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١٨/٦/٢٠١٢  ١٣/٣/٢٠١٢ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @
يقدم البحث فكرة عن الخدمات المكتبية المتوفرة في مدينة الموصل من 

هما المكتبة االمركزية العامة خالل المقارنة بين مكتبتين كبيرتين في المدينة ، 
في المدينة والمكتبة المركزية لجامعة الموصل، وقد توصل البحث إلى انه على 
الرغم من التفوق النسبي للمكتبة المركزية لجامعة الموصل على المكتبة 
المركزية العامة في تقديم الخدمة إال أن المكتبتين لم تصال إلى مستوى الطموح 

  .وصلت إليه المكتبات الحديثة وخاصة في المجال االلكترونيأو المستوى الذي 
  

LABRARY SERVICES IN MOSUL CITY 
ACOMPARATIVE STUDY 

Abstract  
The study gives an idea on the library services available 

in mosul city  through a comparative study between two big 
libraries in the city, the central public library of Mosul city 
and the central library of Mosul university. The research 
reached to a conclusion that imspite of a relatively more 
advanced services provided by central library of Mosul 
university compared to those provided by central public 

                                           
 .جامعة الموصل/  مركز دراسات الموصل/مدرس *
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library of Mosul city, the two libraries do not reach the 
ambitious level of the modern libraries, especially in the field 
of electronic services.  

¾aòß‡Ô@ @

احتلت صناعة المعلومات مكانه رفيعة في مختلـف المجتمعـات منـذ            
نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعـشرين وصـارت المـصدر         
األساس للدخل القومي ولتشغيل القوى العاملة وصارت المعلومـات مـوردا ال            

دية غنى عنه في حياة كل فرد وتعاظم دورها في كافـة المجـاالت االقتـصا              
والسياسية واالجتماعية والعلمية وبدأت أوعية المعلومات تتغير تغيـرا كبيـرا           

،  وتنتقل بسرعة من الشكل المطبوع المألوف إلى الشكل االلكترونـي الرقمـي           
فالكتاب مثال لم يعد موجودا فقط بالشكل التقليدي المألوف بل يوجد أيضا علـى              

وكتب أخرى  ،  معينه من الناس  شكل كتاب مسجال صوتيا تلبية الحتياجات فئة        
يتم حفظها على شكل ملف داخل الحاسبة االلكترونية ليـسهل خزنهـا ونقلهـا              

  .منهاواإلفادة 
 أوعيـة المعلومـات      وإعارة وتعد المكتبات المكان المالئم الحتواء وخزن     
ولكي تؤدي تلك المكتبـات     ،  على اختالف أنواعها الورقية منها وغير الورقية      

ل إيصال تلك المعلومات إلى طالبها البد لها من أن توفر جملة            دورها في تسهي  
 فكره عن تلك الخدمات التي تقدمها المكتبـات          فحاول البحث أن يعطي    خدمات

ممثلة بمكتبات مدينة الموصل من خالل المقارنة بين خدمات نوعين مـستقلين            
مركزيـة  المكتبة المركزية العامة لمدينة الموصـل والمكتبـة ال        ،  من المكتبات 

وقد ضم البحث محورين رئيـسيين أألول تنـاول اإلطـار           ،  لجامعة الموصل 
المنهجي للبحث والثاني كان  عرضا للخدمات المكتبية بشكل عام وللمكتبتـين            

تالها تقديم اسـتنتاجات البحـث ومـن ثـم          ،  موضوعي البحث بشكل خاص   
  .التوصيات 

@Þëþa@szj¾a@OszjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @
  كلة البحث تحديد مش-١

، يخطئ من يظن أن المكتبة مكان لحفظ الكتب والدوريات والمراجع فقط            
بل هي مركز أشعاع ثقافي يستقي منه الرواد خدمات وفعاليات تتضمن اإلجابة            

فهي تخدم الطلبـة بتزويـدهم      ، عن أي سؤال أو استفسار في جميع المجاالت         
اسـية كمـا أن التطـور       بمصادر المعلومات المكملة والمقوية لمنـاهجهم الدر      

االقتصادي والمهارات الفنية الحديثة الالزمة للصناعات تستلزم اطالعا دائمـا          

  دراسة مقارنة-تبات مدينة الموصل الخدمات المكتبية في مك
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على ما يكتب  عن أخر التطورات العلمية وهذا ما توفره المكتبة فضال عن أن               
المكتبة بما توفره من مصادر للمعلومات منوعه تجعل الفرد القارئ لها أقـدر             

هذا كما أن المكتبة تساعد على قضاء وقت        ، عامة  على فهم ومناقشة الشؤون ال    
  .الفراغ بشكل أكثر جدوى للفرد والمجتمع 

إال أنه من المؤكد أن بروز وتطور التكنولوجيا أصبحت مـن التحـديات             
التي تواجهها المكتبات في أدائها لخدماتها ما لم تؤخذ جميع المبادرات للحيلولة            

بح مثال الحاسب اآللي وشبكة االنترنيت من       دون تقادم الخدمات المكتبية فقد أص     
أهم مميزات الخدمة المكتبية الحديثة في العالم فال بد لمكتباتنا أن تواكـب هـذا    

  .التطور 
 جاء ا البحث ليكشف عن مدى تطور الخدمات المكتبية فـي مكتبـات              لذا

مدينة الموصل ومدى استفادة المكتبة من التطورات التقنية في تطوير خـدماتها            
وهل هي قادرة على خدمة العلم وطالبيه بالشكل المرضي أم ما زالت تحتـاج              

  . تطور وتحديث لمسايرة تطورات العالم إلى
   : أهداف البحث-٢

التعرف على الخدمات التي تقدمها كل من المكتبة المركزية العامة في            -١
  .مدينة الموصل والمكتبة المركزية لجامعة الموصل لزائريها 

  . طبيعة الخدمة المقدمة في كل من المكتبتين المقارنة بين -٢

الكشف عن درجة التطور التي وصلت لها المكتبتان في خدمة           -٣
 .زائريها والمعوقات التي تعترض التطور 

 :  نوع البحث ومنهجيته -٣
يعد البحث وصفيا تحليليا تم فيه استعراض الخدمات المكتبية المقدمة فـي            

 ومن ثم تقويم أدائهما مستخدمين فـي ذلـك          مكتبتين مستقلتين لمدينة الموصل   
 .المنهج المقارن 

  : أدوات البحث -٤
 تم الحصول على    اذاستخدمت المقابلة والمالحظة بالمشاركة أداتين للبحث       

المعلومات الخاصة بالخدمات المكتبية وطبيعتهما وتطورها ومعوقاتها من خالل         
 المكتبة المركزية العامـة     مالحظة الباحثة لطبيعة الخدمات المقدمة في كل من       

لمدينة الموصل والمكتبة المركزية لجامعة الموصل وذلك باعتبار الباحثة إحدى          
المستفيدات من الخدمات المكتبية المقدمة من قبل المكتبتين في البحـوث التـي             

 مرح مؤيد حسن.م
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  ∗كما أجريت مقابلتين مع مـديري المكتبتـين         ، تعدها وعلى مدى سنوات خلت    

  . بالمصادر األخرى من الكتب والدوريات هذا فضال عن االستعانة
   مجاالت البحث -٥

   . ---------/ المجال البشري 
المكتبة المركزية العامـة  ’ المكتبة المركزية لجامعة الموصل   / المجال المكاني   
  لمدينة الموصل 
   ١/٣/٢٠١١ – ١/١٢/٢٠١٠الفترة المحصورة بين / المجال ألزماني 

  طلحات تحديد المفاهيم والمص-٦
  المكتبة

مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جمع مصادر المعلومات          
وتنظيمهـا مـن خـالل      ) تبـادل   ، إهداء  ، شراء  ( وتنميتها بالطرق المختلفة    

فهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرف وتقديمها إلى مجتمع المـستفيدين مـن            
  .)  ١(خالل مجموعة الخدمات 
در وخدمات المعلومـات منظمـة لالسـتعمال ويـتم          أو هي تجمع للمصا   

  . ) ٢(رعايتها من قبل هيئه أو مؤسسه أو أشخاص 
وتضم المكتبة عددا من مصادر المعلومات الورقية كالكتـب والـدوريات           
على اختالف أنواعها واألطالس والخـرائط والرسـوم الهندسـية أو مـصادر       

 المايكرو فلم أو المـايكرو      المعلومات غير الورقية كاألقراص المدمجة وأجهزة     
  .فش إلى أخره 

هذا المفهوم هو مفهوم المكتبة التقليدية ألتي يأتي المستفيد أليها لالطـالع            
  .على المعلومة والتي ال يريد أو ال يستطيع شراء مصدر المعلومة لنفسه 

أما المكتبات الحديثة فهي أماكن مفتوحة للوصـول إلـى المعلومـة بأشـكالها              
مصادرها المتعددة بحيث تتعدى حوائط المبنى بأن تحتوي على مواد          المختلفة و 

  .يمكن تحصيلها أإلكترونيا كالمكتبات الرقمية على االنترنيت 
والمكتبات التقليدية والتي اخترناها لبحثنا علـى أنـواع هـي المكتبـات             

المكتبـات  ، المكتبات العامـة أو الوطنيـة       ، ) مدرسية  ، جامعية  ( األكاديمية  
  .المكتبات األهلية الخاصة ، تخصصة التابعة لوزارات أو مؤسسات رسمية الم

  
  

                                           
  مدير المكتبة المركزية العامة /  فرج آلقصي حسين السيد الباحث  ∗
  مدير المكتبة المركزية لجامعة الموصل / ناصر عبد الرزاق مال جاسم . د

  دراسة مقارنة-الخدمات المكتبية في مكتبات مدينة الموصل
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  الخدمة المكتبية 
 التـي   التـسهيالت يمكن أن نعرف الخدمة المكتبية إجرائيا بأنها مجموعة         

 م علـى أنجـاز اهتمامـاته      م والتي تساعده  ينيمكن للمكتبة أن تقدمها للمستفيد    
  .واقل جهدبأقصر وقت 

@@@ïãbrÛa@szj¾a@O@@@@@@@@@@@@Ý–ì¾a@òÈßb§@òí×‹¾a@òjnØ¾a@À@òîjnØ¾a@pbß‡©a
@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òßbÈÛa@òí×‹¾a@òjnØ¾aë@ @

لكي تؤدي المكتبة رسالتها وتحقق أهدافها البد لها من أن تقدم لمستفيديها            
مجموعه من الخدمات المكتبية ويكون عرض تلك الخدمات إما بمبادرة المكتبة           

  .نفسه للخدمة أو من خالل طلب المستفيد 
وقبل التعرف على تلك الخدمات المكتبية ال بد من أعطاء نبذة لكـل مـن     

  .المكتبتين موضوعي البحث 
  المكتبة المركزية لجامعة الموصل 

 وهي تقع داخل الحرم الجامعي لجامعة الموصل لهـا          ١٩٦٧تأسست سنة   
 –لـدون   تشرف أداريا وفنيا على مكتبة أبن خ      ، بناية مكونه من ثالث طوابق      

 وتشرف فنيا على مكتبات     –المكتبة الواقعة في المجمع الثاني لجامعة الموصل        
تدريسي  ) ١٣( شخصا بينهم    ) ١٥٤( عدد العاملين فيها    ،الكليات في الجامعة  

ذوي تخصصات إنسانية والباقي ما بين موظفين بتخصصات مكتبية وأخـرى           
  : شعب هي ) ٤(تقسم المكتبة إلى، غير مكتبية 

وتضم كل ما يتعلق بالحاسبات و األجهـزة اإلليـة          / ة النظم اإللية    شعب  - أ
  .األخرى 

  .وهي مسؤوله عن القاعات المكتبية/  شعبة خدمات المستفيدين  - ب

وهي تعتني بالكتاب من دخوله المكتبة مـن        /  شعبة اإلجراءات الفنية     -ج
 .حيث تسجيله وفهرسته وتصنيفه وما إلى ذلك 

 وتشمل اإلفراد والمخزن والصيانة /  شعبة الشؤون اإلدارية-د
ويوجد في المكتبة قاعة مخصصة للمراجع العربية واألجنبية وأخـرى          
مخصصة للدوريات ووحدة البحوث والوحدة السمعية والبصرية وقسم        
النوادر فضال عن توفر قاعة خاصة بالمطبوعات الحكومية ومنشورات         

ـ      ) ٤( األمم المتحدة و     صادر معلومـات   قاعات أخرى تضم كتبا وم
  .مقسمة حسب العلوم

 مرح مؤيد حسن.م
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أوقات الدوام في المكتبة المركزية يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهـي            
في الخامسة مساء وتعمل خالل نظام الوجبتين الصباحي والمـسائي والـدوام            

  .المسائي يكون للمطالعة فقط 
  المكتبة المركزية العامة 

ان محافظة نينوى لها بناية من       وهي تابعة أداريا لديو    ١٩٣٠تأسست سنة   
تشرف أداريا وفنيـا    ، طابقين تقع في منطقة الفيصلية في وسط مدينة الموصل          

مكتبات فرعية في الوقت الحاضر موزعة على أقـضية محافظـة            ) ٥( على  
موظف باختصاصات وشهادات مختلفة بينهم      ) ٢٣( عدد العاملين فيها    ، نينوى  

مكتبة إداريا إلى القسم الفني وهو يهتم بتسجيل        تقسم ال ، اختصاص مكتبي وحيد    
الكتاب وفهرسته وتصنيفه والقسم العام والذي  يحوي كتب منوعـة ومقـسمة             
حسب التخصصات العلمية وقسم المراجع العربية واألجنبية وقـسم الـدوريات           

كما يوجد في المكتبة قاعتين     ، والنوادر وقسم الحاسبة فضال عن القسم اإلداري      
يبدأ الدوام فـي المكتبـة الـساعة        ،  منفصلتين وقاعة إلدارة الندوات      للمطالعة

  .الثامنة صباحا وينتهي في الساعة الثالثة مساءا 
يمكن القول أن المكتبتان هما من المكتبات الكبيرة المهمـة فـي مدينـة              

 ترفـد هاتـان     اذالموصل تضم مصادر للمعلومات في مختلف االختصاصات        
جديدة للمعلومات أما عن طريق الشراء أو اإلهـداء مـن           المكتبتان بالمصادر ال  

الناشر أو عن طريق الخزانات الخاصة وهي مجموعـة كتـب أو مراجـع أو               
دوريات يملكها شخص ما يقوم  بإهدائها هو أو عائلته بعد وفاته كـي يـستفيد                

 يهتم بكل ذلك قسم التزويد في المكتبة المركزية للجامعـة وقـسم             اآلخرين منها 
فنجد في المكتبتين إصدارات حديثـة      . . ة في المكتبة المركزية العامة      الفهرس

ومـن معوقـات    ،  على ما هو جديد      للحصولوهذا يدل على حرص المكتبتين      
  .المكتبتين في هذا الجانب الصرف المالي المحدود للتزود بالجديد من المصادر 

  :أما عن الخدمات المكتبية األخرى  يمكن متابعة ما يلي 
  
هي وضع الكتب والمجالت ووسائل المعرفة في متناول         / خدمة اإلعارة / ال  أو

  .المستفيدين لالطالع عليها واالستفادة منها ثم إرجاعها إلى المكتبة 
  واإلعارة أنواع 

وتعني االستفادة من مصادر  المعلومات داخل أروقة        / اإلعارة الداخلية     - أ
 .المكتبة فقط

 مقارنة دراسة -الخدمات المكتبية في مكتبات مدينة الموصل 
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ح بإخراج مـصادر المعلومـات      وهذه تسم / اإلعارة الخارجية    - ب
خارج أروقة المكتبة ولفترة محدودة وقد تكون اإلعارة بالبريد         

  .لذوي المسافات البعيدة 

تحدث هذه الخدمة بين المكتبات بنـاء علـى اتفـاق           /  تبادل اإلعارة    -ج
وتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات واالستفادة من مقتنيات المكتبـات          

المكتبات العامة تقدم خدمات اإلعارة لـبعض       كما إن بعض    ، األخرى  
 .) ٣(الجمعيات والمنظمات المحلية ولفترات طويلة نسبيا 

واإلعارة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل تكون لمنتسبي الجامعـة          
طلبه وموظفين وتدريسيين فقط وممن يحملون هويات خاصة بالمكتبة تمكـنهم           

اخلية لكل مـصادر المعلومـات ويـسمح        واإلعارة تكون فيها د   ، من اإلعارة   
باإلعارة الخارجية لبعض المصادر وفق مدة زمنية محدودة تختلف بـاختالف           

كما إن هناك مصادر أخرى تعار في أيام        ، )طالب أم تدريسي    ( طالب المصدر   
محدودة فقط كالدوريات في حين مصادر أخرى ال يمكـن إعارتهـا خارجيـا               

 .لندرتها وأهميتها كالمراجع
أما عن اإلعارة في المكتبة المركزية العامة فنظام اإلعارة فيها داخلي فقط            
وقد تكون هناك إعارة خارجية ولكن ضمن صالحيات مدير المكتبة وتتبع هذه            
المكتبة نظام الرف المغلق أي ال يسمح لطالب المصدر الحصول عليه مباشـرة             

لجامعة فتتبع نظام الرف    بل بواسطة الموظف المناول أما في المكتبة المركزية ل        
المفتوح لطلبة الدراسات العليا والتدريسيين ونظام الرف المغلق لطلبة المراحل          

وال يتوفر في المكتبتين نظام تبادل اإلعارة مـع مكتبـات وجهـات             ، األولية  
  .أخرى
وهي تعين المستفيد على تحديد مكان أي كتاب يعرف          / خدمة الفهرسة / ثانيا  

أو موضوعه كما يظهر للمستفيد أي المصادر تملكها المكتبـة          مؤلفه أو عنوانه    
  .)  ٤(حول موضوع معين

وتقدم المكتبتان موضوعا البحث الفهرسة التقليدية لمستفيديها عن طريـق          
وضع المعلومات الخاصة بمصدر المعلومة من اسم مؤلف وأسم كتاب وسـنة            

خاصة ترتـب   )  index  (أدراجنشر وتصنيف الكتاب في بطاقات توضع في        
وتقـوم المكتبتـان بتجديـد    ، على أساس اسم المؤلف أو اسم الكتاب أو العنوان 

البطاقات التالفة دوريا يضاف إلى ذلك أن المكتبـة المركزيـة تـستعين فـي               
الذي يمكنها من الحـصول      ) ocic( فهرستها وعن طريق الحاسوب ببرنامج      

لى أدلة خاصة بالتصنيف    على بطاقة فهرسة كاملة للمصدر بدال من االعتماد ع        
وتفتقر المكتبتان إلى الفهرس اآللي عن طريق الحاسوب والذي يخدم المسستفبد           
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بسبب افتقارهم إلى البرنـامج الخـاص بـذلك          ) (indexاألدراج  ويحل محل   
  .والذي من الممكن الحصول عليه من شركات معينه 

  
ادة منها لتحديد مقاالت    الكشافات هي أدلة يمكن االستف     / خدمة الكشافات / ثالثا  

 .تخص موضوعا معينا موجودة في الدوريات 
ويتوفر في المكتبة المركزية لجامعة الموصل كشافات أو فهـارس لكـن            
ليست من إعداد المكتبة مثل كشاف الدوريات العربية الـذي أصـدره مركـز              
 التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي يضم ما موجود من مقاالت في الدوريات           

 ومعلومات عن عدد المجلة وسنة النشر ١٩٨٤ إلى سنة ١٨٧٦العربية من سنة    
وهذا الكشاف غير محدث فضال عن كشاف الفهرست من إصدار بيروت والذي            

،  الرسائل الجامعية لمادة التاريخ    وهناك كشاف  ،١٩٨٨لم يحدث أيضا منذ سنة      
بـشكل أقـراص    كما أن هناك فهرس بالرسائل الجامعية المودعة لدى المكتبة          

CD         صـعودا وهنـاك فهـرس      )  م   ٢٠٠٠(  في وحدة البحوث منـذ عـام
  بالمخطوطات المودعة في المكتبة المركزية قيد االنجاز 

أما في المكتبة المركزية العامة فال يوجد فيها إي كشاف خاص بها غيـر              
أنه قيد االنجاز كشاف لعناوين المجالت والمقاالت ومؤلفيها في قسم الـدوريات         

  .د توقف العمل فيه لعدم توفر مالك كاف يعمل في هذا المشروع وق
وهي عرض المقتنيات الجديدة للمكتبـة مـن         / خدمة اإلحاطة الجارية  / رابعا  

وهذهُ تحدث دوريـا  أو تقـوم المكتبـة بنـشر فهـرس              ، مصادر المعلومات   
، نبمحتوياتها كامال على شكل مطبوع أو إصدار أدلة إرشادية مفصلة للمستفيدي          

وفـي الحقيقـة هنـاك      .)٥(تقدم هذه الخدمة حديثا عن طريق البريد االليكتروني       
  .تداخل ما بين خدمة الكشافات والفهارس وخدمة اإلحاطة الجارية

وعن خدمة اإلحاطة الجارية في المكتبة المركزية لجامعة الموصـل فقـد         
جديدها توزع على   بففي السابق كانت تصدر عن المكتبة نشرة        ، تنوعت أساليبها 

والتي أستعيض عنها بإفراد صفحات      )الجليس(الكليات فضال عن إصدار مجلة      
من مجلة مناهل جامعية التي تصدرها جامعة الموصل تعنى بنشاطات وجديـد            

كما يتوفر للمكتبة المركزية موقع ومنتدى الكتروني خاص بها يتم فيه           ، المكتبة  
أمـا الرفـوف    ، ن مصادر للمعلومات    عرض ما يهم المكتبة وما وصل أليها م       

الزجاجية الموجودة في باحة المكتبة فهي مخصصة أيضا لعرض نمـاذج مـن             
  .جديد المكتبة وهناك نشرات من األلمنيوم لعرض جديد المكتبة الرقمي 

  .وال تتوفر في المكتبة المركزية العامة خدمة اإلحاطة الجارية 
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قبال الزوار والرد علـى استفـساراتهم       وتشمل است  / اإلرشادية الخدمة/خامسا  
وإكسابهم المهارات األساسية للتعامل الفعال مع موارد المكتبة كتدريبهم علـى           
استعمال أدوات معينة وتعريفهم بفهرس المكتبة ونظام اإلعارة فيهـا وأمـاكن            

   .)٦(الخ من الخدمات ... المراجع والدوريات 
موصل برنامج إرشادي لطلبـة     ويوجد لدى المكتبة المركزية في جامعة ال      

أما عـن المكتبـة     . الصف األول في الكليات عن المكتبة وكيفية التعامل معها        
المركزية العامة فهناك زيارات للمكتبة متفرقة من قبل المدارس التابعة لمديرية           
تربية نينوى يتم فيها أيضا إيضاح ما تحتويه المكتبة من أقسام وكتـب وكيفيـة      

   .الخ.... اإلعارة 
يتم عن طريق هذه الخدمـة تزويـد    / خدمة البث االنتقائي للمعلومات  /سادسا  

المستفيد بالنسخ الحديثة من الدوريات التي تهمه ولفترة محدودة ثم تنتقل هـذه             
 .النسخ إلى مستفيد أخر حتى تعود بالنهاية إلى المكتبة 

وتستعيض بعض المكتبات عن ذلك باستنساخ صفحة الدورية التي تـضم           
وقد أصبحت خدمـة البـث االنتقـائي        ، عنوان المجلة وعددها وسنة إصدارها    

للمعلومات من الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنها في نظم المعلومات العالمية            
عن طريق وجود وسيط ثالث بين المكتبة والمستفيد وهو خدمات البث االنتقائي            

 إذ تستلم ملفـات  عن طريق شبكة االنترنيت ) SDI SERVER( للمعلومات 
المستفيدين وترجع أليهم مصادر المعلومات بما ينـشر حـديثا مـن مقـاالت              

  .)٧(وبحوث
اشتركت المكتبة المركزية لجامعة الموصل وعـن        ) ٢٠٠٤( ومنذ عام   

طريق االنترنيت بالمكتبة االفتراضية العراقية وهـي مكتبـة رقميـة يـدخل             
، إلصدارات الخاصـة بموضـوعه    المستخدم الكلمة المطلوبة وبإمكانه تحميل ا     

 .وهذه الخدمة تقدم باللغة االنكليزية فقط
  .أما المكتبة العامة فتفتقر إلى خدمة البث االنتقائي للمعلومات 

يقع عبء هذه الخدمة عادة على عـاتق المكتبـات           / خدمة الجماعات / سابعا  
للتجمعات العامة عن طريق ما يسمى بالسيارات المتنقلة التي تقدم خدمة الكتب            

النائية أو عن طريق مكتبات فرعية تابعة للمكتبة المركزية العامة والتي توزع            
وقد تتجلى هذه الخدمة أيضا عـن       ، في مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها       

طريق التعاون الذي يحدث ما بين المكتبات العامة والمـدارس فمـن الممكـن              
ارة مكتباتها وتدريب التالميـذ     إعارة الكتب للمدارس ومساعدتها كذلك على أد      
  .)٨(على اإلفادة من الكتب وتنظيم معارض للمدارس
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وتلحق بالمكتبة المركزية العامة لمحافظة نينوى عدد من المكتبات الفرعية          
مكتبـة وبعـد أن      ) ١٢( الموزعة على أقضية ونواحي المحافظة بلغ عددها        

ت سياسية قلـص عـدد      تعرض قطرنا العراقي لالحتالل وما أعقبه من تطورا       
، مكتبات فرعية في كل مـن تلكيـف          ) ٥( المكتبات الفرعية ليصبح عددها     

  .برطلة والتي تخدم الساكنين في تلك المناطق ، الحمدانية ، ألقوش ، تلعفر 
 ) CD( وتعني توفير أقـراص      / خدمة األقراص المدمجة واالنترنيت   / ثامنا  

في وقت واحد وبطاقة خزنيـه      تسجل عليها معلومات نصية وصور وأصوات       
 .عالية جدا 

أما خدمة االنترنيت فأن بعض المكتبات أطلقت فهارسـها علـى شـبكة             
االنترنيت مما جعل تلك الفهارس في متناول المستفيدين كما أن االنترنيت يتيح            

 مثل الدوريات االلكترونية والقواميس     )٩(عدد من مصادر المعلومات للمستفيدين    
هذا فضال عن خدمة البريد االلكترونـي وخدمـة         ، كترونية  والموسوعات االل 

االشتراك بالمجموعات اإلخبارية وخدمات االشـتراك فـي جلـسات الحـوار            
  وغيرها 

وتقوم المكتبة المركزية لجامعة الموصل بتزويد الراغبين بنسخ الكترونية         
 ،)٢٠٠٠(لرسائل الجامعية المنتجة بعد عاممن االطاريح واCD) ( أي أقراص 

أما خدمة االنترنيت فتظهر فيما قدم أنفا من خدمات تعتمد على االنترنيت مثـل              
 . التعرف على فهرس المكتبة أو خدمة اإلحاطة الجارية إلى أخره 

أما المكتبة المركزية العامة فال تتوفر فيها هذه الخدمات كمـا ال يتـوفر فـي                
ـ           تفادة الذاتيـة   المكتبتين خطوط أو قاعة لالنترنيت مخصصة للبحـث أو االس

  . للشخص طالب الخدمة 
وهي ترجمة البحوث والمقاالت في مجاالت المعرفة        /  خدمة الترجمة  / تاسعا  

المختلفة التوجد في المكتبة المركزية للجامعة خدمات ترجمة مباشرة بـل قـد             
يستفيد طالب الخدمة مـن معلومـات يوفرهـا العـاملين فـي المكتبـة ذوي                

  .ذه الخدمة ال توجد كذلك في المكتبة المركزية العامةاالختصاصات األجنبية وه
وهي استنساخ المصادر الورقية وغيـر الورقيـة         / خدمة االستنساخ / عاشرا  

ــة ) CD(كــاألقراص المدمجــة ــم  )١٠(والمــصغرات العلمي  كالمــايكرو فل
  .والمايكروفش

وهذه الخدمة متوفرة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل ففيهـا خدمـة            
ستنساخ الورقي للكتب والدوريات والمراجع وخدمة االستنـساخ لألقـراص          اال

المدمجة لالطاريح في وحدة البحوث أو استنساخ المخطوطات وبعض الوثـائق           
إلـى الحاسـبة    )  المـصغرات (وجود من مـايكروفلم       م م عن طريق إدخال م   
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والتعامل معها وإخراجها إلى طالب الخدمة على شكل قرص مدمج أمـا فـي              
كتبة المركزية العامة فتوجد خدمـة االستنـساخ الـورقي فقـط لمـصادر              الم

 .المعلومات 
تحرص جميع المكتبات علـى تـوفير        / خدمة الموقع والبناية  / حادي عشر   

فمن حيث قاعات المطالعة الداخلية     ، األماكن المناسبة المريحة للمترددين عليها      
ومعتدلـة المنـاخ فيهـا      فعادة ما تكون محصنة ضد الضوضاء وجيدة التهوية         

هـذا  ، أضواء كافية وأثاث بسيط ومريحة ومرتبة بصورة يراعى فيها الـذوق            
فضال عن أن المكتبات الجامعية تزود قاعاتها بما يسمى بالخلوات وهي غرف            
دراسية فردية صغيرة وعادة ما يضع الباحث كل ما يخصه من كتـب وأدوات              

  .في تلك الغرف 
المركزية لجامعة الموصل موقع إسـتراتيجي      ونالحظ أن موقع المكتبة     

 تقع في وسط الحرم الجامعي يمكن الوصول أليها بسهولة ألغلب الكليات أما             إذ
قاعاتها فهي قاعات كبيرة تم تصغير قسم منها في وقت سابق لتسريع تبريـدها              

قلـة اإلضـاءة    و حاالت انقطاع التيار الكهربائي      منوتعاني المكتبة   ، وتدفئتها  
لبرودة شتاء والحرارة صيفا حيث تعمل فيهـا أجهـزة تدفئـة وتبريـد              وشدة ا 

ويوجد داخل بعض قاعاتها خلوات مخصصة لطلبة الدراسات العليـا       ، مركزي  
  .كما توجد في جميع القاعات كراسي ومناضد مريحة للمطالعة 

وعن المكتبة المركزية العامة فأن لها موقع مهم أيضا فهـي تقـع فـي               
فيها قاعتان كبيرتان    ،  بسهولة  المدينة ويمكن الوصول أليها    الجانب األيسر من  

للمطالعة وتعاني أيضا من البرودة والحرارة فضال عن الرطوبـة فـي حـال              
تحتوي القاعات مناضد وكراسي مريحـة بينمـا ال         ، انقطاع التيار الكهربائي    

  .تتوفر فيها الخلوات 
@szjÛa@pbubnänaZ@ @

المكتبة المركزية لجامعـة الموصـل      من خالل العرض السابق لكل من       
والمكتبة المركزية العامة في مدينة الموصل والخدمات التي تقدمها لمـستفيديها           

  -:تبين إن
على الرغم من إن عدد العاملين في المكتبة المركزية العامـة يـستوعب             

  إذا ما    –زائر في الشهر   ) ٥٠(  معدل   – نسبيا   ةتلبية خدمات المراجعين القليل   
العدد الذي يجب أن تخدمه المكتبة وهو كافة سكان مدينة الموصل مـن             قورن ب 

إال أن هذا العدد قليـل بالنـسبة لإلعمـال المكتبيـة             المحتاجين إلى المعلومة    
المطلوبة من المكتبة كعمل الفهارس الورقية ومتابعة التطور االلكترونـي فـي            

ريق عمل ناهيك عن    مجال الخدمة المكتبية ومن ثم العمل فيه فقد يتطلب ذلك ف          
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ندرة التخصصات المكتبية على صعيد اإلدارة والموظفين مما يعيـق التطـور            
أما عن األعداد العاملة  في المكتبة المركزية لجامعة الموصل          ، الفعلي للمكتبة   

  .وتخصصاتها فهي مقبولة 
وعند المقارنة بين الخدمات المكتبية المقدمة بين المكتبتين نجد أن هنـاك            

وعموما أن المكتبتين لـم تـصال إلـى مـستوى           ، فا واضحا فيما بينهما     اختال
الطموح أو المستوى الذي وصلت أليه المكتبات الحديثة في التطور وخاصة في            
المجال االلكتروني فعلى الرغم من أن المكتبة المركزية لجامعة الموصـل قـد             

في أروقـة وقاعـات   أدخلت التقنية الحديثة في عملها إال أننا ال نجد ذلك عمليا           
المكتبة مثال حيث يمكن للمستفيد أن يستخدم تلك التقنية فـي إيجـاد معلوماتـه      

أما المكتبة المركزية العامة فال يوجد فيهـا أي اسـتخدام الكترونـي             ، مباشرة  
حديث في مجال الخدمة المكتبية يمكن االستفادة منه والعمل فيها سائر بالطرق            

 تدريب العـاملين     لعدم لك لعدم المعرفة بهذا التطور    التقليدية ويعود السبب في ذ    
عليه وقلة المالك وقد نتج ذلك من ضعف اهتمام المحافظة بالعمـل المكتبـي              
وتطويره مع ضعف التخصيصات المالية إذ تعد المكتبة المركزية العامة إحدى           

  . ..الدوائر التابعة إداريا لمحافظة نينوى
شيء من التفصيل فأننا نالحـظ أن هنـاك         وإذا تناولنا الخدمات المكتبية ب    

اختالفات في طريقة تقديمها فخدمة اإلعارة مثال تكون لعامة الناس في المكتبة            
المركزية العامة وداخلية فقط بينما تكون مخصصة للجامعيين فقط في المكتبـة            
المركزية للجامعة واإلعارة فيها داخلية وخارجية وهذا أمر طبيعـي ومقبـول            

  .المكتبةحسب طبيعة 
أما خدمة الفهرسة فمتوفرة في المكتبتين ولكن بالطريقة التقليدية ولم يدخل           

  .عليها أي تحديث يراه المستفيد 
وعن خدمة الكشافات فهي غير متوفرة في المكتبة المركزية العامـة وإن            

  .توفرت في المكتبة المركزية للجامعة فهي غالبا ما تحتاج إلى التحديث 
طة الجارية فهي غير متوفرة في المكتبة المركزية العامـة          أما خدمة اإلحا  

  .في حين أنها متوفرة وبالطريقة الحديثة في المكتبة المركزية للجامعة 
أما الخدمة اإلرشادية فهي متوفرة في المكتبتين وبدرجة متساوية وخدمـة           

توفرة البث االنتقائي للمعلومات غير متوفرة في المكتبة المركزية العامة بينما م          
الكترونيا في المكتبة المركزية للجامعة ولكن االستفادة منهـا مقتـصرة علـى             

  .العارفين باللغة االنكليزية
وعن خدمة الجماعات فهي خاصة بالمكتبات العامة وهـي متـوفرة فـي           

  .المكتبة المركزية لمدينة الموصل ولكن بنطاق محدود 
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متوفرة فـي المكتبـة     أما خدمة األقراص المدمجة واالنترنيت فهي غير        
المركزية العامة ومتوفرة في المكتبة المركزيـة للجماعـة بـصورة محـدودة           

  .والستفادة معينة 
أما خدمـة االستنـساخ     ، وعن خدمة الترجمة فال وجود لها في المكتبتين         

فهي متوفرة في كلتا المكتبتين ولكنها في المكتبة المركزية العامة مقتصرة على            
ويعاني هذا النوع من االستنساخ فـي المكتبـة المركزيـة           االستنساخ الورقي   

أما االستنساخ االلكتروني فمتوفر فقط في المكتبة       ، للجامعة من زخم المراجعين     
وأخيرا فخدمات البناية تعاني في المكتبتين مـن انقطـاع          ، المركزية للجامعة   

خية لطيفـة   التيار الكهربائي وعدم مقدرة المولدات الخاصة من توفير أجواء منا         
  .ومناسبة للمطالع 

بعد هذا العرض نجد أن أغلب الخدمات المكتبية متـوفرة فـي المكتبـة              
المركزية لجامعة الموصل عدا خدمة الترجمة وقد أدخلت على بعضها التقنيات           

أما ، الحديثة وإن لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه المكتبات الحديثة             
تفتقر إلى الحداثة والتطور كما تفتقر إلى الكثير مـن          المكتبة المركزية العامة ف   

إذ إن عـدم تـوفر        المكتبـي  الخدمات المكتبية المعروفة لذوي االختـصاص     
االختصاصات المكتبية للعمل فيها وضعف الدعم المالي المخصص لها كان من           

  .ابرز أسباب تخلفها الحضاري وافتقارها للحداثة
  التوصيات والمقترحات

د الموظفين ذوي االختصاص المكتبي في المكتبتين وخصوصا في          زيادة عد  -١
  .المكتبة المركزية العامة 

 إدخال موظفي المكتبتين وخصوصا المكتبة المركزية العامة دورات تدريبية          -٢
  .عن الخدمات المكتبية وكيفية تحديثها 

تبة  فتح مكتبة عامة في الجانب األيمن من المدينة لتسهيل الوصول إلى المك            -٣
.  
 االهتمام بخدمتي اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات وإيصالها إلى          -٤

أكبر عدد من المستفيدين واإلعالن عن توفرها لـدى المكتبـة المركزيـة             
  .لجامعة الموصل 

  . زيادة المخصصات المالية المكتبية لتوسيع الخدمات وتحديثها -٥
يدين ضمن قاعـات خاصـة فـي         ضرورة إدخال خدمة االنترنيت للمستف     -٦

المكتبة تقدم خدماتها مجانا أو بأجور زهيدة ألهميتها في إيصال المعلومـة            
  . وفي كلتا المكتبتين 

  

 مرح مؤيد حسن.م
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