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Ground Rules

.....كن صديقى 
ابتسم وتفاءل فالقادم أجمل •

احمى نفسك من اشعاع املحمول لفترة •

ارحب بأسئلتك فى نهاية العرض •



Expectationsماذا تتوقع ؟



Goalالهدف العام

تى التنقية و إكساب املشاركين املعارف و املهارات التى تمكنهم من فهم وإدارة عملي

يقىكجانب تطبالجرداالستبعاد ملجموعات املكتبات مع التركيز على 



:محاور املحاضرة 

املحور االول 

التنقية واالستبعاد

املحور الثانى 

الجرد  وأساليب تنفيذه فى املكتبات



التنقية واالستبعاد

تعريف التنقية واالستبعاد . 1

مبررات التنقية واالستبعاد. 2

معوقات التنقية واالستبعاد. 3

معايير االستبعاد. 4

سبل التصرف في ناتج االستبعاد. 5



ى وضعها من القوانين الخمسة لعلم املكتبات واملعلومات الت
رانجاناثان

”إن املكتبات كائن حي متنامي " 

يتم وملا كان النمو من سمات وخصائص الكائن الحي ، حيث
حلها التخلص من الخاليا لتحل ممرحلةبعد مرحلة النضج 

.خاليا جديدة 

تعريف التنقية واالستبعاد



تعريف التنقية واالستبعاد

، حيث تتحول ةبالتنقيهذه العملية في اصطالح املكتبيين تسمى 
تزاحم التي تفقد مقومات اإلفادة منها إلى شوائباملقتنيات

واإلفادة املقتنيات النشطة ، وربما تحد من سهولة التعامل معها
 ومن هنا يجب أن نالحظ أن مصطلح التنقية ليس م. منها 

ً
رادفا

.التنقية لالستبعاد ،وإنما يمكن لالستبعاد أن يكون أحد نتائج



التنقية واالستبعادمبررات

.تقادم األوعية وما تشتمل عليه من معلومات ـ•
 ـ •

ً
. تمزق األوعية أو تلفها ماديا

. توافر طبعات أفضل من نفس الوعاء ، حتى وإن لم يتغير املحتوى ـ•
. تغير احتياجات املستفيدين ـ•
 لتغير أهداف املؤسسة التي تتبعها ـ •

ً
. تغير أهداف املكتبة تبعا

. يمكن لتراكم األوعية غير املرغوبة أن يؤدي إلى صعوبة اإلفادة من املقتنيات ـ•
. الحيز وارتفاع تكاليف االختزان ـ•



معايير االستبعاد

مستوى الطلب على املقتنيات من جانب املستفيدين•
(االستشهادات املرجعية/ مقياس التعطل) اإلفادة من املقتنيات•

تأثر اإلفادة من اإلنتاج الفكري بعامل الزمن

سنوات 3.9هندسة الفلزات 
سنوات 4.6الفيزياء 

سنوات 8.1الكيمياء 
سنوات 5الرياضيات 



معايير االستبعاد

.الكتب العاطلة وخاصة في مجال العلوم والتقنية  •
الكتب التالفة ؟؟؟•
املكررات •
. الهدايا التي لم تسع املكتبة إليها وال تريدها •
.الطبعات القديمة •
.الكتب امللوثة بامليكروبات والجراثيم واملتسخة والبالية •
. الكتب املطبوعة بحروف صغيرة أو على ورق هش أو التي فقدت بعض صفحاتها •
. الدوريات التي تفتقد إلى كشافات •



التخزين التعاوني ـ
التصوير املصغر ـ
.التحميل على وسائط إلكترونية كاالسطوانات املكتنزة ـ
االستبعاد النهائي ـ

سبل التصرف في ناتج االستبعاد



معوقات التنقية و االستبعاد

مبررات أهمها ، وكثيرا ما يبرر املكتبيين عدم االستبعاد بعدةعوامل نفسية•
.عدم توافر الوقت ،  وخشية الخطأ ، والعزوف عن التخلص من الكتاب: 

، كالوقت الالزم إلجراء االستبعاد ، والجهدعوامل عملية أو إجرائية•
.  املطلوب لتدريب من يقومون باالستبعاد 

.، مثل تجنب املسؤولية عوامل قانونية•





الجرد  وأساليب تنفيذه فى املكتبات

املحور الثانى



كتبات املخصائىعملية الجرد من أهم وأخطر العمليات التى يقوم بها ا•
.هنظرا ألنها تندرج تحت العهد التى تقع على عاهل

قالوا عن الجرد

وي الذي أن اكبر الهموم التي تؤرق أمين املكتبة شبح الجرد السن•
فترة غير فهو قبل هذا املوعد املشئوم ب.. يطل عليه في نهاية كل عام 

ر وما أن تبدأ ساعة الصف..وجيزة يعيش حالة من الرعب النفس ي 
ها في وجه حتى تجده قد سجن نفسه بين جدران مكتبته وأغلق ابواب

..كل مستفيد وأعلن حالة الطوارئ 



اى عمل سجل جرد موازى لدفتر اليومية مدون فيه الرقم العام فقط دون -
تبةبيانات اخرى لتكملته على عدد الكتب باليومية الفعلية لكل مك

-

طب الغرض من ذلك فى املقام األول املحافظة على سجل اليومية من الش
د مما يعرض والتعليم باألقالم الرصاص واملسح املتوالى واملتكرر عند كل جر 

اليومية للتلف سريعا

1تنفيذ الجرد     



2تنفيذ الجرد     

(وفقا لخطة التصنيف)جرد التخصص العلمى •
جرد نوعية مصادر املعلومات•
الجرد طبقا للفترات الزمنية•

الجرد طبقا  للقوى العاملة فى املكتبة•



الجرد 
فى الئحة املكتبات بجامعة املنصورة

1996



(13)مـــادة 

تسلم مقتنيات املكتبات إلى أمناء املكتبات ومعاونيهم وتكون 
املسئولية عن هذه املقتنيات بالتضامن فيما بينهم ويكونون 
مسئولون باملحافظة عليها وتيسير االفادة منها و تسجل هذه 

املقتنيات في سجالت خاصة مع إتباع التعليمات املالية الخاصة 
.باإلضافة وتحرير االستمارات املخصصة لذلك 



(17)مـــادة 

زئيا تجرد مقتنيات مكتبات الجامعة ذات القاعات املغلقة جردا ج
نويا خالل العطلة الصيفية أما القاعات املفتوحة فيتم جردها س

ويتم جردها كليا مرة كل خمس سنوات

الئحة مكتبات جامعة املنصورة



املكونات

(18)مـــادة 

يانات تحرر كشوف مستقلة لكل من الفاقد والتالف توضح بها ب
سبة كاملة عن كل وعاء ويجوز أن تخصم من العهده أو املقتنيات ن

يات بالنسبة للقاعات املفتوحة من مجموع املقتن٪½ال تتجاوز 

محل الجرد وال يدخل في هذه النسبة املراجع واملخطوطات 
ت واملعاجم والرسائل العلمية واملسكوكات والبرديات إن وجد



(19)مـــادة 

تها ترسل صورة من محاضر الجرد إلدارة مكتبات الكليات ملراجع
.وعرضها على لجنة املكتبات العتمادها



انماط البشر

(21)مـــادة 

العجز تنظر لجنة املكتبات في املوافقة على إسقاط املفقود و 
ة منها بما والتالف من مقتنيات املكتبات عدا املراجع والكتب النادر 

د ٪ من محتويات كل مكتبة وذلك كل خمس سنوات عن2ال يتجاوز 
ي الجرد العام على أن تسرى هذه القاعدة أيضا عند الجرد الجزئ

بالنسبة بالنسبة إلي مجموع ما يجرد بالنسبة للقاعات املغلقة أما
ف في للقاعات املفتوحة تكون نسبة اإلسقاط بما ال يتجاوز نص

من محتوياتها كل عام½ املائه٪



مقترحات ومناقشة



ملخص وختام

Conclusion



 لالهتمام وحسن االستماع
ً
شكرا

Thank you!

Questions? Comments? 
Please email:

alaamaghawry@gmail.com

mailto:alaamaghawry@gmail.com

