽ الا

 الغام  وما ت دمه مف ادمات لممستايديف.
 أدوات امظ البيانات

المصػػػادرى اعتمػػػدت المصػػػادر والدراسػػػات فػػػي الاوانػػػب النظريػػػ  مػػػف  .1
 البتث  سناد الاوانب الغممي  لمدراس .

الم ابمػػػػ  والم تظػػػػ ى لواقػػػػظ اػػػػذك المكتبػػػػات وقػػػػد تػػػػـ دماهػػػػا لتػػػػدااؿ  .2
 المغمومات فيما بينها.
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 اتى مف ا ؿ التصوؿ عميها مف الاهات ذات الغ ق .ا تصائ .3

 مااؿ وتدود البتثى
  ممت الدراس  التدود التالي ى

 التدود المكاني  و ممت المكتبات الغام  في متافظ  ا نبار. .1

 التدود الموضوعي   ممت الدراس  واقظ المكتبات  الغام  في المتافظ . .2

 عين  البتثى
 فظ  ا نبار  والبالغ  اتد  ع ر مكتب . ممت المكتبات الغام  في متا

 المبتث ا وؿى تاريخ المكتبات الغام .
منػػػذ اف عػػػرؼ ا نسػػػاف ال ػػػراءة والكتابػػػ  وواػػػد ا دوات ال زمػػػ  لػػػذلؾ مػػػف ا لػػػواح 
الطينيػ  كمػا فػي وادي الرافػػديف والػرؽ والبػردي فػي وادي النيػػؿ بػدأت كتابتػه تنت ػػر 

ناسػػب لاػزف تمػؾ ا لػػواح والػرقـ الطينيػ  وقػػد انت ػارا واسػغا فكػر فػػي اياػاد مكػاف م
اطمػػؽ عميهػػا عػػدت تسػػميات تتػػم تػػـ تسػػميتها بالمكتبػػات والتػػاريخ ممػػيء بال ػػوااد 
وا دلػػ  الكصيػػرة عمػػم  واػػود تمػػؾ المكتبػػات وااصػػ  تمػػؾ المواػػودة منهػػا فػػي بػػ د 
وادي الرافػػديف وقػػد ك ػػات التاريػػات ا صريػػ  التػػي ااريػػت فػػي النصػػؼ الصػػاني مػػف 

ف التاسػػػظ ع ػػػر  عػػػف واػػػود ماوعػػػ  مػػػف المكتبػػػات تغػػػود لغهػػػود ماتماػػػ  قبػػػؿ ال ػػػر 
المي د ومف اذك المكتبات مكتب  لكش تيث اكت ؼ فيها مئات الرقـ الطينيػ  كمػا 
واػدت اكصػػر مػػف تاػػرة مميئػػ  بػػالرقـ مػف اتاػػاـ ماتماػػ  وكػػذلؾ مكتبػػ  نيبػػور يغػػود 

مػػف الػػواح الطػػيف وفػػي تارياهػػا الػػم ارلػػؼ الصالػػث قبػػؿ المػػي د وقػػد واػػدت   ؼ 
ماتمػػػػؼ الموضػػػػوعات كالطػػػػب وا دب والسػػػػتر والتناػػػػيـ والاغرافيػػػػ  وريراػػػػا مػػػػف 
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المواضيظ وقد تاظت فوؽ رفػوؼ مػف اػذع النايػؿ وبغضػها رطػب تسػب التاػـ 
 والبغض بأرقاـ متسمسم  او تسب المواضيظ.

 مف أ هر المكتبات في الغراؽى
 ابػػي اغاػػر المنصػػور مكتبػػ  بيػػت التكمػػ ى وقػػد  ػػيدت فػػي زمػػف الامياػػ   .1

اػػػػػػي  واػػػػػي الاتػػػػػرة التػػػػػي ازداػػػػػرت فيهػػػػػا تركػػػػػ  التػػػػػأليؼ 158 -135) 
والترام  في كاف  الماا ت الغممي  وااصػ  فػي الطػب والامػؾ والهندسػ  
والامسػا  والتػاريخ وقػػد كانػت مػػف اكبػر المراكػػز الص افيػ  فػػي بغػداد وعنػػدما 

مميػ  الترامػ  ااء الاميا  اػاروف الر ػيد ااػذ بت ػايظ ا بتػاث وعػزز ع
وقػػػػػد سػػػػػاعدك فػػػػػي ذلػػػػػؾ ازداػػػػػار التضػػػػػارة والص افػػػػػ  وا دب فػػػػػي عصػػػػػرك 
 وتوسغت ترك  التبادؿ بينه وبيف المموؾ وا مراء ا اريف وقد استمر 

بالتطور والرقي تتػم فػي عهػد المػأموف  الػذي عػرؼ بغػزارة عممػ  وسػغ   .2
ؿ تاكيػػػرك فأصػػػبتت ممت ػػػم ل دبػػػاء وال ػػػغراء والبػػػاتصيف والمتػػػراميف وعمػػػ

فيهػػا متػػراميف مػػنهـ تنػػيف بػػف اسػػػتاؽ بصػػاته مراقػػب لن ػػؿ الكتػػب مػػػف 
 اليوناني  الم الغربي  ومف السرياني .

 
 

 دار الغمـ )ازان  سابوري .3

اسسها ابو نصر سابور بػف ارد  ػير وكػاف وزيػرا لمدولػ  البويهيػ  وكػاف متبػا 
ت لمغمـ والغممػاء تيػث ان ػأ دار فػي الكػرخ واعتنػم بػه واغمػه مكتبػ  وقػد تػو 

اذك المكتب  عمم اكصر مػف ع ػرة   ؼ واربغمائػ  مامػد بينهػا مائػ  مصػتؼ 
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باطػػوط بنػػي م مػػ  وكانػػت مركػػزا ل  ػػغاع التضػػاري والاكػػري يرتػػادك الغممػػاء 
وال ػػغراء والبػػػاتصيف مػػف كػػػؿ تػػػدب وصػػوب وقػػػد ااترقػػػت بسػػبب النػػػار التػػػي 

 اػي 451ا غمت في اانب الكرخ واو مكاف توااد المكتب  عاـ )
 الصاني ى ا طار ال انوني لممكتبات الغام  المبتث

اطػػػػػوة ايػػػػػدة لتطػػػػػوير  1974اف نظػػػػػاـ المكتبػػػػػ  الغامػػػػػ  فػػػػػي الغػػػػػراؽ لسػػػػػن  
المكتبات الغام  الغراقي  لتااذ دوراا الاغاؿ في قيػادة وتوايػه الماتمػظ واػاء 

  -فيه ما يأتيى
نصت المػادة الصانيػ  المػادة عمػم اف تكػوف وزارة ا عػ ـ مسػدول  عػف  -1

راؼ الص ػػافي وا ع مػػي والانػػي عمػػم المكتبػػات وضػػماف ت ػػػدمها ا  ػػ
 وتطوراا وفؽ ما يأتيى

التنظػػػػيـ الانػػػػي  التصػػػػنيؼ  الاهرسػػػػ    ػػػػدوف المطالغػػػػ   ا سػػػػتغارة   -1
تصػػػميـ السػػػا ت وا سػػػتمارات والمػػػواـز وا صػػػاث المكتبيػػػ   تنظػػػيـ الاػػػرد 

 المكتبي.
 ف في ت ؿ المكتبات.اقام  الدورات المكتبي  لرفظ كااءة الغاممي -2
 ت ديـ الم ورة الاني  فيما يتغمؽ في تصاميـ ابني  المكتبات. -3
 التاتيش الاني عمم المكتبات.  -4
 تاهيز المكتبات بالمطبوعات التي تصدراا. -5
 اقام  مغارض الكتب. -6
 –ا دارة المتميػ   –نصت المادة الصالص  عمم اف تكوف وزارة الداامي   -2

 ور التالي مسدول  عف ا م
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 تهيئ  وت ييد ابني  المكتبات وتاهيزاا باآلصاث والمواـز  -1
 تاهيز المكتبات بالمواد الص افي . -2
ال ػػدوف ا داريػػ  والماليػػ  بمػػا فػػي ذلػػؾ رواتػػب الغػػامميف فػػي المكتبػػات  -3

 ونا ات الن اط المكتبي.
 النا ات التي تتطمبها الدورات المكتبي . -4
  الػم ت ػكيؿ لانػػ  عميػا لممكتبػات الغامػػ  ف ػد نصػت المػػادة وبالنسػب -ج          

  -الرابغ  عمم مايأتيى
 ت كيؿ المان  الغميا مف قبؿ الوزير عمم النتو اآلتيى -1             
 رئيسا –وكيؿ الوزير او مف ينوب عنه  -أ            

 مدير الص اف  في ديواف الورزارة. -ب         
 اامي  بدرا  مدير عاـ.ممصؿ عف وزارة الد -ج
 ممصؿ عف وزارة التربي  بدرا  مدير عاـ. -د
 ممصؿ عف وزارة التغميـ الغالي والبتث الغممي بدرا  مدير عاـ. -اػ
 ممصؿ عف اامغ  بغداد مف المتاصصيف بغمـ المكتبات. -و
 ممصؿ عف الاامغ  المستنصري  مف المتاتصصيف بغمـ المكتبات. -ز

 الوطني  في بغداد.ح _ ممصؿ عف المكتب  
يكوف مدير المكتبات في ديواف وزارة ا ع ـ او اتد موظايها ممػف لهػـ المػاـ  -2

 في  دوف المكتبات م ررا لمان .
تاتمػػظ المانػػ  الغميػػػا كػػؿ ص صػػػ  أ ػػهر عمػػم ا قػػػؿ  وياػػوز دعوتهػػػا مػػف قبػػػؿ  -3

 رئيسها عند التاا .
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لتطػػػوير الاػػػدمات المكتبيػػػ  ت ػػػـو المانػػػ  الغميػػػا بوضػػػظ الاطػػػط  –المػػػادة الاامسػػػ  
وتوسيغها بكؿ الوسػائؿ الممكنػ  والنظػر فػي ا قتراتػات والت ػارير  واتاػاذ ال ػرارات 

 الااص  بذلؾ عمم اف ت ترف بمصادق  الوزير.
وبا ضػػػاف  الػػػم ت ػػػكيؿ لانػػػ  عميػػػا لممكتبػػػات فانػػػه قػػػد نػػػص نظػػػاـ المكتبػػػات  –د 

تافظػات ف ػد نصػت المػادة الغام  عمم ت كيؿ لان  متمي  ااػر  عمػم مسػتو  الم
 السادس  مف النظاـ عمم ما ياتي.

 يدلؼ رئيس مامس المتافظ  المان  المتمي  عمم الواه التاليى -1
 رئيسا -المتافظ او مف ينوب عنه -أ

 مدير التربي . -ب
 مدير دور الص اف  الاماايري  اف واد. -ج
اطات ا اتماعيػ  ص ل  اعضاء ياتاراـ رئيس مامس المتافظػ  يمصمػوف الن ػ –د 

 والص افي  وا داري  في المتافظه
المسدوؿ عف  دوف المكتبات او اميف المكتب  المركزي  في المتافظ  عضوا  -اػ 

 وم ررا لمان .
تاتمظ المان  المتمي  مرة واتدة في كؿ  هر عمم ا قػؿ وياػوز دعوتهػا مػف  -2

 قبؿ رئيسها عند التاا .
المػػادة السػػابغ  عمػػم اف ت ػػـو المانػػ  المتميػػ   اضػػاف  الػػم مات ػػدـ ف ػػد نصػػت -اػػػ 

بالنظر في ال ضايا المكتبي  التالي  ورفظ التوصػيات ال زمػ  ب ػأنها الػم المتافظػ  
  -لممصادق  عميها واب غ ذلؾ الم وزارتي ا ع ـ والداامي ى

 وضظ الاط  السنوي  لمادمات المكتبي  وتوسيغها في المتافظ . -1
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 ت ال زم  ووضظ الم كات لممكتبات.تاصيص ا عتمادا -2
 انت اء و راء الكتب والم ارك  بالما ت والارائد والمواد الص افي  ا ار . -3
 تاهيز المكتبات باآلصاث والمواـز المكتبي . -4
 فتا المكتبات وتوسيغها وان اء ررؼ المطالغ . -5
 مساعدة المكتبات المدرسي  وارامي  الغام . -6
 لكتب مظ المكتبات ا ار  دااؿ الغراؽ وااراه.مبادل  ا -7
 النظر في الت ارير التي ي دمها مات وا المكتبات وامناء مكتبات المتافظات. -8
 ت ديـ ت رير  هري الم وزارتي ا ع ـ و داامي  يتضمف ن اطات المكتبات. -9

 ال ضايا ا ار  التي يتيمها رئيس مامس المتافظ . -14
 ات المان  الغميا ومتابغتها.تنايذ م رر  -11 
 ونصت المادة الصامن  عمم مايأتيى -و
تسػػػػمم المكتبػػػػ  فػػػػي مراكػػػػز المتافظػػػػات )المكتبػػػػ  الغامػػػػ  المركزيػػػػ ي وتغتبػػػػر  -1

 المكتبات ا ار  في المتافظ  فروعا لها  وبضمنها المكتبات المتاول .
ا )المكتبػػ  اذا تغػػددت المكتبػػات فػػي مركػػز المتافظػػ  فمممتػػافظ تسػػمي  اتػػداا -2

 المركزي  الغام ي.
وبالنسب  الم مدير المكتب  ف د ااء في المادة التاسػغ  اف يتػولم ادارة المكتبػ   -ز

موظػؼ بدراػػ  امػػيف مكتبػػ  عمػػم اف يكػوف تاصػػؿ عمػػم  ػػهادة بغمػػـ المكتبػػات او 
ااتاز دورة تدريبي  لد  اه  مغترؼ بها وله ادمػه   ت ػؿ عمػم صػ ث سػنوات او 

لغمػػػػؿ المكتبػػػػي   ت ػػػػؿ عػػػػف صػػػػ ث سػػػػنوات ويكػػػػوف مسػػػػدو  عػػػػف لػػػػه ادمػػػػ  فػػػػي ا
 الناتيتيف ا دراي  والاني  في المكتب  
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وتػػددت المػػادة الغ ػػرة اوقػػات الػػدواـ فػػي المكتبػػات ب ػػرار المانػػ  المتميػػ  فػػي  -ح
 المتافظ .

 المبتث الصالثى المكتبات الغام  
درسػػػ  ال ػػػغب لمػػػا تغرياهػػػاى ل ػػػد اطم ػػػت تسػػػميات كصيػػػرة عميهػػػا فمػػػنهـ مػػػف سػػػمها م

ت دمػػػػه مػػػػف اػػػػدمات لكافػػػػ  ابنػػػػاء ال ػػػػغب بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف مسػػػػتوياتهـ الغمميػػػػ  
والغمريػ  والمهنيػػ  وتتػم التػػا ت الاسػماني  كالم غػػديف والػبغض اعتبراػػا مدسسػػ  

 ا تراكي  وديم راطي   
ومهمػػا ااتماػػت التسػػميات فػػاف ا اػػداؼ  وا رػػراض التػػي تن ػػد منهػػا اامهػػا اػػذك 

اذف فهػػي تمػػؾ المدسسػػ  الص افيػػ  وا اتماعيػػ  والتػػي فيهػػا مصػػادر  المكتبػػات واتػػدة
المغرفػػػ  بكػػػؿ ا ػػػكالها وانواعهػػػا وتيسػػػيراا لكػػػي ينتاػػػظ بهػػػا الامهػػػور  سػػػالكتا بػػػذلؾ 
ماتمػػؼ الطػػرؽ والوسػػائؿ لتت يػػؽ اقصػػم مػػايمكف مػػف ا اػػداؼ الػػت يتن ػػداا اػػذك 

لهػػـ وكػػذلؾ تتػػاوؿ المدسسػػ  التػػي ت ػػدـ اػػدماتها لاميػػظ المػػواطنيف تغيػػر م تنياتهػػا 
استاداـ نظاـ الرفوؼ الماتوت  تتػم   يكػوف تائػؿ بػيف المسػتايد والكتػاب وتاػتا 

 ابوابها في اميظ ا وقات وتوفر مواد ماتما  و  ت تصر عمم الكتب ف ط.
 

 انواع المكتبات الغام ى
اف لمماتمػػظ الػػذي تادمػػه المكتبػػ  دورا اساسػػيا فػػي اطػػ ؽ التسػػمي  عمػػم المكتبػػ  

تبات الغام  تغتمد في تسميتها عمم تاـ الماتمظ الذي تادمه واذك ا نواع والمك
 ايى
 المكتبات الغام  الكبيرة التاـ. -1
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واػي اكبػر انػػواع المكتبػات الغامػػ  وتكػوف فػي المػػدف الكبيػرة وذات اعػػداد  
متزايػػدة مػػف السػػكاف ممػػا يتطمػػب تػػوفير اعػػداد كصيػػرة ومتنوعػػ   مػػف المػػواد الص افيػػ  

ع ميػػوؿ ورربػػات ال ػػراء وقػػد يصػػؿ عػػدد الماػػ ت الػػم الم يػػيف كمػػا فػػي وذلػػؾ لتنػػو 
 مكتب  نيويورؾ الغام  ويكوف اقؿ مف ذلؾ في مدف اار .

 

 المكتبات الغام  متوسط  التاـ. -2
وتن ػػأ فػػي الماتماعػػت ا قػػؿ تامػػا مػػف تمػػؾ التػػي ت ػػاـ فيهػػا مكتبػػ  كبيػػرة 

لادمات وتمبي  مغظـ رربات ويكوف امهوراا اقؿ مما يمكف لها مف ت ديـ افضؿ ا
 ال راء.
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 المكتبات الغام  صغيرة التاـ. -3
ويكػػوف تاػػـ الماتمػػظ الػػذي تادمػػه اقػػؿ تامػػا مػػف ماتمغػػات النػػوعيف السػػاب يف 
لممكتبػػات وتكػػوف اكصػػر سػػيطرة عمػػم ال ػػراء مػػف تيػػث تمبيػػ  رربػػاتهـ و ػػداـ لم ػػراءة 

 ادمه.وارتياد المكتب  ويكوف ذلؾ لمغظـ ابناء الماتمظ الذي ت
 مكتبات ا طااؿ. -4

ويكػػػوف لهػػػذا النػػػوع فئػػػ  مغينػػػ  وعمػػػر مغػػػيف واػػػـ ا طاػػػاؿ  ف ا نسػػػاف فػػػي اػػػذك 
المرتمػػػػ  مػػػػف الغمػػػػر يتتػػػػاج الػػػػم رعايػػػػ  ااصػػػػ  اضػػػػاف  الػػػػم ااػػػػت ؼ ميػػػػو تهـ 
وررباتهـ لذا ت وـ اكصر الػدوؿ بان ػاء مصػؿ اػذك المكتبػات وفػي الغػراؽ تواػد مكتبػ  

لطاػػؿ الغربػػي فػػي بغػػداد وبغػػض المكتبػػات تاصػػص مػػف اػػذا النػػوع واػػي مكتبػػ  ا
 اناح ااص ل طااؿ.

 المكتبات المتن م . -5
اناؾ مناطؽ نائي    يستطيظ ابناءاػا الوصػوؿ الػم المكتبػات الغامػ  ممػا اضػطر 
ال ائميف عمم المكتبات الم ايصاؿ الكتب والمواد الص افي  ا اػر  بواسػط  السػيارة 

 ميت بالمتن م .او  أي وسيم  ن ؿ اار  لذلؾ س
 

 ا اداؼ واررراضى
 اناؾ ااداؼ كصيرة ومتغددة لممكتبات الغام  منهاى

اقتناء وتهيئ  وتنظيـ كاف  مصادر المغمومات واغمهػا فػي متنػاوؿ المسػتايديف  -1
 ومتاول  ايصالها لهـ في ماتمؼ الطرؽ.
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مػػف  رفػػظ المسػػتو  الص ػػافي والغممػػي ل فػػراد مػػف اػػ ؿ ت ػػديـ افضػػؿ مػػا لػػديها -2
 ادمات.

 توفير الادمات المكتبي  لاميظ المواطنيف وبدوف استصناء. -3
ت ايظ المواطنيف عمم ال راءة وررس روح المصابرة بينهـ وااتذابهـ لها مغتمدة  -4

 عمم الوسائؿ الغصري  التديص .
المتافظػػػ  عمػػػم عػػػادات وت اليػػػد الماتمػػػظ الػػػذي تادمػػػه وترسػػػيخ الايػػػد منهػػػا  -5

 ومغالا  الاطا.
ع د الندوات والمتاضرات وعرض ا ف ـ الغممي  والص افيػ  راػؿ ترسػيخ روح  -6

 التغاوف لمماتمظ الذي تادمه.
تمصيؿ كاف  ا راء والمغت دات السائدة في الماتمظ وبدوف تغصب او ا نتياز  -7

 لائ  مغين  مف ا فراد.
فػػػػي تنميػػػػ  قػػػػدرات وموااػػػػب المواػػػػوبيف وت ػػػػايغهـ راػػػػذ مكػػػػانهـ الصػػػػتيا  -8

 الماتمظ.
 التنسيؽ مظ المكتبات ا ار  المواودة في المنط   ومتاول  مساعدتها. -9

 توعي  الماتمظ بارتداث السياسي  والغممي  التي تاري في ذلؾ الماتمظ. -14
 الم ارك  في متو ا مي  وتغميـ الكبار. -11
 رفظ المستو  الوظياي ل فراد.  -12
ئؽ التػػي تاػػص الماتمػػظ وعرضػػها فػػي قاعػػ  امػػظ وتاػػظ المطبوعػػات والوصػػا -13

 ااص  وت ايظ المبدعيف لغمؿ اعماؿ اار .
  غؿ اوقات الاراغ مف ا ؿ ت ديـ مواد ص افي  تنساـ ورربات ال راء. -14
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مساعدة ربات البيوت وااتذابهـ اليها لتوعيتهف كي تكػوف اكصػر وعيػا وادركػا  -15
 لذي تمغبه في تربي  ا بناء.لاميظ ا مور المنزلي  وفهـ الدور الريادي ا

 
 موقظ المكتبات الغام  وبنايتهاى

يمب الموقظ الذي تتاذك المكتب  دورا مهما فػي عمميػ  اػذب ال ػراء عميهػا لػذا ياػب 
عمػػػم الماتصػػػيف فػػػي اػػػذا الماػػػاؿ دراسػػػ  موقػػػظ المكتبػػػ  دراسػػػ  ايػػػدة ووافيػػػ  قبػػػؿ 

 ال روع في البناء واف ااـ ال روط الوااب توفراا ايى
 ف يكوف الموقظ بغيدا عف الضوضاء ومصادراا كالمغامؿ وا سواؽ.ا -1
 أي يراعي امكاني  التوسظ المست بمي لمبناي . -2
 واود مكاف ااص لوقوؼ عا ت المرااغيف.  -3
اف يكػػوف وسػػط المدينػػ  ممػػا يسػػهؿ عمميػػ  الوصػػوؿ اليػػه عمػػم ا قػػداـ وبػػدوف  -4

 استاداـ واسط  ن ؿ.
  فهػػػي ا اػػػر  لهػػػا  ػػػروط واػػػواص تاتمػػػؼ عػػػف بػػػاقي امػػػا بنايػػػ  المكتبػػػ  الغامػػػ

 المكتبات باات ؼ تاـ الماتمظ الذي تادمه واذك ال روط ايى
اف تراعي تاـ الماتمػظ الػذي تادمػه وتكػوف البنايػ  تسػب تامهػا فػاذا كػاف  -1

 ماتمغا كبيرا ياب اف تكوف بناي  المكتب  تسظ لمذيف يرتادونها.
قاعػػ  لممطالغػػ  واصوصػػا تمػػؾ التػػي ت ػػدـ  ال اعػػات ياػػب اف تػػوفر اكصػػر مػػف -2

اػػدمات ل طاػػاؿ والكبػػار مغنػػاو واف تكػػوف تمػػؾ ال اعػػات مدصصػػ  اصاصػػا ايػػدا واف 
تطػػػػؿ عمػػػػم تدي ػػػػ  او أي منظػػػػر يبغػػػػث الراتػػػػ  لم ػػػػراء وكػػػػذلؾ ياػػػػب مراعػػػػاة 

 امكاني  ا نارة الطبيغي  بغمؿ  بابيؾ كبيرة التاـ.
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الكتػػػب ياػػػب اف تكػػػوف كبيػػػرة ومنظمػػػ  وتراعػػػي التوسػػػغات المسػػػت بمي  ماػػػازف  -3
وكذلؾ الرفوؼ تكوف بتاـ ال اع  وكمي  الماموع  واف تكاي لنمو الماموع  
فػػػػػػي المسػػػػػػت بؿ وياضػػػػػػؿ اف تكػػػػػػوف تديديػػػػػػ  ولػػػػػػيس ا ػػػػػػبي  ت فيػػػػػػا ل رضػػػػػػ  

 والصدمات اضاف  الم صغر تامها.
التدفئ  وا ضػاءة واػذك ا اػواء مهمػ  تهيئ  الظروؼ المناسب  لم راء كالتبريد و  -4

 لمموظايف وال راء عمم تد سواء.
تاصػػػيص قاعػػػات مغينػػػ  لمن ػػػاطات ا اتماعيػػػ  كالمسػػػرح او مكػػػاف عػػػرض  -5

 ا ف ـ ..... الخ .
مكػػػػػاف لػػػػػبغض الن ػػػػػاطات المكتبيػػػػػ  التػػػػػي تصػػػػػدر اصػػػػػواتا كػػػػػأاهزة الت ػػػػػغيؿ  -6

 مم ااواء ال راءة.وا ستنساخ  نه واوداا بال رب مف ال ارء سيدصر ع
المصاعد اف كانت المكتب  تتدلؼ مف عدة طوابؽ واػذا ضػروري اػدا ليسػهؿ  -7

عمػػػم المػػػرااغيف وااصػػػػ  كبػػػار السػػػػف اسػػػتاداـ المكتػػػب وعػػػػدـ التكاسػػػؿ فػػػػي 
 المايء اليها.

 التدائؽ والمرافؽ الادمي  ا ار . -8
 

 ماموع  المكتب  الغام 
ا ع ػػد عػػف بػػاقي المكتبػػات ا اػػر   تغتبػػر ماموعػػ  اػػذا النػػوع مػػف المكتبػػات اػػي

ولذلؾ لتنوع الماتمظ الذي تادمه وتبايف مستوياتهـ الغممي  والغمري  فمف الصغب 
ااتيػار ماموعػ  ترضػػي اكػذا ماتمػػظ لػذلؾ ي ػػترؾ اميػظ المكتبيػػيف المػداميف فػػي 
المكتبػػػ  بااتيػػػار الكتػػػب والمػػػواد الص افيػػػ  ا اػػػر  تيػػػث بارمكػػػاف توزيػػػظ المهمػػػات 
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ا اتيػػار عمػػيهـ عمػػم اسػػاس المغرفػػ  الموضػػوعي   صػػـ تامػػظ توصػػياتهـ  ومسػدولي 
لد  اميف المكتب  وي رر  راء مايتتػاج لمكتبتػه عمػم اسػاس الميزانيػ  الماصصػ  
لػػػذلؾ ومػػػف الضػػػروري اف تكػػػوف لانػػػ   اتيػػػار الكتػػػب فػػػي المكتبػػػات الغامػػػ  فػػػي 

تافظػػ  ومػػف صػػـ المتافظػػ  بالكامػػؿ ي ػػترؾ فيهػػا كافػػ  امنػػاء المكتبػػات فػػي تمػػؾ الم
توزيظ اذك المواد الص افي  عمم المكتبات بمػا يػت ءـ وطبيغػ  ماتمػظ المكتبػ  وكممػا 
كاف تاـ المكتبػ  صػغير  يكػوف مػف السػهؿ السػيطرة عمػم رربػات الماتمػظ الػذي 
تادمه وتمب اتتياااته وكصر مف المكتبات يكػوف لهػا طمػوح تػوقير كػؿ ماتسػتطيظ 

ف سػػرعاف ماتصػػطدـ بالميزانيػػ  التػػي تكػػوف فػػي لمرقػػي بػػالماتمظ الػػذي تادمػػه ولكػػ
الغالػػب   تمبػػي أدنػػم اتتيااتهػػا ويكػػوف ذلػػؾ متػػط اتبػػاط لػػد  الغػػامميف فيهػػا اذ 
لطالما عوممت اذك المكتبات بغدـ ا امي  و  تكوف في م دم  اولويات الدول  بػؿ 
  يتسػػب لهػػا تسػػاب وتتػػم المػػوظايف رالبػػا مػػا يغاقػػب بن مػػه الػػم المكتبػػ   واػػذا 
يػػدصر سػػمبا عمػػم اداء المكتبػػ  لػػذا عمػػم الاهػػات المسػػدول  اف تنظػػر  لممكتبػػ  عمػػم 
انهػػا مدسسػػ  لهػػا دور كبيػػر وفغػػاؿ فػػي رفػػظ المسػػتو  الغممػػي والص ػػافي لػػد  ابنػػاء 

 ال غب
وعمػػػػيهـ ت ػػػػديـ كػػػػؿ مػػػػايمكف مػػػػف الػػػػدعـ المػػػػادي والمغنػػػػوي لكػػػػي تسػػػػتطيظ المكتبػػػػ  

 تمغات المت دم . النهوض بواقظ الماتمظ ورفغه الم مصاؼ الما
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 المبتث الرابظى الدراس  الميداني 
يغود تأسيس مغظـ المكتبػات الغامػ  فػي متافظػ  ا نبػار فػي السػتينات مػف ال ػرف 
الماضي تيث يواد عدد  بأس به مػف اػذك المكتبػات وعنػد تاسيسػها تػـ ا اتمػاـ 

ات فػي ال طػر بها وتاهيزاا بالمواد الص افي  وا صػاث ولكػف  ػأنها  ػأف بػاقي المكتبػ
سػػػرعاف ماتغرضػػػت ل امػػػاؿ والنسػػػياف والتغامػػػؿ مغهػػػا عمػػػم انهػػػا مػػػف المدسسػػػات 
الصانوي  في المتافظػ  واف واقغهػا الػيـ ومدسػاوي اػذا اقػؿ مػا ي ػاؿ عنهػا وسػنتناوؿ 
كػػؿ مكتبػػ  عمػػم تػػدة مغتمػػدا عمػػم مػػا تػػـ امغػػه مػػف مغمومػػات مػػف اػػ ؿ الم ابمػػ  

 والم تظ  التي قاـ بها الباتث.
 
 ى المكتب  المركزي  الغام أو 

واذك اي المكتب  الرئيسي  فػي المتافظػ  ت ػظ فػي قضػاء الرمػادي مركػز المتافظػ  
وكانػػت تتتػػو  عمػػم ماموعػػ    بػػأس بهػػا مػػف الكتػػب ولكػػف  1946تأسسػػت عػػاـ 

تغرضػػػت اػػػذك المكتبػػػ   ػػػأنها  ػػػأف بػػػاقي  2443عنػػػدما اتتػػػؿ الغػػػراؽ فػػػي نيسػػػاف 
سمب والنهب ولـ يب م بها أي  يء تتػم بنايتهػا دوائر الدول  في المتافظ  الم ال

تغرضػػت الػػم الهػػدـ والت ػػويه وبغػػد اف اسػػت رت ا وضػػاع فػػي المتافظػػ  تػػـ اعػػادة 
بناءاػػػا ب ػػػكؿ ايػػػد واف تصػػػميـ بنايتهػػػا كمكتيػػػ  واػػػي تتتػػػوي عمػػػم اربػػػظ قاعػػػات 

ي كبيػػرة ووافيػػ  وفيهػػا عػػدد مػػف رػػرؼ 2لممطالغػػ  واػػي ايػػدة اػػدا وماػػازف عػػدد )
ي كافيػػػ  وتواػػػد فيهػػػا كاتريػػػا مدصصػػػ  ومصػػػمم  اصػػػ  لػػػذلؾ الغػػػرض المػػػوظايف واػػػ

وموقغهػا ايػد بالنسػب  لمبنايػ  امػا موقغهػا فهػػو ايػد وبغيػد نوعػا مػا عػف الضوضػػاء 
وقريب مف دوائر الدول  ا ار  وكذلؾ مف السهؿ الوصوؿ اليػه مػف ارمػب سػكاف 
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ي قميمػ  المدين  وتتتػوي عمػم موقػؼ اػاص لغاػ ت المػرااغيف امػا ماموعتػاك فهػ
ي كتػػاب واميػػظ الكتػػب تػػـ  ػػرائها تػػديصا ولػػـ يب ػػم أي 644 5ولػػـ تتغػػد  سػػو  )

كتاب مف المكتب  ال ديم  وت تصػر ماموعتهػا عمػم الكتػب ف ػط و  تواػد أي مػواد 
ااػػر  وتػػـ تاهيػػز المكتبػػ  بغػػدد مػػف التاسػػبات ولكنهػػا لػػـ تسػػتغمؿ لتػػد اآلف وفػػي 

م لممكتبػػ  اتاتتهػػا لممػػرااغيف  تغػػاف النيػػ  تاهيػػز المكتبػػ  بمنظومػػ  انترنػػت ليتسػػن
 يالمكتب  مف قم  التاصيصات المالي  التي   تاي بأبسط تاااتها.

ي موظؼ مف ااتصاصات ماتما  و  يواد فيهػا سػو  34يغمؿ في اذك المكتب  )
اربغ  موظايف اـ مف ااتصاص مكتبات اما الب ي  فهـ ليسوا ااتصاص وارمػبهـ 

 اعدادي  فما دوف.    مف ذوي ال هادات المتدني  
  

 صانياى مكتب  الاموا  الغام 
واػػػي بنايػػػ  ايػػػدة ومصػػػمم  كمكتبػػػ  وقػػػد تػػػـ ترميمهػػػا تػػػديصا  1957تأسسػػػت عػػػاـ 
ي كتاب ف ط واذا عدد قميػؿ اػدا قياسػا عمػم سػن  التأسػيس 244 5وتتتو  عمم )

 وعدد السكاف في اذا ال ضاء و  تواد فيها أي مػواد ص افيػ  ااػر  واػي لػـ تراعػي
اميػػظ الائػػات الغمريػػ  بااتيػػار الكتػػب يغمػػؿ فيهػػا امسػػ  مػػوظايف ف ػػط  وامػػيغهـ 
ليسػػوا ااتصػػػاص مكتبػػػات واػػػي ت ػػػظ بػػػال رب مػػػف ا سػػػوؽ ممػػػا يػػػدصر عمػػػم ااػػػواء 

 المكتب .
 
 

 صالصاى مكتب  عنه الغام 
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واػػي قديمػػ  اػػدا تػػاريخ اػػذك المدينػػ  مغػػروؼ لمػػا  ػػهدته  1948تأسسػػت فػػي عػػاـ 
ة وكصيػر مػف المص اػيف  ولكػف ماموعػ  المكتبػ  ف يػرة اػدا مف تاػريج مئػات ا سػاتذ

ي كتػاب عمػم الػررـ مػف مضػي أكصػر 744 6وقديم   تيث يبمغ عدد الكتب فيها )
مػػف سػػتيف سػػن  عمػػم تاسيسػػها واػػذا يغكػػس مػػد  ا امػػاؿ الػػذي تغانيػػه المكتبػػات 
الغام  في عموـ المتافظ  ولـ ياري تاهيزاا بالكتب مف اكصػر مػف ع ػرة اعػواـ  
و صاصها قديـ أما بنايتها فهي تصما كمكتب  وموقها مناسب فهػو بغيػد نوعػا مػا عػف 
مصادر الضوضاء يغمؿ فيها امس  موظايف و   يواد فيها ااتصاص مكتبػات 

 ومستوياتهـ الغممي  متدني  لف تتصيمهـ الغممي سادس فما دوف.
 رابغاى المكتب  الغام  في الرطب  
ف المكتبػػػاتاي واقغهػػػا المػػػر وتغػػػاني مػػػف ا امػػػاؿ واػػػي   تاتمػػػؼ عػػػف سػػػاب اتها مػػػ

الواضا واف ماوعتها ف يرة ادا وقد تـ تغييف ابغ  موظايف فيها  ػهاداتهـ اعدايػ  
فمػػا دوف بنايتهػػا مصػػمم  كمكتبػػ  وموقغهػػا ايػػد وقريػػب مػػف السػػوؽ بتيػػث يسػػهؿ 

ي كتػاب 244 2الوصوؿ اليها مف قبؿ اكصر المستايديف وقد بمغ عدد الكتب فيهػا )
واػػذا   ياػػي وتااػػ  سػػكاف المدينػػ  و  يواػػد أي ن ػػاط فػػي المكتبػػ  تيػػث ارمػػب 
السػػػكاف   يغرفػػػوف مكنهػػػا و  تواػػػد أي صػػػم  بينهػػػا وبػػػيف الماتمػػػظ الػػػذي تادمػػػه 
فالمكتبػػػػ  عميهػػػػا اف تغػػػػرؼ ناسػػػػها لمامهػػػػور مػػػػف اػػػػ ؿ ت ػػػػديـ الاػػػػدمات الايػػػػدة 

ا ينطبػؽ عمػم بػاقي وا ع ف عف مواداا اضاف  الم رفداا بكػؿ مػا اػو اديػد واػذ
 المكتبات.



 
 
 
 

 
 

 

416 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 1020الرابع  ددــالع

 

 اامساى مكتب  ايت الغام 
  وتؽ في وسػط ال ضػاء ممػا يسػهؿ الوصػوؿ 1964تأسست اذك المكتب  في عاـ 

اليها مف ارمب سػكاف ال ضػاء و  يواػد موقػؼ اػاص لغاػ ت المػرااغيف بنايتهػا 
ايػػػدة واػػػي مصػػػمم  كمكتبػػػ  عامػػػ  وبغيػػػدة عػػػف ا سػػػواؽ وا مػػػاكف التػػػي تصػػػدر 

تػدصر عمػػم ال ػراء  ويغمػػؿ فػي اػػذك المكتبػ  امسػػ  مػوظايف اصنػػاف مػنهـ قػػد  اصػواتاو 
داموا دورات ااص  بالمكتبات  صاصها ايد ولكنه قميؿ وااص  الرفػوؼ التػي تتاػظ 

ي كتػػاب وتواػػد أي مػػواد ص افيػػ  ااػػر  عمػػم 644 3فيهػػا الكتػػب عػػدد الكتػػب فيهػػا )
الغػراؽ ولكػف تػـ اعػادة  الررـ مف تغرضػها لم صػؼ الاػوي ا مريكػي اصنػاء اتػت ؿ

 بنائها مف اديد.
 سادساى مكتب  الكرم  الغام 

واي بناي  ايدة مف تيث التصميـ ولكنها صغيرة التاـ  1965تأسست في عاـ 
اما ا صاث الذي فيها فهو قديـ ررـ واود البغض منه فػي تالػ  ايػدة تتتػو  اػذك 

فيػ  ااػر   واػذا الغػدد ي كتػاب ف ػط و  يواػد فيهػا أي مػواد ص ا854المكتب  عمم )
 قميؿ ادا ادا  قياسا عمم تاريخ تأسيسها وتاـ الماتمظ الذي تادمه.

 سايغاى مكتب  تديص  الغام  
ت ػػظ فػػػي وسػػػط مدينػػ  تديصػػػ  ممػػػا يسػػهؿ لم ػػػراء الوصػػػوؿ اليهػػا بػػػدوف واسػػػط  ن ػػػؿ 

ي كتػػاب واػػذا عػػدد قميػػؿ اػػدا يغمػػؿ فيهػػا سػػبغ  6444تتتػػوي اػػذك المكتبػػ  عمػػم )
هـ مف رير ا اتصاص واـ بتاا  الػم دورات فػي عمػـ المكتبػات موظايف اميغ

 والمغمومات اتـ اصاصها فهو قديـ و  يكاي لتاا  المكتب .
 صامناوى مكتب  راوك الغام 
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ي كتػػاب ف ػػط واػػذا عػػدد ريػػر 744 1واػػي مكتبػػ  ف يػػرة اػػدا و  يواػػد فيهػػا سػػو  )
ا قديم  ادا يغمؿ فػي كافي و  يمبي ابسط تااات ال راء اضاف  الم اف ماموعته

المكتب  موظايف ف ط واـ ليسوا مف ا اتصاص واذا عدد قميػؿ ايضػا امػا بنايتهػا 
 فهي قديم  واصاصها قديـ و  تواد أي عناي  فيها.

 تاسغا مكتب  ال ائـ الغام  
واي مغم   وتـ تتويمها الػم م ػغؿ لماياطػ  وسػيتـ ااػ ء الم ػغؿ واعػادة عممهػا 

 ا سو  موظؼ واتد ف ط و  يغرؼ في عمـ المكتبات  يئا.كمكتب  و  يغمؿ فيه
 عا راوى مكتب  الت  ني  الغام 

ي كتاب ف ط واي قديم  ادا ولـ تزود المكتب  بػاي 244 3تتتوي المكتب  عمم ) 
مواد ص افي  اار  رير الكتب تتم الكتب لـ تػزود بهػا منػذ اكصػر مػف ع ػرة اعػواـ 

مم  اصػػ  كمكتبػػ  ت ػػظ فػػي مركػػز المدينػػ  ممػػا امػػا بنايتهػػا فهػػي قديمػػ  ولكنهػػا مصػػ
سػػهؿ الوصػػوؿ اليهػػا و صاصهػػا قػػديـ وريػػر كػػافي  يغمػػؿ فػػي المكتبػػ  اربغػػ  مػػوظايف 

 ف ط واـ مف رير ا اتصاص.
 اتد ع رىمكتب  الاالدي  الغام  

ي كتاب واي   تاي لتااات 844 2  وتتتوي عمم )1964تـ تأسيسها في عاـ 
ديمػ  امػػا موقغهػا فهػػو ايػد ومتوسػػط المدينػ  وقريبػػ  مػػف ال ػراء اضػػاف  الػم كونهػػا ق

دوائر الدول  ا ار  وا صاث قديـ   ورير كافي يغمؿ فيها سػت  مػوظايف امػيغهـ 
مػػػف ريػػػر ا اتصػػػػاص وذات مسػػػتويات عمميػػػ  متدنيػػػػ  البنايػػػ  مصػػػمم  كمكتبػػػػ  

 ولكنها صغيرة قياسا عمم تاـ المدين  وعدد السكاف فيها.
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  الم ا رقػاـ التػي وردت فػي الدراسػ  عػف المكتبػات الغامػ  ومف ا ؿ نظرة سريغ
ي موظػػؼ ف ػػط اػػو ريػػر 74فػػي   متافظػػ  ا نبػػار نػػر  اف عػػدد المػػوظايف البػػالغ)

كافي بالنسب  لغدد المكتبات الموادة في المتافظ  والبالغ  اتد ع ر مكتب  وممػا 
لػػػػه يزيػػػد الطػػػيف بمػػػ  اف عػػػدد ا اتصػػػاص فيهػػػا اػػػـ امسػػػ  مػػػوظايف ف ػػػط واػػػذا 

انغكاسػػه واضػػت  عمػػم واقػػظ الاػػدمات التػػي ت ػػدمها اػػذك المكتبػػات وطبيغػػ  عممهػػا 
والكيايػػ  التػػي تتغامػػؿ فيهػػا مػػظ ال ػػراء والتػػي سػػتكوف وبكػػؿ تأكييػػد ليسػػت بالمسػػتو  
المطمػػػػوب  ف ا اتصػػػػاص وفػػػػي كػػػػؿ  ػػػػيء لػػػػيس فػػػػي ف ػػػػط فػػػػي عمػػػػـ المكتبػػػػات 

بػه اصوصػا الغمػؿ  والمغمومات لهـ بصماتهـ الااص  عمم الغمػؿ الػذي ي ومػوف
الذي يتطمب ت ديـ ادم  لكؿ  رائا الماتمظ وفي مدسس  سمااا الػبغض مدرسػ  

 ال غب.
ي كتػاب ف ػط اػو ا اػر   ي ػكؿ  ػيئا قياسػا الػم 354 44اما عدد الكتػب واػو )

ي نسػػم  واػػذا يغكػػس الاػػرؽ ال اسػػظ 444 444 1عػػدد سػػكاف المتافظػػ  والبػػالغ )
فيػ  ومػا اػو متػوفر  اذ ياػب اف تػوفر لكػؿ بيف مػااو مطمػوب مػف كتػب ومػواد ص ا
  اص مادة ص افي  واتد عمم ا قؿ.

 



 
 
 
 

 
 

 

419 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 1020الرابع  ددــالع

 

 المبتث الاامسى النتائج والتوصيات
 او ى النتائج 

 مف ا ؿ ما ت دـ في اذك الدراس  نستامص النتائج اآلتي ى
 عدـ واود ااتماـ كافي مف قبؿ المسدوليف في المتافظ  في المكتبات. -1

 بك  الغالمي  لممغمومات )ا نترنتي.عدـ ا ستاادة مف ال  -2

عػػدـ التػػوازف فػػي عػػدد المػػوظايف بػػيف المكتبػػات فهنػػاؾ مكتبػػ  يغمػػؿ فيهػػا  -3
 موظؼ واتد واار  يغمؿ فيها اكصر مف امس  موظايف.

 عدـ مراعاة ا اتصاص في عممي  تغييف الموظايف. -4

عمػػػد مراعػػػػاة المسػػػػتو  الغممػػػػي لممػػػوظايف تيػػػػث اف مغظمهػػػػـ مػػػػف ذوات  -5
 لغممي المتدني.المستو  ا

 ارمب الموظايف مف ا عمار الكبيرة. -6

عػػػدـ سػػػيطرة المكتبػػػ  المركزيػػػ  الغامػػػ  عمػػػم بػػػاقي المكتبػػػات  مػػػف تيػػػث  -7
التغييف او أي  يئ اار التزويد واآلصاث وريراا مف ا مور التي تتطمػب 

 مركزي  في التغامؿ مظ المكتبات الارعي .

 لكتب ف ط.عدـ تنوع الماموع  المكتبي  واقتصاراا عمم ا -8

 انغداـ التوافز المادي  والمغنوي  لمموظايف. -9

عدـ واود أي ن اط عممي او ص افي ت ـو بػه المكتبػات الغامػ  ممػا يغنػي  -14
 انغداـ التواصؿ بيف المكتب  وال راء.

   تواد اط  مدروس  لغممي  ااتيار المواد الص افي . -11

 الميزاني  قميم  ادا و  تاي بأبسط تااات المكتب . -12
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التغػػػاوف بػػػيف المكتبػػػات الغامػػػ  والمدسسػػػات التكوميػػػ  المواػػػدة فػػػي عػػػدـ  -13
 المتافظ  وااص  المدسسات التربوي .

   تواد أي دورات تأايمي  لمموظايف. -14

عدـ واود ادمات لممكتبات المتن م  عمػم الػررـ مػف واػود منػاطؽ كصيػرة  -15
 في المتافظ .

ي  والمػػػػواد افت ػػػػار مغظػػػػـ المكتبػػػػات الغامػػػػ  الػػػػم المػػػػواد السػػػػمغي  والبصػػػػر  -16
 الص افي  ا ار  مف رير الكتب والتي تنمي مهارات ا فراد.

 عدـ ا راؾ امناء المكتبات في عممي  ااتيار المواد الص افي  لممكتبات. -17

 قم  الكتب وعدـ تناسبها مظ عدد سكاف المتافظ . -18

عػػدـ واػػود مغػػارض دائمػػ  لمكتػػب او ن ػػاطات ااػػر  كا عمػػاؿ اليدويػػ   -19
 ا ن ط .والاني  وريراا مف 

عػدـ واػػود لوتػػات ل عػػ ف وا تاطػػ  الااريػػ  التػػي تسػػتطيظ مػػف ا لهػػا  -24
 مغرف  وصوؿ مااو اديد لممكتب .

 عدـ واود مكتب  ااص  ل طااؿ. -21

ريػػػػاب الػػػػوعي الص ػػػػافي والغممػػػػي ررمػػػػب المػػػػوظايف فػػػػي المكتبػػػػات وعػػػػدـ  -22
 المامهـ في ابسط ا مور المكتبي .

كػػػػػي تسػػػػػتطيظ المكتبػػػػػ  رسػػػػػـ عػػػػػدـ تاصػػػػػيص ميزانيػػػػػ  مسػػػػػت م  لممكتبػػػػػ  ل -23
 سياسيتها وف أ لهذك الميزاني .

عػػدـ التواصػػؿ مػػظ منظمػػات الماتمػػظ المػػدني وا تتكػػاؾ بهػػذك المنظمػػات  -24
 وا ستاادة مف الطاقات ال اب  التي تغمؿ فيها.
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  تواد أي واسط  ن ؿ ماصص  لممكتبات عمم ا قؿ لممكتبػ  المركزيػ   -25
 الغام .

 
 صانياى التوصيات 

 مف ال بك  الغالمي  لممغمومات )ا نترنتي. ا ستاادة -1

ا اتمػاـ الكػػافي بالمكتبػات الغامػػ  مػف قبػػؿ المسػدوليف فػػي المتافظػ  مػػف  -2
 ا ؿ اعطائها ا ولوي  في كؿ  يء.

 ايااد توازف في عممي  توزيظ الموظايف بيف المكتبات. -3

 مراعاة ا اتصاص في عممي  تغييف الموظايف. -4

 نوي  لمموظايف.صرؼ التوافز المادي  والمغ -5

 التأكيد عمم المستو  الغممي لمموظايف عند تغيينهـ. -6

 مراعاة ا عمار عند التغييف  ف اذك المدسسات ادمي . -7

اعطػػاء صػػ تيات اوسػػظ رمػػيف المكتبػػ  المركزيػػ  الغامػػ   لمسػػيطرة عمػػم  -8
 باقي المكتبات الارعي   نها بطبيغ  التاؿ تكوف تابغ  له.

 ود الص افي  لممكتبات.ت كيؿ لان   اتيار الما -9

 تنويظ المواد الص افي  وعدـ ااتصاراا عمم الكتب ف ط. -14

اقامػػ  الن ػػاطات الص افيػػ  وا اتماعيػػ  مػػف قبػػؿ المكتبػػات الغامػػ  لضػػماف  -11
 التواصؿ مظ الامهور.

تاصػػػػػيص ميزانيػػػػػ  كافيػػػػػ  لممكتبػػػػػات  لضػػػػػماف امكانيػػػػػ  ال يػػػػػاـ بماتمػػػػػؼ  -12
 الن اطات.
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لتكوميػػػػ  ا اػػػػر  دااػػػػؿ المتافظػػػػ  التغػػػػاوف والتنسػػػػيؽ مػػػػظ المدسسػػػػات ا -13
 ومتاول  ا ستاادة منها.

اقامػػ  الػػدورات التأايميػػ  لاميػػظ مػػوظاي المكتبػػات الغامػػ   المواػػودة فػػي  -14
 المتافظ  وبالتنسيؽ مظ اامغ  ا نبار.

ت ػػػديـ الاػػػدمات عػػػف طريػػػؽ المكتبػػػات المتن مػػػ  اصوصػػػا واف المتافظػػػ   -15
 مترامي  ا طراؼ.

صػػػػري  والمسػػػػارح وقاعػػػػات الغػػػػرض لضػػػػماف تػػػػوفير المػػػػواد السػػػػمغي  والب -16
 امهور اكصر.

اقامػػػػ  مغػػػػارض دائمػػػػ  لمكتػػػػاب وت ػػػػايظ الن ػػػػاطات ا اػػػػر   كا عمػػػػاؿ  -17
 اليدوي  والاني .

التأكييد عمم ا تاطػ  الااريػ  وعػرض كػؿ مػااو اديػد لػتمكف ال ػراء مػف  -18
 مغرفته ويكوف عنصر امب لهـ.

اح لهـ في الغمؿ عمم تاصيص مكتب  ااص  ل طااؿ أو تاصيص ان -19
 كؿ مكتب   لما لهـ مف دور فغاؿ في بناء الماتمظ في المست بؿ.

 التواصؿ مظ منظمات الماتمظ المدني. -24

 تاصيص واسط  ن ؿ عمم ا قؿ لممكتب  المركزي  الغام . -21
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 المصادرى
اتمػػػػد انػػػػور عمػػػػر. المكتبػػػػات الغامػػػػ  بػػػػيف التاطػػػػيط والتنايػػػػذ. ال ػػػػاارة  دار  -1

 .1961النهض  الغربي   

تمػػػد عبػػػد اي الغمػػػي. المكتبػػػات المدرسػػػي  والغامػػػ . ال ػػػاارةى الػػػدار المصػػػري  ا -2
 .1993المبناني   

اناػػورج ايتنػػز. تنظػػيـ المكتبػػات الغامػػ   ترامػػ  عبػػد الػػرتمف ال ػػيخ  ومتمػػد  -3
 .1974بف السيد. الكويتى وكال  المطبوعات  

والبتػػػث سػػػامي مكػػػي الغػػػاني و اػػػروف. المكتبػػػ . بغػػػدادى وزارة التغمػػػيـ الغػػػالي  -4
 .1979الغممي  

سغيد أتمد تسف. المكتب  الغامػ  والػوعي الص ػافي. بيػروتى مدسسػ  الرسػال    -5
1985. 

عبػػد المطيػػػؼ  الصػػػوفي. لمتػػػات مػػػف تػػػاريخ الكتػػػب والمكتبػػػات. دم ػػػؽى دار  -6
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عػػامر ابػػراايـ قنػػد يماػػي و اػػروف. المػػداؿ الػػم عمػػـ المكتبػػات والمغمومػػات.  -7
 .1979بغدادى دار التري   

 .2444مابؿ  ـز المالكي. المكتبات الغام . عمافى مدسس  الوراؽ    -8

متمػػد مػػػاار تمػػػادة. م دمػػ  فػػػي تػػػاريخ الكتػػب والمكتبػػػات  مدسسػػػ  الرسػػػال    -9
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 .1985ب  المنار  متمودارارس. م ا ت في عمـو المكتبات. ا ردفى مكت -11

متمػػد عبػػد الواػػاب  ػػريؼ. وسػػائؿ ا يضػػاح فػػي المكتبػػات ومراكػػز مصػػادر  -12
 . 2448.ػ كار ال يخى الغمـ وا يماف لمن ر والتوزيظ   1المغمومات.ػ ط

 21  17  السػػػػػن  2446نظػػػػػاـ المكتبػػػػػات الغامػػػػػ . الوقػػػػػائظ الغراقيػػػػػ . الغػػػػػدد  -13
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 .29/3/2414و 2/3/2414

 .15/2/2414م ابم  مظ ا ميف الغاـ لممكتب  الغام  في ايت بتاريخ  -15

16- AL-sam marraie iman.Public libraries in Iraq.New 

york,the author ,1976.                                                    
                                                                                    

           
 

 


