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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط


استهالل
اتالعالميالمجتمععمل لقد اتعصرومتطلب ىالمعلوم ادةعل شكيلإع ةوصياغةت مهن

ورة وتعزيزإلدراكالتكنولوجيااستخداموآذا، المكتبات صاداالتصاالتث ةواالقت والثقاف

اليومعالمفي .


نشءاألطفالمكتباتلقسمالدائمةاللجنةأعضاءقام وقد اداتبوضعوال ةاإلرش يالعام 
ف
كل وط ش ضة،خط كعري صبحوذل ةلت ةأداةبمثاب اتتنفيذي نللمكتب ةم امآاف 
األحج


االقتصاديةوالمستويات .


اتالدولي االتحادلمنشورات كملةماإلرشاداتهذه وتأتى اتلجمعي وIFLAالمكتب ان ، 
لبي
ة ة المكتب نالعام سكو،المكتبلجمعي الاالتحع ولخواليون دماتاتاتدوليادصادرال 


ادات اد إرش دولياالتح اتال ات لجمعي سكوالمكتب ة واليون 
،"للتنمي ة ةالمكتب 
العام" :


و"
 ". للنشءالمكتبيةالخدمات إرشادات

 مقدمة
ةتحظىأنوعائالتهملألطفالالمقدمةالمكتبيةللخدمات يسبق لم يباألهمي المأرجاءف الع
ة إتاحة مجتمعناأولوياتمنأصبح فقد
. اليوميحدثآما راءالمعرف اتج والث ددعنالن التع

و الثقافى  الطفلمكتبة فإن ،ثم ومن
. والكتابةالقراءةمهارات آذلكوالحياةمدى التعلم سبل ،
زودأن يجب دة
يجلا سبلاألطفت اوالكتابومهالحيالب مم ة،راءةالقاراتاةدى متعلمال

ى أن أي . المجتمع في والمساهمةالمشارآةمن يمكنهم ةعل ستجيبأنالمكتب شكلت م ب دائ
رات رةالكثي
للتغي
طفالاأللكافة والترفيهية

ي ى تط الت ى أنوالمجتمعل باالحتياجتف اتع،رأ
 الموجودةالمكتبةنحوواالرتياحباأللفةطفلآليشعرأن ويجب

ة ةالمعلوماتي 
والثقافي
 .


عامبشكلالمكتبةالستخدامالضروريةالمهارات يمتلكوأن ،المحلى بمجتمعه

 الغرض
.


ن الغ اإلرشم اداترض
لألطفالالجودةعالية خدمات


مستهدفةال الفئة

و ساعدةه ةاتالمكتبم يالعام فف المدولمختل ىالع ديمعل تق
 .


ستهدف ين،
المكتبأمناإلرشه ت ين،المتمرس وصواإلداري انعياتاءاداتذه
والمكتباتالمعلوماتعلوممجالفىالتدريبيةالبرامجومسئولىوالدارسينبالمكتبات،

رارات 
الق
 .
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفاليةاألساس الخطوط

األول القسم

 الرسالة
فرصة ألطفاللالعامةالمكتباتتتيحواألنشطة،الموادمنآبيرةمجموعةتوفيرخالل من

ارالقراءة،متعةاآتشاف اقواالنبه ةبآف ارالمعرف ذا
. واالبتك مفمن ل دريبالمه الت األطف
ناإلفادةآيفيةعلى وآبائهم ةم ىالمكتب ةوجه،أفضلعل اراتهموتنمي ىمه لف عالتعام 
م

. واإللكترونيةالمطبوعةالوسائط

اللكتبوالترويج القراءةتعلمدعمفيخاصةمسئوليةالعامةالمكتبات وتتحمل 
منوغيره
كاألطفال،بين الوسائط اتتنظيمخاللمنوذل ةخاصةفعالي ال،موجه 
حكيمنلألطف

بالمكتبةالمتاحةوالمواردبالخدماتترتبطالتياألنشطةمنوغيرها القصص.


من" هذا أن حيث أظافرهم، نعومة منذ المكتبة استخدام على األطفال تشجيع  يجب
المستقبل شأنه في المكتبات استخدام على مواظبتهم يضمن بها. أن التى الدول  وفى

لغاتهم في لألطفال البصرية السمعية والمواد الكتب تتاح أن يجب لغة، من  أآثر
 ." األم

)

العامةالمكتبة خدمات–
اتالدولياالتحاد إرشادات اتلجمعي سكوالمكتب ة،واليون 
للتنمي
.(2001
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

 الثاني القسم

األطفالباحتياجات الوفاء
لآلحقعلىالطفللحقوقالمتحدةاألمماتفاقية تؤآد يطف ةف هتنمي ة،قدرات هآامل وحق
ي صول ف رالح رالح شروطالغي ىم واداتالمعلومعل رامج،والم توالب روفتح ظ


: عنالنظربصرفللجميع،متساوية

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

 السن
 العرق
 الجنس
 يةوالثقافوالقوميةالدينية الخلفية
 اللغة

االجتماعي الوضع
الشخصيةوالقدرات المهارات

شئةأنذآرهيجدر ومما ىالتن شاطأساسهاف ستمجتمعىن شاطاولي ًا،ًن توإنعالمي 
آان

.العالميةبالقضايا تتأثر

المستهدفة المجموعات
مامجموعاتفيأوأفرادسواءالطفل،مكتبةتستقبلهاوالتيالمستهدفةالمجموعات وتضم
 : يلي

� 
� 
� 
� 
� 
� 
�


الصغارواألطفال الرضع
المدرسةقبلماعمرفي األطفال
عشرالثالثةسنحتىالمدارس أطفال
الخاصةاالحتياجاتذوى األطفال
العائلةأفرادمنوغيرهماألمور أولياء
لألطفالبرعايةعلىيقومونالذين األفراد

.واإلعالمالكتبمجالفىأواألطفالمعيعملونالذين البالغين


األهداف
�
 :فيحقهعلىطفلآلحصول تيسير

o المعلومات 
o 
o 
o 
o 
o 

واإلعالميةوالرقميةالمرئيةواألميةوالكتابةالقراءةأمية محو
الثقافية التنمية
القراءةحب تنمية
الحياةمدى التعلم

الفراغأوقاتفياإلبداعية البرامج
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

� 
� 
� 
� 
� 

لألطفالوالوسائطالمواردآافةعلىالحصولإمكانية توفير
األطفالرعايةعلىيقومونممنوغيرهمواآلباءلألطفالالمختلفةاألنشطة ير توف

مجتمعاتهمفىالعائالتاندماج تيسير
وأمنهمحريتهمعنوالدفاعاألطفال تمكين
أآفاءأفراديصبحواأنعلىوتشجيعهمبأنفسهماألطفالثقة تنمية

�

السالميسودهعالمأجلمنالجهود بذل.


 التمويل

ناجحااستثمارااألطفالفىاالستثمارتبر يع .
إنالمنطلق،هذا ومن اتف لمكتب اجالطف تحت

ى ة إل ةميزاني ىللمحافظ ودةعل وادج ةدماتوالخالم االمقدم للجمهوره ىوالعم عل

. تطوريها

اخارجية،تمويلمصادرخاللمنالمرصودةالميزانياتلزيادةإمكانية وهناك ىومنه 
عل
 :المثال سبيل

�

الحكومية المنح)

والمبادراتالخاصة للبرامج
�



)الجديدة
رقصالموسيقىمجاالت في لوال ونوالتمثي 
والعروضوالفن ة المنظمات 
الثقافي)



التاريخية
�

الناشرون
�

الرعاة

 )والشعبية

المهداةالنسخمنوغيرهاالرسامينأوللمؤلفينزيارات من(( 

) 
� 

 )محددةوأنشطةأحداث عملدالتطوعيةوالمنظماتالمحليةالشرآات من
الحكوميةغير الهيئات

�

التمويلصناديق .


 المواد
وادمنمتنوعةمجموعةتتضمنأناألطفالمكتباتعلى يجب ىالم سهمالت ىت تهمف تنمي

وادشاملةالمعلومات،أوعيةأنواعآافةتغطىأنعلى وتنشئتهم، آتب من
(المطبوعةالم
صصوقات ودوري 



الرقميةالفيديو وأقراص
ة 
)ات
وآتيبفكاهي


والشرائط ،
ائط ، ددة والوس 
المتع)
ن طوانات
اس م

اباألطفال،ولعب ، ة،واأللع زةالتعليمي وأجه
ة  ،CDsمدمج

(
 DVDs 

واالتصالالكمبيوتروبرامج .
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

 االنتقاء معايير
اتفىالمقدمةالخدماتفىوالتفكيرالمجموعاتتكوين عند ل،مكتب يراعىأنيجبالطف

:المواداختيارالمكتبات أمناء

� 
� 
� 
� 
� 
� 

العاليةالجودة ذات
األطفال عمارأل المناسبة
معلوماتمنتقدمهفيماوالدقةبالحداثة المتسمة
متنوعةوآراءقيمتعكس التى
 ةالمحليالمجتمعاتثقافةتعكس التى
العالميالمجتمععلىانفتاحاتمثل التى

 المكان
انالمكتبةأنيشعرواأناألعمارآافةمناألطفالعلى يجب شعرهموساحر،جذابمك ي


. واألمانبالترحاب

زايكونأنشريطةالطفل،لخدماتخاصحيزبتخصيصيقضىالنموذجى والتطبيق 
ممي
ا اقىعن ومختلف سامب ةأق ثالمكتب سهلبحي رف لتعاي

 . 
زأن آه،علي أواصخاثبأثيتمي

واأللوانالزخارفحيثمنمختلفداخلىبتصميم

رد آما اتتف الالمكتب زلألطف سمحعامحي الي التالقىلألطف عوالتواصلب رانهمم ىأق 
ف
س عأوع،المجتم نف رهمم نغي المولحالاألطفم رالع راغعب اتىالف شبكة لالمعلوم


. االنترنت

 الخدمات

. البالغينبخدماتاالهتمامقدربنفسلألطفالالمقدمةبالخدماتاالهتمامبغي ين

الوالترفيهيةوالثقافيةالمعلوماتيةباالحتياجاتتفيأناألطفالمكتبات على 
المجتمعألطف

: يليماخاللمن

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

 موادال من متنوعة مجموعة إعارة
المرجعية والخدماتالمعلومات تقديم

 المواد انتقاء علىاألطفال مساعدة
المكتبة خدمات وتطوير المواد انتقاء عملية في األطفال إشراك
المعلومات ومهاراتالمكتبيةالمهارات على األطفال تدريب
 لقراءة ل ترويجمثل التحفيزيةباألنشطة القيام
 القصص وحكي المبتكرةالبرامج تقديم
األطفال عايةرعلى القائميناآلباء توعيةو تثقيف
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

�
وفير ع ت دريبالمراج اصوالت ائمينالخ ى للق ةعل الالعناي ي ،باألطف  ومدرس
المكتبات وأمناء ، المدارس ومدرسي ، الحضانات

�

األخرىومؤسساتهالمجتمع منظمات ودعممع التعاون.


الشبكى الربط
 .حيوىأمرالمجتمعفىالعاملةاألخرىوالمؤسساتبالمنظماتالطفلمكتباتربط يعتبر

ث ف � اتاح بح ع تياج ةالمجتم ةالمعلوماتي ةوالثقافي قومحاول ينالتوفي ذهب ه
ل ،المحلية المؤسساتتنافس عدميضمنأنشأنه منالمكتبةوموارد االحتياجات  ب

 األطفالصالحأجل من ها تعاونو تكاملها
�
ا دارس
المأن آم

ة ن التعليمي  احين م
ريك ام
ه ش

اتومكتب

 مكتبفالالطف ل،اتلمكتب

ل لالطف عتتعام ةم يم التعل جزئي

مدرس لا ات
ةا ت ةي  لعملي

ة،
أخرىناحيةمن الترفيهية


ال
دعم 

راءة والقذاتي
. 

شرآاء ومن � يينال ذيناألساس اونيرحبال عبالتع مكتبم اتون
الرعاية مراآزوالمتخصصين،واآلباءاألطفاللدىللقراءةالترويجبأنشطة يتعلق

ل اخاصةالطف فيم

ة ز الطبي ةومراآ ةاليوالرعاي اضانةالحودور مي نوغيره اآنم ياألم وفر الت  ت
لألطفالالرعاية

عاية الد

 .


ىخاصةاألمور،أهممنالطفلمكتبةعنإيجابيةصورةترويج إن افسظلف شديدالتن 
ال

.وقتهوشغلالطفلاهتمامجذبعلى والمتنامى

ا راءة
القأن آم
قيمتيهماعلىالتأآيدعلىباستمرار


بشرية ال موارد ال

و ةومح ناألمي ةضروريةالاراتالمهم بوصال،االتلعملي ل يج العم
 .


ىمنهجى،بأسلوبإدارتهايتموالتيالناجحةالطفلمكتبات تحتاج اءإل اتأمن المكتب 
أطف
زامولديهمالتدريبجيدى دفالت شمل
. باله ارات وت ةالمه دىالمرغوب اءهؤالءل ااألمن م
 : يلي


الحماس �
�
صية مهوالاالت مه 
قويالشخ ة،اراتصال،ارات

الجماعىوالعمل المشكالت
معهاوالربطالخارجيةالجهاتمعالتعاونعلى القدرة
التغييروتقبلوالمرونةالمبادرة، روح
وتقييمهاوالبرامجالخدماتوإدارةوالتخطيطالطفل،احتياجاتتحليلعلى القدرة

افة ىباإلض درةإل ىالق لعل 
ح

�

�

�

�

المهنىوالتطور جديدةمهاراتالآتساب الحماس.



والتفهمبالمعرفةاألطفالمكتباتأمناءيتميزأنيجب آما:
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

�

�

�

�


ونموهالطفل لنفسية
وتشجيعهاالقراءةتنمية لنظريات
والثقافيةالفنية الفرص

.الصلة ذاتالوسائطمن وغيرهاالكتبفياألطفال أدب


والتقييم اإلدارة
ن ضروري م وم
يقأنال

ك  ل وذل
ائمون ىالق دمات
خعل 



األطفدمات ة وعيآك للمكتب بخ ال ضمانل، 


للمكتبةالمدىبعيدةالخطط رسمو العامة

شارآة األطف يبالم ةف يطالتخطعملي ال
اطال اواالحتي دله دعن دافتحي  األه

.


ا،األداءعناالعتماديمكندقيقةمعلوماتتوفربمكاناألهمية ومن أداةعليه 
ضروريةآ
 :ذلكومن ين،والتحسالتقييمأدوات من

ع � ةاإلحصاءات جم المواردالمتعلق املينب تعارة ووالخوالع  واألن االس

�


شطة،دمات
خ ك ، ال وفيروذل اتلت ضروريةالبيان يط،ال يحللتخط سئوليةوتوض اذالم واتخ

سليمةأسسعلىمبنية إدارية قرارات
المعياريةالكفاءاتعلىًء انبالعاملينأداء قياس
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفاليةاألساس الخطوط


الثالث القسم


! نامع ساهم
� 

" " � 

. 
� 

. 

ومساعدتكلدعمكحاجةفىوالنشءاألطفالمكتباتلقسمالدائمة اللجنة
ةبعضبإرسالتبادروأنالقسمإلىتنضمأن رجاء، الممارساتألفضلاألمثل
تمتنتهجها، التى ضمينهالي ىت سمالخاصالجزءف ىبالق ععل دولياالتحادموق 
ال

المكتبات لجمعيات

تنسيقعنالمسئولإلىأواللجنةرئيسإلىلديك لتياالمعلوماتأرسلفضلك من

إضافتهاثملتنقيحهاالمعلومات
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الناشئينشريحةمع باتالمكتفي لالعمخصيبماإلفالاألساسية الخطوط

المعلوماتمن للمزيد
نشءالاألطفمكتبق ق ابعوال ذاه بإصداراتالمكتباتلجمعياللالتحالت اتسم ام 

ب ل ، الكتي عشترك م بتموي ةم 
مدفي مكتب
دولياد
ةسكاك ةالعام اربزغبمدين سمبر(ديبكرواتي

2003 .(


يًاعضوتصبحأنيمكنكالقسم بنشاط اهتمامالديكآانما إذا اد ف دولي االتح اتال 
لجمعي
 . بالقسماسمكتسجلوأنالمكتبات

© IFLA 

د ن للمزي يل،المعلومم ىالرجرجوالتفاص بالقالخالجإل سماصزءوعاءات
ى اد اإللكترون دوليلالتح اتال اتلجمعي ى ع IFLANETالمكتب وانل العن

الموقع ب 


 . .www ifla org. ا ك آم بيمكن صولطل ىالح سخةعل ةن ةمطبوع 
آامل
الي  : الت

ناداتلإلرش م

المعلوماتتنسيقعنالمسئول .


يالمسودةعلىاإلرشاداتبنيت وقد سمالعملمجموعةبإعدادهاقامتالت عبالق 
عضبم
 www.ifl a.org/VII/s10/scl.htm:ًاضيأ انظر
. الشاملالمرجعيالنصلتصبحالمعاونين

ستخدمة الرسوماتأخذ تم يالم اداتف ةأرشيفمناإلرش سكاك مكتب ةمدفي ةالعام بمدين
بكرواتيا زغرب
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