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 الكفاءات. فهم المجموعات الخاصة وسياقها والغرض من 1

 
 مقدمة 

وفي المكتبات   كما تقوم بدور المحفز للتغيير الثقافي.،  تضطلع المكتبات بمهمة حراسة الذاكرة الثقافية وحماية التراث الثقافي

 والثقافي. مواقع مميزة لحفظ التراث الوثائقي  وكها كمستودعات قائمة بذاتها،  تالكبرى تتبوأ مكتبات المجموعات الخاصة مكان

مواد  الورقية، أم  المطبوعة، أم  النصوص  المكتوبة بخط اليد، أم  السواء  هذه المصنفات  الوارد في  معلومات  ال  محتوىوليس  

  هميتها التاريخية والثقافية. أل  نظراأيًضا  ، وإنما المواد نفسها  فحسب  بالحمايةالجدير    وعمال فنية هاألبصرية والسمعية وال

هي المجموعات المشار إليها في هذه الوثيقة  و علم مكتبات المجموعات الخاصة.    مكانة بارزة فيهذه المجموعات    وتحتل

 . هانسق أيا كانمختلف المواد الثقافية التي جمعتها المكتبات والمؤسسات، 

 

 الغرض  

سواء  ؛  في مواد المجموعات الخاصةالعاملين    لجميع المتخصصين  دليال  لتكون أُعدت  التي    ،هذه الوثيقة الكفاءات  تعرض

 رقمية. أم تناظرية كانت 

اإلرشادات    وتوجه اهذه  لهم  ولمتخصصين  هؤالء  هذه    ؛تركيزالمجال  تحدد  وإدارة  المهنية،  حياتهم  تطوير  تيسير  بغية 

  المستخدمين.المجموعات على نحو يتماشى مع سياساتهم المؤسسية واحتياجات 

األساس الذي يستند إليه تطوير برامج التدريب لضمان تطوير الكفاءات األساسية ذات الصلة    والمأمول أن تشكل هذه المبادئ

ن  و بالتطوير المهني المستمر لهؤالء المتخصصين. كما تحدد الوثيقة اإلطار األخالقي الذي يؤدي من خالله هؤالء المتخصص 

 تعزيزا لدورهم كرعاة لمواد التراث الثقافي.  ؛مهامهم 

 

 النطاق 

مختلف  عام لبسياسات مؤسساتهم وممارساتها وعملياتها، إضافة إلى فهم  على دراية  ن  وهؤالء المتخصص  بديهي أن يكونمن ال

أنحاء    بخالفالتخصصات والموضوعات   في جميع  المستجدة  الممارسات  أفضل  ذلك  للمكتبات، ويشمل  العامة  المعارف 

 . ذات الصلة  العالم، وسائر اإلرشادات الدولية

رهم تطولاكتسابها    عنن  يهؤالء المتخصصل   ال غنىمهارات والمعارف التي  ال   اتإلى أن هذه الوثيقة توصي بمجموعنظًرا  و 

 خصيصا،  وإدارة مجموعاتهم على نحو سليم، فإنها ال تتناول أفضل الممارسات أو إجراءات التشغيل الموحدة المصممة  ، مهنيا

 ، لكل مؤسسة. في الغالب

 في قائمة المراجع.  الواردةذات الصلة  األخرى  إلفال وسياساتها  اإرشادات    مع  باالقترانهذه الوثيقة    بقراءةيوصى    ومع ذلك، 
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 الجمهور المستهدف  

الصيانة أم   سواء كانوا مسئولين عن الكتب أم األرشيف أم  -متخصصين في المجموعات الخاصة  لا هذه اإلرشادات    تستهدف

  الذين يتطلعون   وللدارسينمديري المجموعات الخاصة،  مفيدة ل  كما أنها   رعاية هذه المواد وحفظها بأمان.  المنوط بهم  موظفينال

في    كانت  عليها، سواء  المحافظةجديرة بهذه المواد الثقافية    أنبن  والمتخصص  هؤالء  ويُسلمالمجموعات.  هذه  إلى العمل في  

لتلبية االحتياجات اآلنية للمستخدمين    المهامأداء    تتجاوز  كفاءاتنسق تناظري أم رقمي، ويستلزم ذلك في الغالب   المهنية 

حتياجات ا  وبينوتحقيق التوازن بينها    ،هذه االحتياجات  واحترام  فهم ما تحتاجه مواد مجموعاتهميهم  ، يجب علاالحاليين. لذ

 المستخدمين. 

الالزمة ( في اإلفال أن يتمتع شخص واحد بالخبرة  RBSCال تفترض اللجنة الدائمة للكتب النادرة والمجموعات الخاصة )و

على جميع   هاومهامهذه المجموعات  كما أنها ال تفترض أن تنطبق القائمة الكاملة لمراحل دورة حياة    في جميع هذه الكفاءات.

 المؤسسات. 

 

 معلومات أساسية 

و النادرة،  الكتب  هي  هي  ما  ومجموعات  ما  األرشيفية،  ومكتبات  المجموعات  الخاصة،  والمجموعات  المخطوطات، 

 المجموعات الخاصة؟ 

لم ينشأ هذا المفهوم في المؤسسات التعليمية أو الثقافية، وإنما و، ويتعذر تعريفه بسهولة. بالتعقيد  ةب النادرالكتمصطلح يتسم 

الذي    فهرس مبيعات ديلفتل  ووفقاانتشار تجارة الكتب األثرية في القرن السابع عشر.    إبانشاع بين جامعي الكتب الغربيين،  

  ،"libri rari"كان التجار وجامعي الكتب الهولنديين األوائل هم أول من صاغ عبارة راري ليبري    1  1609  عام  يعود إلى

التجار الفرنسيين والبريطانيين لوصف كتب بعينها في  بين أيًضا  الحقا تداولها  وجرىثم اقتبس تجار الكتب األلمان العبارة، 

أو  لم يقدم التجار أي مبررو لذا استخدمها التجار لبيع الكتب. ؛كانت وسيلة إعالنية خادعة ولكنها فعالةلقد  فهارس مبيعاتهم.

فريدة، وكثيراً ما باعوا إصدارات معاصرة جنبًا إلى جنب مع األعمال القديمة مدعين أنها جميعا كتب  معايير لهذه التسمية ال

  .لها علىأ مقابالن ولمشترا يدفعمن رواج بعض بضاعتهم، التي عادة ما  للتأكد التسمية  ه التجار هذنادرة. ببساطة اختلق 

ثمة اتفاق عام بين المكتبات  ووخالل المائتي عام الماضية، تطور علم مكتبات الكتب النادرة، كما تطور تعريف الكتب النادرة.  

: الندرة )بسبب قلة النسخ المطبوعة، أو بقاء القليل نادا أم ال، منها الكتاب    ما إذ كانالغربية بشأن عدد من العوامل التي تحدد  

  م عمره )مخطوط، طباعة أولية، من أوائل عصر الطباعة، أ  ؛(متسخأو    مهترئأو    ةصليعلى حالته األ)  الكتابة  منها(؛ حال

من المتوقع أيًضا أن تكتسي و.  التملك  أختاممثل التجليد أو  ؛  لنسخةل  مميزةخاصة  سمات  (، أو  فنيةالنسق )طبعة    ؛حديث(

مالية، على الرغم من تغير األفكار بشأن مكونات هذه القيم بمرور الوقت، الكتب النادرة قيمة تاريخية أو ثقافية أو فكرية أو  

 واختالفها من مؤسسة ألخرى علمانية أو أكاديمية أو دينية، ومن دولة إلى أخرى.

أو أنواع    ها،تتألف مكتبات المجموعات الخاصة، شأنها شأن سائر المكتبات، من مبان وميزانية وموظفين، ولها سياساتو 

المكتبات  هذه    اضطالع  وفي سياقتمنع جمع أي كتاب أو مجموعة أرشيفية أو عنصر تراث ثقافي.  قد  ن القيود  أخرى م

سياسات لتطوير مجموعاتها،   في العادة تعتمد  فإنها  بمهامها نحو مؤسساتها المحلية أو مجالس إدارتها أو الوكاالت الحكومية،  

وتحديد عملية بناء المجموعات عبر الوقت في إطار ميزانية محددة، استنادا إلى التقييمات والبحوث المستمرة عن احتياجات  

غالبًا ما تكون أكثر دقة واستبعادًا من إرشادات  فمكتبات  في هذه المعايير اختيار الكتب النادرة  بوفيما يتعلق   .نمستخدميال

 تيار مجموعات المكتبات العامة.اخ

النادرةستخدم مصطلح  يُ و  الكفاءات  الكتب  كتاب ينطبق عليه أي معيار أو توليفة من أي  لوصف    في هذه المجموعة من 

( الخصائص 4  ؛ ( تاريخ النشر ومكانه3  ؛( الندرة والقلة 2  ؛ ( القيمة السوقية1:  2بإسهاب   فيما يلي  المعايير الستة التالية المعّرفة

( حالة الكتاب )انظر الملحق  6و  ؛فكريةالثقافية أو  التاريخية أو  الهمية  األ( القيمة الببليوغرافية والبحثية )5  ؛المادية والجوهرية

ة واختيارها ينبغي استخدام هذه المعايير الستة لمساعدة المتخصصين في المجموعات الخاصة في تحديد الكتب النادرو  (.1

 
. كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة  1840- 1600االهتمام الخاص والذاكرة العامة،  الكتب النادرة:   استحداث مفهومديفيد ماكيتيريك.  1

 . 2018كامبرج.  
صة.  قسم الكتب والمخطوطات، جمعيات المكتبات البحثية والجامعية. إرشادات الختيار المواد من المجموعات العامة ونقلها إلى المجموعات الخا 2

 http://www.ala.org/acrl/standards/selctransfer.  2019فبراير    24جرى االطالع عليها في 

http://www.ala.org/acrl/standards/selctransfer
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مجموعاتهم.  تطوير  لقرارات  دعما  االختيار  وتعريفها،  معايير  عدد  أخرى.  ويتفاوت  إلى  مؤسسة  من   وأنواعها 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعايير    قد تكتفي بعض المؤسسات بمعيار واحد، بينما تعتمد أخرى معيارين أو أكثر لالختيار.ف 

 استخدامه لبناء مجموعاتهم ودعمها وصيانتها.  توفر إطاًرا مشترًكا يمكن للمتخصصين

التي تاريخية،  القيمة  ال  ذاتالمواد الفريدة غير المنشورة    المجموعات األرشيفية ومجموعات المخطوطاتيقصد بعبارتي  و 

  أعماال شئ نفسه الذي يوثق  ، وُحفظت مع سجالت أخرى للمنمؤسسة أو فرد أو عائلة ألغراض خاصة  وجمعتهاأنشأتها  

  غير ذات صلة  منظمةحصل عليها ت، أو الوقت عبر المواد ذات األهمية التاريخية جمع بما أرشيف مؤسسة وقد يقوم . مماثلة

التنظيمية، أو األوراق الشخصية.  ،مثل مكتبة مجموعات خاصة،  المواد   جمعل المواد    كمجموعة من السجالت  ومن أمثلة 

الخاصة.األرشيفية   والمناسبات  باالجتماعات  المتعلقة  والوثائق  واالتفاقات،  الحسابات،  ودفاتر  الرسمية،  قد  و  المراسالت 

تتضمن األوراق الشخصية المراسالت الخاصة، أو اليوميات، أو المجالت، وأوراق العمل؛ مثل مسودات كتاب في أوراق 

تشير كلمة مخطوطة إلى وثيقة و  أنشطته.إطار  لفرد أو يتلقاها في  المؤلف، وطائفة واسعة من المواد األخرى التي ينشئها ا

أيًضا   تتضمنمكتوبة بخط اليد غير منشورة، غير أن العديد من األوراق الشخصية الحديثة الموجودة في مجموعات خاصة  

 الحاسب الشخصي. بفريدة ُكتبت على اآللة الكاتبة أو  امواد

  ؛الطباعة  عصر  بدايةبعت في  طُ التي  كتب  المثل    ،موعة أو مجموعات من المواد إلى مج  المجموعات الخاصةيشير مصطلح  و

النادرة المطبوعة  ؛ والكتب  األرشيفية  ؛والسجالت  ؛والمخطوطات  ؛والكتب  المؤقتة  ؛والمواد    ؛ والصور   ؛والمطبوعات 

أصال  الوسائط التي نشأت  والمواد السمعية والبصرية بجميع أشكالها؛  و  ؛وأعمال الجرافيك األخرى؛  والخرائط  ؛والمطبوعات

تعد نادرة بصورة   التي أو ،التي ال يمكن تعويضها 3والمواد الثالثية األبعاد  ،الرقمية؛ المواد الفنيةالوسائط و  ،في شكل رقمي

عادةً ما تُدار و  . تلك المستخدمة في اختيار الكتب النادرة  عنمعايير اختيار هذه المواد  وال تختلف    .قدر بثمناستثنائية وال تُ 

وطرق الوصول إليها    صيانتهاالمجموعات الخاصة بصورة منفصلة عن مجموعات المكتبة العامة نظرا الختالف متطلبات  

توضع هذه المجموعات في مواقع    وغالبًا ما  بالمقارنة مع مجموعات الكتب المتداولة، التي تشكل معظم مقتنيات المكتبات.

 آمنة وخاضعة للرقابة البيئية. 

بعبارة  و الخاصةيُقصد  المجموعات  النادرة  مكتبة  المخطوطات  ،الكتب  المواد األرشيفية  ،أو  أنواع أخرى من  أية  أو    ،أو 

عادة توجد مكتبات المجموعات الخاصة في مكتبة أو في جزء من مكتبة والمجموعات الخاصة الموجودة معًا كوحدة متميزة.  

مكتبات قواعد أشد صرامة لالستخدام هذه ال  تفرض غالبًا ما  ومهرة ومدربون.    متخصصونإدارتها    ويتولىمنزلية أو مؤسسية.  

فضال عن التحكم في مناخها حفاظا على المجموعات وحماية    ،مرافقها إلجراءات أمنية ورقابيةوالوصول إليها. كما تخضع  

 4لها.

   فيما يلي أمثلة لهذه المكتبات:و اللغة والتاريخ الثقافي والتنظيم المؤسسي. باختالف تختلف أسماء أو عناوين هذه المكتبات و

 )مكتبة قصر مافرا(  مكتبة باالسيو ناسيونال دي مافرا •

 )جامعة كلية دبلن(  مجموعات التراث الثقافي •

 مجموعات حفظ الكتب النادرة )مكتبة فرنسا الوطنية(  •

 المطبوعات القديمة والنادرة )مكتبة والية بافاريا(  •

 مجموعة الكتب والمخطوطات النادرة )مكتبة البرتغال الوطنية( •

 للكتب النادرة والمخطوطات )جامعة ييل(  مكتبة بينيكي •

 قسم األرشيف التاريخي )مكتبة جامعة بولونيا( •

 المجموعات الخاصة والمحفوظات )الجامعة الميثودية الجنوبية( •

 )جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، البرازيل(  FBN/UNIRIOمكتبة ذاكرة مجموعة  •

 ن الوطنية، بوينس آيرس، األرجنتين( مجموعة السيد لويس إغليسياس الخاصة )جامعة لوجا •

   مكتبة أبوستوليكا فاتيكانا )سيتا ديل فاتيكانو(. •

 
إرشادات لجمعيات المكتبات البحثية والجامعية: كفاءات للمتخصصين في  قسم الكتب والمخطوطات النادرة، جمعية المكتبات البحثية والجامعية.  3

 .http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect.  2019فبراير   24جرى االطالع عليها في   .المجموعات الخاصة
.  2019فبراير  24جرى االطالع عليها في   ما هي المجموعات الخاصة؟جامعة جالسكو. 4

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/specialcollections/whatarespecialcollections. 

http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/specialcollections/whatarespecialcollections
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)على سبيل المثال، مكتبة برنتهورست،  ة  عائلي  وأة  شخصياصة  خمجموعات  لليس من غير المألوف وجود مكتبات    بيد أنه

، Casa de la Literatura Peruanaمؤسسات مستقلة )على سبيل المثال، كاسا دي ال ليتراتورا بيروانال  أوجنوب إفريقيا(،  

منظمات بحثية خاصة )مثل، مكتبة الجمعية العامة للميكانيكيين والتجار،   وأ متاحف )مثل مكتبات سميثسونيان(،  أو  بيرو(،  

 الواليات المتحدة(.

 الكفاءات؟ كيف يمكن االستفادة من هذه   

والمتخصصين في المجموعات   ،لمديرين والموظفيناجميع أنواع  ل– على سبيل المثال ال الحصر    -مفيدةهذه الكفاءات    تكونقد  

يمكن للمديرين والموظفين كما    .مستوياتعلى جميع ال  لمعلمين واألفراد المهتمين بالعمل في هذه المجموعاتوا  ،الخاصة

عديمي الخبرة، أو ألمناء  لوظيفي، وتقديم إرشادات  التوصيف  الوضع  في  هذه الكفاءات في تعيين موظفين جدد، و   استخدام

مكتباتهم.في   في  المؤهلين  الموظفين  التدريبية  كما    دعم  واالحتياجات  المهارات  تقييم  في  الكفاءات  بهذه  االنتفاع  يمكنهم 

على المستوى الفردي.   يالتطوير المهن في التكوين أو    همل، أو كدليل يساعد للموظفين الحاليين، تحسينا لممارساتهم في العم

يمكن لكليات المكتبات والمعلومات االستفادة من هذه الكفاءات في تقييم مناهجها وبرامجها التربوية فيما يتعلق باالتجاهات  و

المستقبلية. االحتياجات  أو  المكتبات  كما    الحالية  كليات  لطالب  المكتبية يمكن  األعمال  الكفاءات الستعراض  هذه  استخدام 

 للمجموعات الخاصة عموما، وتحديد مجموعات المهارات المطلوبة للعمل فيها.

 حاجة ال  فإن، النسقبغض النظر عن    أو على المعلومات  ،على المحتوى  متزايد   على نحوتركز  نظًرا إلى أن مهنة المكتبات  و

  على وعي تها  وإتاح  ها،ووصف  ،االفتراضيةأم  المادية    سواءمواد تراث ثقافي  لتأكد من أن المسؤولين عن حفظ  ا   تدعو إلى

الخاصة ضرورة ارتباط  لمجموعات  االمبادئ األصيلة في علم مكتبات    ومن  لرعايتها.  ومن أهليتهم  ،مدى أهمية هذه المواد ب

المعلومات األساسية التاريخية والثقافية العامة للمواد أو للمجموعات   ، مثلوسياقهاالعاملين فيها ارتباطا وثيقا بمجموعاتهم  

وتاريخ المجموعات نفسها وأصلها، والمعرفة الالزمة للوصول إليها، وإمكانية اكتشافها، وتداولها، ومعالجتها، وتخزينها،  

مارسات المتعلقة بالمواد أو المجموعات التي يشرفون  واإلرشادات، وأفضل الم  وحفظها، واإللمام بالمعايير المهنية الحالية،

  عليها.

ال تركز الكفاءات الواردة في هذه الوثيقة تركيزا كامال على التكوين المهني، كما أنها ال تقدم نموذًجا يتعذر على المتخصصين و

ن  و المتخصص  أن يمتلكها  لمتوقع واع المعارف والخبرات اوإنما هي إرشادات بشأن أن  ،في المجموعات الخاصة تطبيقه مهنيا

نموذج لجنة اإلفال  بين    توافق  ولئن كان هناك  مراحل دورة حياتها.مختلف  المجموعات الخاصة في  في  الكتب النادرة و  في

والجامعية   البحثية  المكتبات  جمعية  مؤخًرا  اعتمدتها  التي  الكفاءات  إرشادات  مع  الخاصة  والمجموعات  النادرة  للكتب 

(ACRL)  ،( وقسم الكتب النادرة والمخطوطاتRBMSللمتخصصين في المجموعات الخاصة )نموذج لجنة اإلفال   فإن  5

المكتبية  األعمال  لمسار  العالمي  للتنوع  ومراعاته  الدولي،  لنطاقه  نظًرا  يختلف  الخاصة  والمجموعات  النادرة  للكتب 

بينما يركز بعضها اآلخر على المؤهالت    ، العلمية  للمجموعات الخاصة، حيث تركز بعض البلدان والقطاعات على الخبرة

العامة.   الكفاءات للجنة اإلفالوالمهنية  المهارات الضرورية المطلوبة،    يصف نموذج  الممارسات، ويشرح  أنه أفضل   كما 

والمناطق   والقطاعات  للبلدان  المجال  يلكي  يفسح  نحو  على  وتفصيالً،  تركيًزا  أكثر  بها  خاصة  كفاءة  إرشادات  بي تطور 

  متطلبات وممارسات محددة. 

 
كفاءات للمتخصصين في  قسم الكتب والمخطوطات النادرة، وجمعيات المكتبات البحثية والجامعية. إرشادات المكتبات البحثية والجامعية: 5

 .http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect.  2019فبراير   24المجموعات الخاصة. جرى االطالع عليها في  

http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
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 . مراحل دورة حياة المجموعات الخاصة:2

 من التزويد إلى االكتشاف 

 

 ووسائل التزويد اس المنطقي االختيار: األس 

، يُسهم المتخصصون في المجموعات الخاصة بنشاط في الحفاظ على التاريخ الفكري جمعيُ   ال  وماجمع  يُ   مامن خالل تحديد  

وفقًا    ويديرونها  وينشئونها ن مجموعاتهم  وهؤالء المتخصص  ويختار  وتأطيره، وتشكيل الهوية الفردية لمؤسساتهم.والثقافي  

 ومخصصات مؤسساتهم لتطوير المجموعات، والتمويل،  المعتمدة في  سياسات  اللبيان مهمة مؤسساتهم وتاريخ مجموعاتهم، و

االميزانية،   الوفي ضوء  المحددة على مستوى  الحالية والمستقبلية  لمسؤوليات  مؤسسة، واعتبارات االحتياجات والتوقعات 

بع و  للمستخدم. كانت  إذا  أمام عمليات  هذه  ض  حتى  فقد  التزويد  الالمجموعات مغلقة  المتخصصون  هؤالء    يواصلجديدة، 

 بمجموعاتهم الموروثة أو التاريخية. تهاصلل نظرا، بهذه المهاماالضطالع 

 الكفاءات: 

 

صيانتها استنادا إلى سياسات تطوير المجموعات يقوم بمجموعات وال المتخصص في المجموعات الخاصة    ينشئ .1

و/أو   هاصالحوفقا لم  ؛كل مؤسسةب  خاصةهذه السياسات    رسممعايير    تكونالتي تدعم مهام مؤسسته. وعادة ما  

وقد تشمل هذه المعايير: النسق، والندرة، والقلة، والعمر، والخصائص المادية   أو مجاالت تخصصها.احتياجاتها و/

والبحثية،  التربوية  والقيمة  والثقافية،  التاريخية  واألهمية  السوقية،  والقيمة  واالستقرار،  والحالة  والجوهرية، 

 ا أو كليهما.الُمقيّمة أو المعرب عنه واحتياجات المستخدم

 

االحترام   يسعى إلى إرساء عالقات قائمة علىويشارك بصورة استباقية في جمع المواد في المجاالت المستهدفة.    .2

في السجل التاريخي، ومع المنظمات المحلية   ناقصاوالتعاون مع المنظمات أو األفراد في المجموعات الممثلة تمثيال  

 بوصفها مصادر محتملة للمواد المناسبة. 

 

على دراية بالظروف التي تقتضي التوقف عن إضافة مقتنيات محتملة إلى المجموعات. وفي المقابل، يدرك متى    .3

و/أو معارض    جديدة  مجاالت المجموعات القائمة تحسبًا الهتمامات  بخالفيمكن إجراء عمليات اقتناء في مجاالت  

   .وية جديدةتوع قيمةو/أو   جديدة

 

المعارف   .4 المعارف  ،  ويطورهالشراء والتبرع والتوثيق  ا  فيممارسات المؤسسة  ب  المتعلقةينمي  تجارة  ومن هذه 

أو األثرية، وأسواق المخطوطات والتذكارات والمطبوعات المؤقتة، واألفراد العاديين، والفنانين،   ةالكتب القديم

  المواد.  اقتناءوالمطابع، وأنشطة األرشفة الوثائقية وأرشفة الويب، وبرامج اإليداع المجدولة، وغيرها من مصادر 

 

اسعة من طرائق التزويد )المزادات، والكتب، اإللمام بطائفة و تنبع منيطبق منهجيات تزويد فعالة وأخالقية  .5

والتذكارات، والمطبوعات المؤقتة، وفهارس البيع، والعروض المباشرة من بائعي الكتب، وهواة جمع التحف، 

 والمؤسسات العامة( وفقًا للمعايير والقيم األخالقية المؤسسية والمهنية.  

 

استراتيجيات لتحديد المانحين المحتملين في المستقبل وتشجيعهم سواء على ضع  يمع الجهات المانحة، وتعاون  ي  .6

أخذ  يو  ،وثائق الهبة واتفاقات اإليداع  . ويُعد قبول الهدايا أو التفاوض بشأنهااستراتيجيات  المدى القصير أم الطويل، و 

الحسبان   الفكرية  في  الملكية  النشر  ب  المتعلقة  والمخاوفحقوق  عن    ،والمستقبليةالقائمة  حقوق  ظ احتفاالفضال 

 بسجالت دقيقة لالتصاالت بين المؤسسات والجهات المانحة.

 

يحدد القيمة المالية لعمليات التزويد بناًء على معرفة السوق، واستخدام أدوات المعلومات المناسبة، والمعرفة  .7

 اإلعالمية والخبرة وتطبيقها.
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در المواد، وحماية التراث الثقافي، وقضايا ا)على سبيل المثال، المسائل المتعلقة بمص  ةالقانوني  باألطر  على دراية .8

يحافظ على اتصاالت مهنية للتقييمات المالية، واللوائح الضريبية و  التعويض أو االسترداد( المرتبطة بمجموعته.

 ذات الصلة واللوائح الجمركية والموارد القانونية.

 

عمليات التزويد    مسؤولية عند إعداد ويتصرف بف على المواد المقتناة حديثًا، شراعلى دراية بمتطلبات اإل  .9

 وتأثيرها المحتمل على الموظفين والموارد. 

 

 يدرس استراتيجيات الجمع التعاوني مع المؤسسات األخرى ويطورها. .10

 

 يضع سياسات تطوير المجموعات أو ينقحها وفقا لما تقتضيه الضرورة.  .11

 

 م معلومات المكتبةاالتزويد: وصول المواد وتوثيقها وتقييمها وإدراجها في نظعمليات  

وعلى الرغم تباين سياسات    بوصولها إلى المكتبة.  في معظم الحاالت، تبدأ دورة الحياة المؤسسية لمواد المجموعات الخاصة

المقتنيات العامة وإجراءاتها وممارساتها من مكتبة إلى أخرى، فإن مواد المجموعات الخاصة تتطلب إجراءات معالجة محددة  

إلى    هادخول  اتلحظأولى  كاملة عن المواد منذ  المسؤولية  المجموعات  هذه  يتحمل المتخصصون في  ولضمان حفظها بأمان.  

التزويد مرحلثم    ؛المكتبة المواد   ثم   ،ة  وتقييم    حصر  وكاملة،  دقيقة  معامالت  بسجالت  واالحتفاظ  السجالت،  في  وتقييدها 

تنقلها ماديا وافتراضيا  الظروف أثناء  المكتبة وعبر نظام    في، وتحديد أولويات سير العمل، وتوفير مواد األمن والمراقبة 

مجموعات التراث، وكذلك لعمليات التزويد الجديدة  لتكتسي هذه المسائل أهمية بالغة للمجموعات التاريخية أو  والمعلومات.  

 مواد. الهذه اقتناء  عند داية في البإن لم تُنفذ بعض الخطوات  ال سيما

 الكفاءات: 

 

يوثق وصول كل مادة إذ  ؛  معرفة واسعة بأساليب الجرد وممارساته  المتخصص في المجموعات الخاصةيمتلك   .1

 تسجيلة ببليوغرافية.في مخزون أو الفي أو  بتسجيلها في السجالتمقتناة )مادة أو مجموعة( إما 

 

الهبة   .2 ووثائق  واالتفاقات،  المراسالت،  ذلك  ويشمل  ويسجلها،  بالمقتنيات  المتعلقة  الورقية  األعمال  جميع  يوثق 

أو على األقل المدة   ،واتفاقات اإليداع، والفواتير، وفواتير البيع. وينبغي االحتفاظ بهذه السجالت مدة حياة المواد 

   الوثائق. وأصلأجل توثيق الملكية المؤسسية   التي تحددها قوانين إدارة السجالت في كل بلد من

 

العناصر الفردية   حالة  ويقوم بتقييم  .ومصطلحاتها  بسمات الحالة المادية للمجموعات الخاصة وخصائصها  دراية  ذو .3

يقدم توصيات وفي المستقبل.  أو الترميم  ، ويقدم توصيات بشأن معالجات الصيانة  صيانتها  ومتطلباتوالمجموعات  

 المستخدمين. وجذببشأن دمج مقتنيات جديدة مع مجموعات المكتبة 

 

و .4 واستراتيجياتها  أولوياتها  ويحدد  المعالجة  سياسات  والرقمنة يحدد  يضع  والفهرسة  الحفظ  )مثل  العمل  سير 

 والتسكين(. 

 

نظام    يضع .5 عبر  تنقلها  أثناء  المواد  لتتبع  الالزمة  األمنية  ومراقبتها. اإلجراءات  والمكتبة  المؤسسة   معلومات 

 

والتغليف الواقي على نحو مالئم، وتسمية المواد، ووسمها بعالمات الملكية، وبطاقات    للصيانةيضمن معالجة المواد    .6

 األمان وفقًا للمعايير المهنية. 

 

ا .7 اقتناء  إجراءات  تطوير  في  أولويات  يسهم  ووضع  الخاصة،  وإدارة تهامعالجلمجموعات  الرفوف،  وتجهيز   ،

 . التنسيقاتجميع ب  هامواد  وصيانةالمجموعات، 
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 الفهرسة واكتشاف الموارد 

 

معرفة  ب  ،وصفها أو كليهماأو    تنسيقاتها  بجميعمواد المجموعات الخاصة  معالجة  منوط بهم  ال   ،نوالمتخصص  يتمتعيجب أن  

فضال عن خبرة    ،بالمعايير والممارسات واألدوات العامة والمادية الخاصة بالرقابة الببليوغرافية واألرشيفية  عميقةعملية  

،  بعينهامهارات لغوية    همقد تدعو الحاجة إلى اكتسابومجموعات ووصفها وإتاحة الوصول إليها.  المواضيعية لشرح مواد  

بيئة إنشاء البيانات الوصفية   ه تشهد   الذي  مستمرالتطور  نظرا للو  وفهرستها.ومعرفة بالحروف الهجائية لوصف المجموعة  

 الفهرسة.مجال أفضل الممارسات في   بشأنكل ما يُستجد  مواكبةلمتخصصين هؤالء اوتبادلها واكتشافها ينبغي ل

 :الكفاءات 

 

في المجموعات الخاصة معالجة المواد ووصفها على نحو مناسب وفعال، من خالل تطبيق   يضمن المتخصص .1

المعارف المتعلقة بالمبادئ الببليوغرافية واألرشيفية، وتاريخ الكتب، وفنون الكتب، وعلم الكتابات القديمة، وفقه 

وأ المواد  واستخدام  التاريخيين،  والسياق  والموضوع  المخطوطات،  ودراسة  المادية، اللغة،  والخصائص  صلها، 

 وتقنيات إنتاج مواد المجموعات الخاصة. 

 

أولويات معرفته بب احتياجات المستخدم، مسترشدا    في ضوء  ،ةالمعالجة والوصف المناسبوممارسات  يحدد مستويات   .2

ومواردها. المواد   يقدمو  المؤسسة  إلى  الوصول  دور  ويفهم  المناسب،  الوقت  في  المكتبة  لرواد  الالزم  الوصف 

 واسترجاعها في اتخاذ القرارات الوصفية. 

 

المعارف المتعلقة بالمعايير واإلرشادات والقواعد وأفضل الممارسات واألدوات واالتجاهات القائمة   وينمييطور   .3

 .التنسيقات جميع بات الخاصة، ووصفها والربط بينها والمستجدة فيما يتعلق بمعالجة مواد المجموع

 

الوطنية والتاريخية، وفهارس   يفهم األطر المشتركة إلنشاء الميتاداتا واكتشاف الموارد، ويشمل ذلك الببليوغرافيات .4

عي المواد، ويسهم فيها إسهاما فعاال بمعلومات من مجموعات مؤسسته حسب االقتضاء.  ّ  االتحاد ومجم 

 

على والُمرْقَمنة.    المواد   لموارد التي نشأت أصالً في شكل رقمي أوا  أو  تها،ينشئ ويدير البيانات الوصفية رقمن  .5

  االختالفاتدراية بمتطلبات المجموعات الخاصة المحددة من الميتاداتا، واحتياجات كل نسق، على سبيل المثال،  

 .كليهما أو  متطلبات التعرف الضوئي على الحروفالمواد المطبوعة قديما وحديثا، وبين 

 

 يوفر منطقة تخزين آمنة لمواد المجموعات الخاصة المقرر فهرستها. .6

 

 

 

 

 

 إدارة البيانات الرقمية

 

المواد.    إلى  الوصول  وتعزيز  المجموعات،  إلدارة  المعلومات  بتقنيات  الخاصة  المجموعات  في  المتخصصون  يستعين 

وتقييمها   أهدافهم  لتحقيق  المناسبة  األدوات  للمستخدمين،  المجموعات  إتاحة  في  المتمثلة  مهمتهم  إطار  في  ويستكشفون، 

والقدرة على    ،وااللتزام بالتعلم المستمر  ،التحلي بالمرونة عليهم  ر يجب  واعتمادها. ولمواكبة تقنيات المعلومات السريعة التغي

الموظفين وسائر  واألرشيف  المكتبات  أمناء  مع  إضافة و  ،التعاون  التنظيمية،  والقدرات  العامة  االتصاالت  مهارات  صقل 

المتخصصون المعايير وأفضل الممارسات    هؤالء  يطورو  اكتساب مجموعة أساسية من المهارات المحددة والمهارات التقنية.

في العديد  و، وذلك في ضوء سياسة مؤسساتهم.  التنسيقاتلتطبيق تقنيات المعلومات ذات الصلة بعملهم في جميع المواد بشتى  

المهارات على هذه    ،ينطبق أيضا، بالقدر نفسه  تقنيون متخصصون بهذه المهمة، وهناقد يضطلع موظفون    من المؤسسات

 . المبدأ القائل بضرورة فهم هؤالء العاملين لالحتياجات الخاصة لهذه المواد 
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 :الكفاءات

 

الخاصة .1 المجموعات  من  عناصر  المتخصصون  كلما    يختار  طلبات   اقتضت لرقمنتها  بتقييم  ويقومون  الحاجة، 

مؤسسية، مثل الندرة، والعمر، الباحثين والمستخدمين، وتطبيق المعايير الموثقة في سياسات تطوير المجموعات ال

 والخصائص المادية والجوهرية، والحالة واالستقرار.

 

معرفة ال  ذويطائفة متنوعة من الشركاء، مثل  ل  وأولوياتها  ،مدى أهمية المشاريع الرقمية وأساليبها واحتياجاتهايبين    .2

فعالة ودبلوماسية لتثقيف الزمالء والمتعاونين في مجال تكنولوجيا المعلومات؛   وهو ما يُعد وسيلةالتقنية المحدودة؛  

 وتحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم في صنع القرار. 

 

وأفضل الممارسات المتعلقة بإنشاء    ،ويحافظ على المعارف الراهنة المتعلقة بالقضايا والمعايير واالتجاهات  ينمي .3

الرقمية الخاصة  والمجمالمجموعات  نشأت  وعات  ،  في  التي  وتنسيقها    ةرقمي صورة  أصال  وتطويرها  وإدارتها 

 . وصيانتهاوتخزينها وتنظيمها وتقييمها ووصفها 

 

يطبق المعارف المتعلقة بنماذج البيانات ولغات االستعالم، للحفاظ بصورة فعالة على المجموعات الخاصة   .4

 والميتاداتا األرشيفية وتيسير الوصول إليها.

 

ويكيفها،   .5 االكتشاف  وأنظمة  المحتوى،  وإدارة  البيانات،  وإدارة  الرقمي،  والحفظ  الرقمية،  المستودعات  يستخدم 

 الرقمنة.  القائمين علىويشمل ذلك الحلول مفتوحة المصدر بالتعاون مع 

 

العناصر   .6 إلى  الوصول  لتيسير  الممارسات  بأفضل  المتعلقة  المعارف  الرقمية، ويطبق  المستودعات  الرقمية يدير 

 وفهرستها وإنشائها وتحريرها ووصفها ونشرها واستيعابها وحفظها.

 

يحافظ على مستوى نشط من المعرفة والوعي الالزمين إلدارة أدوات إنشاء البيانات ومعالجتها لدعم أنشطة التقييم  .7

 والبحث. 

 

 طويل   لحفظلالملفات والمواصفات واألنظمة، ويختار البيانات    تنسيقاتمن أجل الحفظ الرقمي طويل األجل، يقيّم   .8

بيئات؛ فضال عن تنمية طائفة واسعة من المعارف بشأن إعداد نسخ احتياطية للبيانات، وإنقاذها، هذه الينشئ  و؛  جلاأل

 واستراتيجيات النسخ االحتياطي طويلة األجل. 

 

 كافية بالمسائل القانونية المتعلقة بإنشاء المجموعات الرقمية وإدارتها وحفظها. المعرفة ال  يمتلك .9
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 . مراحل دورة حياة المجموعات الخاصة: 3 

 من السجالت حذفهامن الوصول إلى المواد حتى 

 

 الوصول إلى المواد

 

بأنه    الوصول  ف  المتبعة    وسيلةيُعرَّ العمليات  ويشمل  المواد؛  جميع    لتوفيراكتشاف  في  المواد  للمستخدمين،   أشكالهاهذه 
تحديات  ن  وواجه هؤالء المتخصصيو  6.للمستخدمين المحتملين، والقدر الذي تتاح به للجمهور  تهاواألدوات المستخدمة إلتاح

إلى هذه  فريدة ومستمرة   االفتراضي  أو  المادي  الوصول  لذالتوفير  لمجموعاتهم  المواد؛  الترويج  اكتشاف    ،عليهم  وتيسير 

بصورة عادلة،    الوصول إلى جميع المواد   تيسيريجب عليهم  كما  في الوقت المناسب عقب الحصول عليها.    مقتنياتلالجمهور ل

  وحمايتها  توازن دقيق بين إتاحة اكتشاف المجموعات والوصول إليهابتحقيق    ويتعلق األمر  بما فيها مواد المصدر األصلية.

 من التلف الناجم عن االستخدام وحمايتها من السرقة.   في الوقت نفسه

 الكفاءات: 

 

يوفر معلومات ببليوغرافية كما    ،يكفل المتخصص في المجموعات الخاصة معالجة المواد ووصفها في وقت مناسب .1

 خالل نظام المعلومات المؤسسي، أو المستودعات الرقمية، أو منصات أخرى.للجمهور من 

 

ما لم تكن مقيدة بموجب القانون أو اتفاقات المانحين أو سياسات الوصول المؤسسية.   ،يتيح الوصول إلى جميع المواد  .2

 يُطلع الباحثين والزمالء على سياسات محددة بوضوح للوصول إلى مواد المكتبة.و

 

وتخزينها بصورة   وتداولها  المطلوبة  وينفذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بغرف القراءة، واسترجاع المواد   يطور .3

 معايير وأفضل الممارسات. المهنية والرشادات اإلوذلك استنادا إلى ، سليمة
 

العامة  ي  .4 الخدمات  سياسات  المرجعية  هاوإجراءاتضع  بين    ،والعرض  ،واإلعارة  ، والنسخ  ،)الخدمات  واإلعارة 

 ذها على النحو المحدد في اإلرشادات المهنية والمعايير وأفضل الممارسات. نفيو ،المكتبات(
 

 يقدم خدمات مرجعية لجميع االستفسارات؛ ويحافظ على سرية عمل الباحثين.  .5

 

العموميين  يرسم .6 وغير  العموميين  للموظفين  األمنية  واإلجراءات  العملل  أو  ،السياسات  وفقا   ،مجاالت  وينفذها 

 لالتجاهات السائدة واإلرشادات المهنية والمعايير وأفضل الممارسات.

 وسياساتها.، وإجراءات دفع رسوم الخدمة  العامة  هاوخدمات  المكتبة  ينشر خدمات محددة بوضوح للوصول إلى مواد  .7

 

باستمرار   .8 وصيانةيقيّم  معالجات  المفردة العناصر    حالة  بشأن  توصيات  ويقدم  واحتياجاتها،  أو    هاوالمجموعات 

 في المستقبل. الوصول إليها
 

الفردية  ويطورينمي   .9 الخاصة  بالمجموعات  المتعلقة  بالبحوث و  ،المعارف  الصلة  ذات  الحالية  المجموعات 

 تقديم مساعدة متخصصة. والمنشورات من أجل 

 وسياسات حقوق النشر ويبلغها. ،المختصر للمكتبة المرجعي االستشهاد  ينشر .10

 

 
باربرا جونز، "المجموعات المخبأة، الحواجز العلمية: إتاحة الوصول إلى مواد المجموعات الخاصة غير المعالجة في مكتبات األبحاث   6

  . 105- 88(: 2004)  2، رقم 5مجلة الكتب النادرة والمخطوطات والتراث الثقافي  :RBMاألمريكية"، 

https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/230 

https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/230
https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/230
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 وصيانتها وترميمها إدارة المجموعات،  

 

إدارة    المنوط بهم  المتخصصون  ويتولى  تعد إدارة المجموعات إحدى أهم وظائف الموظفين في مكتبة المجموعات الخاصة.

أنهم يديرون مجموعات تتفاوت  ونظرا إلى    .قهاينسأيا كان تمهام هذه المجموعات مسؤولية صيانتها على المدى الطويل،  

مجموعات   وأ  ،رقميفي شكل  نشأت  وسائط    وأ  ،كتب مطبوعة  وأ  ،مخطوطات  ؛اتتنسيقمتنوعة الحالتها من جيدة إلى هشة،  

حماية   ،والناشئة  الحاليةلمكتبة  اوتراث ثقافي ثالثي األبعاد، فيجب أن يكونوا على دراية بمبادئ    ،أعمال فنية  وأ  ،أرشيفية

عليها. والمحافظة  والمتاحف  المعايير   األرشيف  ذلك  ويشمل  الممارسات،  وأفضل  بالمعايير  دراية  على  يكونوا  أن  يجب 

جميع التهديدات البيئية الداخلية    من  تهاحمايو مواد  الأمن    ضمان  يهميجب علكما  المناسبة لتخزين المواد ونقلها وعرضها.  

 والخارجية والسرقة واألضرار.

 :الكفاءات 

متبعة والصيانة ال  الترميمبمعايير وتقنيات وممارسات    المعارف المتعلقة  في المجموعات الخاصة  المتخصص  يمتلك .1

 .لألرشيف والمكتبة احالي

 يلتزم بالمعايير المهنية المتعلقة باستخدام الجمهور لمواد المجموعات الخاصة ومعالجتها وتسكينها وتخزينها.   .2

أم   والترميم  صيانةال  متطلباتيحدد  و  ،المجموعات  لصيانةتقييما  بصورة روتينية    يُجري  .3 مفردة  لعناصر  سواء 

 لمجموعات بأكملها، كما يحدد أولويات لمعالجة.

 يحتفظ بمعلومات االتصال بالخبراء المهنيين والموارد، ويطلب المشورة المهنية عند الحاجة.   .4

يحتفظ بأحدث وفي جميع المجموعات.    المفهرسةغير  أم  ألجزاء المفهرسة  ل  سواء  يجري عمليات جرد منتظمة .5

ويتبع اإلجراءات األمنية إلبالغ المسؤولين   ،الضائعة/قوائم الرفوف؛ كما يحتفظ بسجالت محدثة للعناصر المفقودة

  عنها.أو الهيئات المعنية 

يمكنه تطوير برامج و  على دراية باإلجراءات واالستراتيجيات األمنية الالزمة لمنع التخريب والسرقة والتصدي لها. .6

 األمن لقسم أو لمكتبة. 

ظروف التخزين والوصول، والمواد ذات الطبيعة   مثل، تهاوسالملمجموعات  اصحة ب بالمسائل المتعلقة ذو معرفة .7

على دراية بتدابير واستراتيجيات حماية الموظفين والخطرة أو السامة، أو العفن الذي قد يصيب عناصر المجموعة.  

عند  تدميرها  ذلك  ويشمل  مجموعاتهم،  في  العناصر  هذه  مع  التعامل  وإجراءات  المخاطر،  من  والمستخدمين 

 االقتضاء. 

 

يمكنه تطوير كما    للكوارث بتنفيذ السياسات واإلجراءات القياسية.  التصدييمكنه  وببرامج االستجابة للكوارث.    ملم .8

 برنامج االستجابة للكوارث على مستوى القسم أو المكتبة.

 

  والتعليمالتوعية والمعارض  

الفعالة ودعمها    والمعارض  ،والبرامج التعليمية  ،ينبغي للمتخصصين في المجموعات الخاصة المشاركة في برامج التوعية

تشجع هذه البرامج التشاركية استخدام المجموعات، وهو ما يكتسي أهمية بالغة لإلشراف و  بما يتماشى مع مهامهم المؤسسية.

المؤسسي. ويمكن   للمجموعات والدعم  الباحثين والمعلمين    تضم  معارضوالتعليم  التوعية و الفي برامج    الشروعالمستمر 

إقامة المعارض والتدريس والبرمجة والفعاليات والخبرة باإلنترنت والزيارات. يجب أن و  والطالب والجمهور من خالل 

ومواد التراث   ة در األساسياالوصول إلى جميع مواد المجموعات الخاصة ودراستها، بما في ذلك المص  برامجالتشجع هذه  

يجب النظر إلى أنشطة التعليم والتوعية على أنها فرص لتقليص الحواجز التي تحول دون  و  كنًا.الثقافي عندما يكون ذلك مم

 الوصول إلى هذه المجموعات، وزيادة أعداد المستخدمين وأنواعهم الذين يمكنهم االستفادة من المجموعات.
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 :الكفاءات

 

الخاصة    يعمل .1 المجموعات  في  تقليص  المتخصص  إلى على  للوصول  واالجتماعية  والمادية  اإلدارية  الحواجز 

 يوفر بيئة داعمة للدراسة والبحث والتعاون العلمي.كما  المجموعات الخاصة كلما كان ذلك ممكنا.

الحاليةب  معرفة  ذو  .2 العام  ،البحوث  االهتمام  الخاصة   ،ومجاالت  بالمجموعات  المتعلقة  االجتماعية  واالتجاهات 

للمجموعات،  وللمؤسسة.   المحتملة  والتعليمية  البحثية  باالستخدامات  فعال مع كما  ملم  يمكنه مواءمتها على نحو 

 احتياجات الجماهير المتنوعة.

ستخدام مواد المجموعات ال  ،واستهدافهم  أو الجماهير المحتملة  ، أو موضوعات التدريس  ،الباحثين  تحديد   يمكنه  .3

 الخاصة. 

الباحثين والمدرسين والطالب    .4 المواد،  والزائرينيشجع  أنواع  التعامل مع جميع  المؤسسة   على  بها  التي تحتفظ 

والالتنسيقات بجميع   النادرة  الكتب  الثقافي ومجموعات  التراث  ومواد  األولية  المصادر  ذلك  ويشمل  مجموعات  ، 

األرشيفية والمخطوطات، فضال عن تصفح استخدامات الموارد المادية والرقمية األخرى ذات الصلة، ومصادر 

 المعلومات. 

المجموعات  .5 لمواد  تروج  التي  والفاعليات  والمعارض  العمل  وحلقات  والندوات  التفاعلية  البرامج  وييسر  يطور 

 . يةالسكان الفئاتيطور برمجيات لشتى و .نالزائريالخاصة، وتعزز تجارب المستخدمين وتفاعل 

من حيث   ذات طابع حساسأو تعليميا مناسبًا عند تقديم أو تدريس مواد    ،أو محتوى إعالميًا  ،يُقدم عرًضا تفسيريًا  .6

 الجنس أو القضايا اإلثنية أو الثقافية أو التاريخية.

الدراسية  .7 الفصول  في  الخاصة  المجموعات  مواد  استخدام  فرص  في    ،يدعم  الدراسية  المناهج  تصميم  في  أو 

األم في غيرها.    ،المؤسسات  المصوأو  مواد  باستخدام  تعليمية  برامج  الوضع  ايطور  يسمح  )عندما  األساسية  در 

 بذلك(. 

بدءا من اختيار   ؛يخطط العروض التقديميةو  ويقدمها لجماهير من أطياف شتى.  ،جلسات تثقيفية مكتبية فعالة   ينظم .8

 المواد والترجمة الفورية والمحتوى إلى التقديم، بما يتناسب مع كل مستوى من مستويات الجمهور.

 دعم التعاون والتآزر المؤسسي من خالل برامج اإلعارة الداخلية والخارجية. ي  .9

 

 الترويج والتسويق 

 

استخدام    في المجموعات الخاصة  نيلمتخصصلويمكن  تسهم األنشطة الترويجية في زيادة رؤية مكتبات المجموعات الخاصة.  

والطباعة   اإلعالم  الرقمية ووسائط  الفعالة  قيمة  لاألساليب  معلومات حول  النشر  خدمات من    هيقدمونوما    مجموعاتهذه 

من خالل تطوير خطط تسويق واتصاالت استراتيجية وتنفيذها، في تثقيف جمهورهم بشأن   ،ونيسهمأنهم  كما  وفعاليات.  

اطالع هؤالء المستخدمين المحتملين   يكفلمهمة مكتباتهم أو المؤسسات أو المنظمات األم ورؤيتها وقيمها ومحتوياتها، مما  

 البرامج المتاحة.على والزائرين على الموارد و

 :الكفاءات

وتيسر الوصول إلى    ،لمجموعاتل لمكتبة ول  تروجاستراتيجيات تسويق    المتخصص في المجموعات الخاصة  عد يُ  .1

 وربما العالمي. ،الوطني على الصعيد أم  ،المجتمع في سواءمكانتها  إبرازمن أجل  ، مواد ال

تحدد    يضع .2 الجديدة    هورالجمفئات    وتستهدف، بصورة مستمرة،استراتيجيات تسويق  والمجموعات والمنظمات 

 على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. الممثلة تمثيال ناقصاو

والمطبوعة،   .3 الرقمية،  والوسائل  االجتماعي،  التواصل  وسائط  للترويج    األشكال  وسائريستخدم   ية فعال بالمادية 

 للمكتبة، وموادها، وفعالياتها، وبرامجها، وخدماتها، وأنشطتها الخاصة.

 للترويج للمجموعات أو للفعاليات.وغيرها يتعاون مع المؤسسات األم   .4

 وأهميتها التاريخية أو الثقافية وتأثيرها على االقتصاد المحلي. ،المجموعات الخاصةمكتبة يبين قيمة   .5
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 .ا االحتراميسودهبيئة آمنة ومواتية  يشجع .6

 

  ةالدعو

 

توصيل هذه  الالزمة لدوات األأو القدرة على شرح أهمية المجموعات الخاصة للجمهور، و ،الدعوة الخارجيةأنشطة تشمل و

 الوسائل التي من شأنها أن وهي    ؛الدعوة على الصعيد الداخلي  جهود كما تشمل    .الرسالة إلى قطاع عريض من الجمهور

  في الوقت نفسه  تشجعومسئولي الميزانية والجهات التنظيمية صاحبة المصلحة،  لتوضح قيمة المجموعات الخاصة لإلدارة و 

الداخلية وا الخاصة. يجب  داخلي  ال ستخدام  الالشراكات  الخاصةا  على مناصريللمجموعات  أهمية بيان مدى    لمجموعات 

 والموارد الالزمة للقيام بذلك على نحو جيد.  مجموعات التراث الثقافي هذه على المدى الطويل، صيانة

 :الكفاءات

الخاصة   .1 المجموعات  في  المتخصص  الخاصة  صيانة   ضرورةيوضح  المجموعات  إلى  و  ،مواد  التمويل الحاجة 

 والموظفين والمرافق الالزمة لالضطالع بهذه المسؤوليات.

لجمهور قيمة مكتبات المجموعات الخاصة من خالل استطالعات التقييم لصحاب المصلحة وألو  للمؤسسة األم  يبين .2

 وأنشطة البرمجة والتوعية.

من خالل برامج التعاون والتوعية   ،يدمج مكتبة المجموعات الخاصة في بيئات مؤسسية ومجتمعية أوسع نطاقا  .3

المجتمع   ومشاركة، والمناهج الدراسية،  األم  بأهداف المؤسسة  هايربطكما  تطوير البنية التحتية.    امومه،  فوالتعرّ 

 المحلي. 

 .هاويدعم للعمل في مواد المجموعات الخاصة اسكانمتنوعة من  فئات ينخرط مع  .4

 دراية بتوجهات التراث الثقافي على الصعيدين الوطني والدولي، وكيفية ارتباطها بمكتبة المجموعات الخاصة. ذو .5

 وحمايتها.  وصيانتهايسعى للحصول على فرص تمويل خارجية للترويج للمجموعات الخاصة  .6
 

 المواد من السجالت  حذف

مادة بسبب تكرارها    حذفكتبات إلى  الم  تلجأقد  و  مستودعات المجموعات الخاصة.  سجالتمادة من    حذفالمستغرب    من  ليس

إغالق مؤسسة، أو إعادة مواد التراث الثقافي إلى الوطن، أو إعادة تقييم المواد  بسبب  إذا كانت عالية القيمة(، أو    سيما  )ال

إليه من األسباب  آخر  نطاق االهتمام، أو لعدد    ة عنخارجالأو    ،غير المستخدمة  المواد  وهنا.    لم ترد اإلشارة  يمكن إعادة 

 ويجب، في مثل هذه الحاالت،  أو إتالفها.  ،إلى المتبرع، أو نقلها إلى مؤسسات علمية أخرى، أو عرضها للبيع العام  المحذوفة

وأخذ جميع العوامل    ،ذات قيمة بحثية أو مالية مهمة، بطريقة أخالقية  كانت  إذامادة، ال سيما    بحذفاتخاذ القرارات المتعلقة  

والمهارات الالزمة   ،ن في المجموعات الخاصة المعلومات األساسيةيلمتخصصل  تتوفريجب أن  و  ذات الصلة في الحسبان.

 ؛ تمهيدا لتحديد كيفية التخلص منها بصورة سليمة. حذفهالتقييم المواد المقرر 

 :الكفاءات

مثل الشروط المؤسسية، أو    ا،داخليمفروضة  ما إذا كان هناك أية قيود  في المجموعات الخاصة  المتخصص    يحدد  .1

تُبذل محاوالت في و  المواد.  حذفأو غيرها من المسائل القانونية التي تمنع    ،خارجيا من الجهات المانحةمفروضة  

 .مادة حذفحدود المعقول لالتصال بالجهة المانحة عند النظر في 

 

شبه الدائمة تنص على الحاالت التي يجوز فيها للمالكين سحب   االتفاقات أو    ،يحدد ما إذا كانت اتفاقات اإلعارة .2

 مجموعات وإعادة المواد إليهم.ال

 

 .الحاليةيطبق سياسات تطوير المجموعات لتحديد ما إذا كانت المواد تقع خارج نطاق ممارسات الجمع   .3

 

يحدد ما إذا كانت المادة مكررة و/أو أن المعلومات الواردة فيها موجودة بالفعل في المكتبة أو في أي مكان آخر في  .4

 نسق آخر.
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 .حذفهايتأكد من إرفاق تقارير التقييم مع قرارات اختيار المواد المزمع  .5

قد تدهورت إلى حد يفوق جدواها،    جرييُ  .6 إذا كانت حالتها  المواد، وتحديد ما  لتقييم حالة   ة تكلف أن    وأمسوحات 

 .ال يمكن تحمله إلى حد  باهظةأو الترميم لصيانة لمعالجتها 

 

الدولية والوطنية والمحلية المتعلقة باسترداد مواد التراث الثقافي وإعادتها إلى الوطن.    القانونيةباألمور  على دراية    .7

 تؤثر على المجموعة. وأيتعاون مع السلطات المختصة لحل أي مشاكل قد تنشأ كما 

 

لتو  .8 المهنية  المناسب أو اإلرشادات  القانوني  أو   المواد زيع  في حالة إغالق المؤسسة، يكون على دراية باإلطار 

 المجموعات. 

 

تأثير    .9 المعلومات.    المحذوفة  المواد يحدد  إلى  يقدم، كلما أمكن، توصيات إلعادة وعلى إمكانية وصول الجمهور 

   في مؤسسات أخرى. المحذوفةتسكين المواد 

 

)بالطوابع أو األختام( لإلشارة إلى أنها لم تعد جزًءا من مجموعة   المحذوفةيجب وضع عالمات واضحة على المواد   .10

 أو من مؤسسة معينة. 

 

 

 
 

دورة حياة المجموعات الخاصة

االختيار

التزويد

الفهرسة واكتشاف الموارد

إدارة البيانات الرقمية

الوصول إلى المواد

إدارة المجموعات 

التوعية

الترويج والتسويق

الدعوة

حذف المواد من السجالت 
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 . التكوين المهني: التعليم والتدريب4

 

 ةالرسميالتعليم والتدريب برامج 

الخاصة المجموعات  في  للمتخصصين  العلمية  الخلفيات  مكتبات    ،تتباين  تنتهجها  التي  المسارات  تتنوع  المجموعات كما 

على المؤهالت    ىخرأركز  تبينما    ،الخاصة على الصعيد العالمي، حيث تركز بعض البلدان والقطاعات على الخبرة العلمية

أو   ،للمرحلة الجامعية  أرشيفيةأو    ،مقررات دراسية مكتبية  ةالرسميالتعليم أو التدريب  برامج    تضمنتقد  والمهنية العامة.  

 ة الرسمي  هذه البرامجتضمن  تقد  وللتوظيف في مؤسسات معينة.    مؤهلةشهادة جامعية عليا    للدراسات العليا تمنح دبلوما أو

تدريب  يتضمن  أن  يجب  المتبع،  النهج  كان  وأيا  مؤتمرات.  أو  عمل  حلقات  أو  مهني  تطوير  أنشطة  أو  عملية  خبرات 

أو دراسات    ،وفروع الدراسات اإلنسانية  والنظريات،،  أو األرشفة  ،اتالمتخصصين في المجموعات الخاصة أساليب المكتب

 هذه المواد.  خصوصياتتعريفهم بفضال عن  للعمل،المكتبيين أو األرشيفيين أو التقنيين  التي تؤهل ،الفنون الحرة

 :الكفاءات

يدرك المتخصصون في المجموعات الخاصة أن المكتبات هي مؤسسات للذاكرة الثقافية، وأن ما تحتويه من مواد  .1

  أهمية في الحفاظ على التراث الثقافي والفكري الجماعي للعالم. ذو

مكتبات   يمتلك .2 في  الموجودة  بالمواد  المتعلقة  الممارسات  وأفضل  والنظرية  األساسي  بالتاريخ  عملية  معرفة 

الخاصة. المواد  كما    المجموعات  مع  التعامل  المطبوعة   هاأشكال  بمختلفيمكنه  الكتب  ذلك  ويشمل   ، المادية، 

األرشيفية  ،والمخطوطات المؤقتة  ،والمواد  الورق  ،والمطبوعات  على  الفوتوغرافية   ،واألعمال  )الصور 

والوسائط الرقمية، واألعمال الفنية،   ،والمواد السمعية والبصرية  ،والمطبوعات والخرائط وسائر أعمال الجرافيك(

 والثالثية األبعاد، التي تنّمي، في الوقت نفسه، مجال االختصاص الرئيسي الشخصي.  ،والمصنوعات اليدوية

   دراية بتاريخ الكتب، وفنون الكتب، وتاريخ الطباعة، وإنتاج الكتب، ونشرها، ومصطلحاتها. ذو .3

المعارف المتعلقة بأساليب اإلنتاج المستخدمة إلنشاء مواد أرشيفية وغير مطبوعة باستخدام عمليات   ويتعهد   ينمي .4

 مادية وتصويرية ورقمية مختلفة.

 يفهمووإجراءات الفهرسة القائمة على األساليب والنظريات الراهنة.  األرشيفية،المعالجة بعلى دراية بالكتب و .5

على الترتيب األصلي عند معالجة  المحافظة وضرورةوالمصدر،  ،احترام الوحدة األرشيفية المتكاملة مبادئ

   المجموعات األرشيفية.

تقتضيه   .6 لما  وفقا  معينة  ممارسة  مجاالت  في  متخصصة  كفاءات  تطوير يطور  المثال،  سبيل  )على  المسؤوليات 

المجموعات، ووصفها، وإتاحة الوصول إليها، والتدريس والتعلم، والحفظ، وتقنيات المعلومات، وإدارة البيانات، 

 والتقنيات الرقمية(.

 لمواد المجموعات الخاصة ومعالجتها وتسكينها وتخزينها.  الجمهورستخدام ا بشأنيلتزم بالمعايير المهنية  .7

 المكتبات الحالية واألرشيف. وترميم صيانةوتقنيات وممارسات معايير  مطَّلع على  .8

 والترويج لها.  وشرحهامجموعات الالمعرفة التاريخية والمهارات اللغوية الالزمة لمعالجة  يمتلك  .9

وتنظيم سير العمل، وتعيين    ،للتخطيط االستراتيجي، واإلشراف على الموظفينيطور المهارات اإلدارية الالزمة   .10

 وتطوير نماذج األعمال العملية واالقتصادية والتكلفة المستخدمة لتقييم المشاريع. ،الموظفين وتدريبهم

 

  ةالتعليم والتطوير المهني المستمربرامج : ةالرسميالتعليم والتدريب غير برامج  

كما    مدى الحياة، واالنخراط في أنشطة التعليم المستمر.المهني  يجب أن يلتزم المتخصصون في المجموعات الخاصة بالتعلم  

يجب عليهم التماس فرص التطور المهني داخل مؤسساتهم وخارجها من أجل توسيع قاعدة معارفهم، ومواكبة كل ما يُستجد 

 والنظريات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة. في االتجاهات واألساليب 
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 : الكفاءات 

رك اويشذات صلة بعمله،    في جامعة  ببرامجأو    ،يلتحق المتخصص في المجموعات الخاصة بكلية للدراسات العليا .1

 الكتساب المهارات الالزمة.أو كليهما دورات تدريبية إرشادية أو حلقات عمل  في

أو يقدم أوراقًا حول   ،أو الندوات المهنية  ،االجتماعاتفي  أو    ،يشارك في المؤتمراتويتعامل مع المنظمات المهنية.   .2

 موضوعات تتعلق بالعمل أو كليهما.

 ينشر في المجالت المتخصصة كلما كان ذلك مناسبا. و المؤلفات المتخصصة، المطبوعة أو اإللكترونية. يتابع .3

 . ومحب للبحث في مكتبات المجموعات الخاصة التابعة لمؤسسات أخرىواسع االطالع  .4

 .ةالمهني األوساطيتولى قيادة الزمالء وارشادهم في  .5

 يدعم التطوير المهني لجميع الموظفين. .6
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 المهنةوآداب . أخالقيات 5
بصفتهم مشرفين على مواد  و  والثقافة.يشغل المتخصصون في المجموعات الخاصة مناصب ثقة في مؤسسات تحمي الذاكرة  

المواد  هذه  رعاية  عن  مسؤولون  فإنهم  الثقافي،  إليها  ،وأمنها  ،وحفظها  ،التراث  الوصول  اإلدارية   ،وتيسير  المهام  وأداء 

 يلتزم هؤالء المتخصصون بمجموعة من القيم األساسية توجه ممارساتهم وأنشطتهم.و المرتبطة بها.

 الكفاءات:

 

يدرك  والمجموعات. هذه  بقواعد السلوك المهني التي تحكم عمل  في المجموعات الخاصة المتخصصيلتزم   .1

المتخصصين في  وآداب خالقيات  ألبصورة أخالقية، وأن هناك مدونات صريحة  هاضرورة أداء العمل في

 7.8ألرشيفييناالمجموعات الخاصة و

 

معرفة طائفة واسعة من طرائق التزويد )المزادات، والكتب،   نبع منتيستخدم منهجيات تزويد فعالة وأخالقية   .2

والتذكارات، والمطبوعات المؤقتة، وفهارس البيع، والعروض المباشرة من بائعي الكتب، وهواة جمع التحف، 

 المهنية. والمؤسسات العامة(، وفقًا للمعايير والقيم األخالقية المؤسسية و

 

تحديد المواد المكتسبة بصورة غير   هالنظر في شرائها، ومن ثمَّ يمكن الجاريعلى علم بمصدر المجموعات  .3

 مشروعة وتجنب شرائها. 

يوفر معلومات ببليوغرافية للجمهور من خالل نظام معلومات  و  يضمن معالجة المواد ووصفها في وقت مناسب. .4

لتجنب إنشاء مجموعات أو مواد مخفية يتعذر اكتشافها أو  ؛الرقمية أو منصات أخرىالمؤسسة أو المستودعات 

 استخدامها. 

ييسر الوصول إلى جميع المواد ما لم تكن مقيدة بموجب القانون أو اتفاقات المانحين أو سياسات الوصول   .5

 المؤسسية. 

 يساعد في اإلجابة على جميع االستفسارات؛ ويحافظ على سرية الباحثين وعملهم.  .6

 وكلة إليه.يكفل رعاية وصائية مناسبة للمواد المُ  .7

 . وما يفضي إليهيتجنب تضارب المصالح    .8

 

 . المواد  يعمل بصورة تعاونية مع سائر مؤسسات جمع .9

 

أنشأت المجموعات، على سبيل المثال، الشعوب األصلية يعمل على نحو تعاوني واستشاري مع المجتمعات التي   .10

 أو مجتمعات األقليات.

 

 دراية بجميع القوانين المحلية والوطنية والدولية ويلتزم بها.  ذو  .11

 

وحقوق التأليف والنشر ذات الصلة بالمجموعات الخاصة    ، يفهم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالملكية الفكرية .12

 ويحترمها. 

 

 

 

 

 

 

 
(.  2003لمتخصصين في المجموعات الخاصة ) وآداب ا أخالقيات  مدونة قسم الكتب والمخطوطات النادرة، جمعيات المكتبات البحثية والجامعية.   7

   .http://rbms.info/standards/code_of_ethics 2019فبراير    24جرى االطالع عليها في 
.  2019فبراير   24(. جرى االطالع عليها في 2011)  وآداب المهنة  أخالقيات ومدونة بيان القيم األساسية :  جمعية األرشيفيين األمريكيين 8

ethics-of-code-and-statement-values-core-http://archivists.org/statements/saa 
 

http://rbms.info/standards/code_of_ethics
http://archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics
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 1الملحق 

 

 معايير تحديد حالة المجموعات الخاصة 
 

بشأن   (ACRL)  والجامعيةإرشادات جمعيات المكتبات البحثية  من  التالية  اقتُبست معايير تقييم مواد المجموعات الخاصة  

وينبغي النظر إلى األمثلة المدرجة لكل معيار على    .9(2008اختيار مواد المجموعات العامة ونقلها إلى مجموعات خاصة )

مؤسسة  كل  على  يجب  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  الخصائص.  لمختلف  النهائية  أو  الوحيدة  النماذج  أنها  على  ال  للعلم،  انها 

القّ استعراض   الذي يطرأ على  للتغير  يم والظروف بمرور الوقت، لضمان مواكبة معايير  سياساتها بصورة دورية، نظرا 

جميع التنسيقات، مثل النصوص بالمجموعات الخاصة للعصر، وفعاليتها لعملية االختيار. وتصلح هذه المعايير أيضا للكتب  

لتقي استخدامها  يمكن  كما  واللفائف،  اليد  بخط  مثل  المكتوبة  الخاصة؛  المجموعات  المكتبات  كتب  غير  أخرى  عناصر  يم 

الفوتوغرافية،  والصور  المؤقتة،  والمطبوعات  المطبوعة،  وغير  والمطبوعة  التاريخية،  أو  األرشيفية  المجموعات 

أصال  والمطبوعات، والخرائط، وسائر أعمال الجرافيك؛ والمواد السمعية والبصرية بجميع أشكالها؛ والوسائط التي نشأت  

المرقمنة؛ واألعمال الفنية، والمواد الثالثية األبعاد، التي ال يمكن تعويضها أو تُعد نادرة بصورة استثنائية    وأ   في شكل رقمي

 10. وال تقدر بثمن

القيمة السوقية لمفردة أو لمجموعة ما هي أعلى سعر تقديري قد يدفعه المشتري ويقبله البائع مقابل مفردة القيمة السوقية:   .1

من أجل حماية وما في سوق مفتوح وتنافسي. وعادة ما تكون الكتب ذات القيم السوقية المرتفعة أكثر عرضة لخطر السرقة.  

مواردها، غالبًا ما تضع مكتبات المجموعات الخاصة حدًا نقديًا أعلى أو أدنى لقيمة الكتاب إلدراجه في مجموعة خاصة. 

التي   المرتفعة  النقدية  القيم  الكتب ذات  تلقائية في ضم  النظر بصورة  إلى    تستوفيويجري  تتجاوزها  أو  الحد األدنى  عتبة 

   .ة الحد األدنى بصورة دورية وتعديلها وفقا لما تقتضيه الحاجةالمكتبة. ويجب مراجعة قيم

ف إرشادات جمعيات المكتبات البحثية والجامعية النُدرة بأنها "عدم توفر المادة بأعداد كبيرة   الندرة والقلة.2 ّ  ومن ثمَّ   ؛تُعر 

ف المفردة "النادرة" بأنها التي "ال تفي بالحا  تكون جة أو الطلب". على سبيل المثال، تعد الكتب ذات فائدة أو قيمة". وتُعرَّ

ذات الطبعات المحدودة نادرة ألنها أُنتجت في األصل بكميات محدودة. ومع ذلك، قد تصبح الكتب نادرة جّراء أفعال اإلنسان، 

المط أو  المخطوطات  أو  الخرائط  أو  الكتب  الكارثية. وعادة ما يجري اختيار  أو  الطبيعية  العوامل  بوعات أو أي عدد من 

المؤقتة أو المواد السمعية البصرية أو المواد ثالثية األبعاد التي تلبي هذه المعايير، وتُحدد بأنها نادرة أو قليلة لكي تُضم إلى 

 مجموعة خاصة ما.

 ومن أمثلة المصنفات النادرة:

o    المصنفات التي ال يوجد منها سوى أقل من عشر نسخ سواء مطبوعة، أم في قواعد البيانات اإللكترونية، و)تتفاوت

نسخ كمعيار التخاذ القرار في   5االطالع عليها، قد تحدد بعض المكتبات  ب  تسمحالمؤسسات في عدد النسخ التي  

 نسخة كحد أقصى(. 15حين تتيح مكتبات أخرى 

o 100ط أو النشرات اإلعالنية أو المطبوعات المؤقتة المطبوعة بإصدارات محدودة أو بكميات تبلغ  الكتب أو الخرائ 

 نسخة أو أقل. 

o  .أقل من ثالث نسخ من مفردة موجودة في اتحاد أو في منطقة جغرافية 

o  .صور أو تسجيالت صوتية ومرئية فريدة 

o   .مذكرات أو يوميات الرحالت االستكشافية 

 

 

 

 
تبات البحثية والجامعية بشأن اختيار مواد قسم الكتب النادرة والمخطوطات، جمعيات المكتبات البحثية والجامعية. إرشادات جمعيات المك9

.  2019فبراير  24(. جرى االطالع عليها في  2008العامة ونقلها إلى مجموعات خاصة )  المجموعات

http://www.ala.org/acrl/standards/selctransfer. 
والمخطوطات، جمعيات المكتبات البحثية والجامعية. إرشادات جمعيات المكتبات البحثية والجامعية: كفاءات للمتخصصين في  قسم الكتب النادرة 10

 .http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect  2019فبراير   24جرى االطالع عليها في   .المجموعات الخاصة

http://www.ala.org/acrl/standards/selctransfer
http://www.ala.org/acrl/standards/selctransfer
http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect
http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect


 

21 

 

 ات القليلة:من أمثلة المصنف 

o  األرشيفات أو األوراق الخاصة أو الشخصية . 

o الكتب غير المتوفرة عادة للبيع. 

o .مطبوعات ألغراض خاصة؛ مثل تاريخ عائلة أو مذكراتها 

o أو لدى مؤلفين محليين. ،أو في التاريخ المحلي ،اكتب ومواد مهمة محلي 

o  أو النشرات اإلعالنية ،أو الالفتات ،الملصقات. 

تُعد بيانات نشر الكتاب )تاريخ النشر ومكانه( معياًرا مهًما ألنها تحدد زمن الكتاب مكانه. وبوجه تاريخ ومكان النشر:    .3

تعد   المثال،  سبيل  على  الخاصة.  المجموعات  في  المتخصصين  لدى  وأهميته  قيمته  ازدادت  الكتاب  ق دم  ازداد  كلما  عام، 

لع نظًرا  نادرة  دوما  السادس عشر  القرن  قبل  المدونة  يتعلق المخطوطات  وفيما  إعدادها.  في  المستخدمة  وللتقنيات  مرها، 

مواد  كالمصنفات المطبوعة(  أولى  تصنف الكتب التي طبُعت في مستهل عصر الطباعة )ما  بالنصوص المطبوعة، دائما  

يل من أوائل عهد الطباعة ألنها تمثل الج  1500و  1450الكتب المطبوعة في الفترة ما بين عامي  تعد  في أوروبا  ونادرة.  

 ؛آسياشرق  في    الطباعةأوائل عهد    مطبوعات  أمثلة  علما بأن.  والمطبعةاألول من تقنية الطباعة الجديدة: الحروف المتحركة  

الطينية )الصين، القرن الحادي القوالب  م(، و  1234والقوالب المعدنية )كوريا،    ، م(  751القوالب الخشبية للطباعة )كوريا،  

الغربية بعدة  مثيلتهابصور ملحوظة سبق تم(، والحروف المطبوعة بخط متحرك،  1297الخشبية )الصين،القوالب عشر(، و

 ه عن   نجممما    ةمختلفالالمواقع الجغرافية واألزمنة    فيمع تطور تقاليد الطباعة    األولى  المطبوعاتتتباين تواريخ هذه  وقرون.  

  .الطابع إقليميةل عصر الطباعة ائمن أو مطبوعات
 

دونهوانغ، أو جوا، أو ليدن، أو    —  فحسب  يوفر سياقًا جغرافيًا  إذ   ؛في حد ذاته معياًرا مفيدًا لكنه ثانويا  قد يكون الموقعو

الموقع بتاريخ يوفر معلومات أساسية تاريخية    اقتران  أن  غير   — ميكسيسي، أو موغونتياكوم، أو فينيسيا، أو ويستمينستر  

الفترة ما بين ، ويعود تاريخه إلى عثر عليه في المكسيكيُ على سبيل المثال، يُعد الكتاب الذي   إلجراء تقييم مناسب. ضرورية

الكتاب الذي   أما  خوان بابلوس.  مطبعةعلى األرجح إلى    ويُعزى،  األميركتينأحد أقدم الكتب المطبوعة في    1536-1560

قدم الكتب المطبوعة  أل  مثاال  ويُعد إلى مطبعة ويليام كاكستون،  فيُعزى  ويحمل بيانات الناشر ويسمنستر    1484يعود تاريخه إلى  

من أعمال آنا روجرين،    1484ويعود تاريخه إلى    ،كتاب يحتوي على بيانات الناشر أوغسبورغ  في إنجلترا. أخيًرا، قد يكون

 في تعريفه وتقييمه.  ،بصورة فعالة ،وتساعد تسهم معرفة التاريخ والمكان في تحديد أصل كل مصنف و أول امرأة طبّاعة.

 

عن غيره    ما  اكتابز  التي تمي  ،خصائص المادية والجوهريةال بعض    تُستخدمغالبًا ما  الخصائص الفيزيائية والجوهرية    .4

لوحة  ، أو توقيع شخصية تاريخية مهمة، أو خاتمها، أو شعار النبالة، أو  م ساللة مينغاختأ   قد تكون  ،كمعيار لتحديد ندرته

الملصقة    المشهورين  كتبال  يجامعأحد  اسم    تحملكتاب   البطانة  ورقة  محدد على  كتب  بائع  بطاقة  أو  شهيرة،  مكتبة  أو 

أو العجل    بالغالف،  بجلد  الشجرية  التجليد  األنماط  أو  ذي  عشر،  الثامن  القرن  أواخر  تكفي  سمة  ون  قد  معايير    تلبيأي 

 .ةمجموع عن   نبذةأو  ،المتخصص في المجموعات الخاصة

 

 من أمثلة الخصائص المادية والجوهرية )على سبيل المثال ال الحصر(: 

o المخطوطات المزخرفة . 

o  لفائف أو مصنفات بخط اليد . 

o    على سبيل المثال، لوك أو دالين، وستانيسالف ليسنوفو، وأو آدم بينخورست(،   ناسخ معروفمصنفات تُعزى إلى(

 ف مزخرأو  )على سبيل المثال، ابن مقال، وانغ زيجي، كيم جونغ هي، هونامي كيتسو(،    مشهور  اطخطّ إلى  أو  

نغ، بول  )على سبيل المثال، وين بيمحدد  مخطوطات )على سبيل المثال، أناستازيا، زانوبي ستروزي( أو فنان  

 .وهيرمان ليمبورغ، أندرو ويث(

o على سبيل المثال، ألزفير، وآنا فابري، وشارلوت جيالرد،   محددةأو دور طباعة    آالت طباعة   نتجت عن  مصنفات(

 . ويوهان جوتنبرج، وألدوس مانوتيوس، وآنا روجرين من أوغسبورغ(

o  عمل أو رحالت استكشافية محددة ورشإلى خرائط تُعزى إلى طابعات أو . 

o رخام، أو مصورة(ورق مجزع كال  ذات بطانة مزخرفة )على سبيل المثال، الطباعة بقوالب خشبية، أو  هاكتب أوراق. 

o  أو أعمال فنية أو صور فوتوغرافية أصلية.   ،غير مجلدةأو لوحات  ،الحفر الغائربكتب مزودة بخرائط أو لوحات 

o أو واقية من الغبار كتب ذات أغلفة أصلية ورقية. 
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o   من الناشر )على سبيل المثال، التجليد القبطي، والتجليد بجريد   ةأو مزين  ،أو من ورق الرق  ،افريد   اتجليد  مجلدةكتب

 .النخيل، والكتب ذات األلواح خشبية، والتجليد بالقماش المطرز(

o أو تجميعات مجمعة يدويًا( ،مجلدات فريدة )على سبيل المثال، كتب مصورة صورا إضافية. 

o   منبثقة  ذات  أو  ،متحركة  مجسمةكتب الطبية   مفرودة   وراقأأو    ، إطارات  أو  العلمية  الكتب  المثال،  )على سبيل 

 .القديمة(

o )كتب مصنوعة يدويًا أو من مواد غير تقليدية )مثل كتب الفنانين . 

o (الكتب الضخمةحزام، الب ا، كتاتكتب / مواد بأحجام أو أشكال غير معتادة )مثل اللفائف، المنمنم. 

o وبة بخط اليد أو المطبوعة(سجل القصاصات، وألبومات الصور، ومواد المخطوطات )المكت. 

o   مثل بطاقة الُمغل ف، وألواح الكتب، والنقوش، واألختام   نسبتهاعلى    ةمهم  أدلةكتب ومواد أخرى ذات مصدر أو(

 .الصينية، والملحوظات أو الحواشي الهامشية(

o ،والملصقات، والمطبوعات المؤقتة، والخرائط، والمطبوعات بقوالب خشبية المطوياتمثل    األعمال المطبوعة ،

 . والفنون األصلية )المطبوعة وغير المطبوعة(

o  فنانين أو حفّارين محددينمطبوعات تُعزى إلى. 

o صور تُعزى إلى مصورين محددين أو إلى فترات زمنية محددة. 

o  أو لفترات زمنية محددة محددينلفنانين  تُعزى تسجيالت موسيقية. 

o أفالم تُعزى لفنانين أو لمخرجين أو لفترات زمنية محددة . 

 

يحدد هذا المعيار و  .ما تزال تعد معياًرا رئيسيًا  فإنها وعلى الرغم من أن حالة الكتاب هي قيمة نسبية أو ذاتية،    حالة الكتاب .  5

أو    ،أو في حالة جديدة  ،حالة ممتازة  التي فييشتد الطلب على الكتب  و  .هواألساس النقدي لتقييمالكتاب  على  كالً من الطلب  

دفع أسعاًرا مميزة مقابلها.  وذات األغلفة األصلية، وتسعى المكتبات والتجار وجامعو الكتب للحصول عليها،  11جيدة تقريبًا ال

 دفاف ال، أو المرممة، أو التي أعيد تجليدها، أو ذات الصفحات المفقودة، أو ذات  التي بها آثار رطوبةأما الكتب المتسخة، أو  

حالة   وألنوتتأثر قيمها السوقية سلبًا.    يقل الطلب عليهان الحالة األصلية، فعادة ما  في حالة دوالتي  مفقودة، أو  المفككة، أو  ال

نص من القرن الرابع عشر يتناول  من    أوإنجيل جوتنبرج،  ة من  تالف  نسخةالكتاب    كان  فحتى وإنقيمة ذاتية،  هي  الكتاب  

بقيمة سوقية عالية،   محتفظايظل  هذا العمل المهم تاريخيًا  فإن  تمبكتو،    اتمخطوط من  أو    ،العالجات الطبية من أسرة يوان

جيدة، أو نظيفة أو مرضية    ، أوممتازةفي حالة    يالتوبوجه عام، تحظى المصنفات    .حاال  حتى وإن لم يكن بجودة نسخة أفضل

 باألفضلية عن نظيراتها األسوأ حاال أو التالفة أو المتسخة. 

أنواع من المصنفات غالبًا ما يتم  إلى  هذا المعيار    يشيرالقيمة الببليوغرافية والبحثية )التاريخية أو الثقافية أو الفكرية(    .6 

قيمتها التاريخية أو الثقافية   تها منهميأ  استمدتوالدراسات غير المنشورة، وكتب أخرى    ،المنتقاة  الوثائق الحكومية   تجاهلها:

إعادة طبعها، ما يزال الباحثون يولون  من خالل  رهايوتوفأو الفكرية. وعلى الرغم من رقمنة بعض هذه المصادر األساسية 

 . أهمية بالغة للنسخ األصلية

 وفيما يلي أمثلة لمصنفات ذات قيمة ببليوغرافية وبحثية )تاريخية أو ثقافية أو فكرية(:  

o على سبيل المثال، المقتنيات العامة لى الصعيد االتحادي وصعيد الواليات والصعيد المحلي  عوثائق الفيدرالية  ال(

جلسات    "تايتانيك":  كارثةمثل سجالت مكتب الهند أو السجالت الوطنية فيما وراء البحار أو عناوين محددة مثل  

لجنة الالذي يوجه    283  وخ بالواليات المتحدة، عماًل بالقراراالستماع أمام اللجنة الفرعية للجنة التجارة بمجلس الشي

، المؤتمر الثاني S.Doc.  726إلى التحقيق في األسباب التي أدت إلى حطام سفينة وايت ستار الينر "تيتانيك"  

 .(مكتب الطباعة الحكومي . واشنطن، العاصمة:1912والستون، الدورة الثانية. 

o  العلمية في القرن التاسع عشر.االكتشافات والبعثات 

o المطبوعات الحكومية التي تحتوي على خرائط أو لوحات . 

o  االثنوجرافيةالتقارير . 

o  .مواد المصدر األساسي التي نتجت خالل األحداث التاريخية الكبرى 

o الكتب الخاضعة للرقابة أو الممنوعة أو المعترض عليها. 

 
ي بي سي لهواة جمع الكتب. نيو كاسل، ديالوير: مطبعة أوك  آ  راجعه نيكوالس باركر.  .الكتب، انظر جون كارتر  تحاال أوصافلالطالع على  11

 . 1998نول. 
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o  األدب من أنواع الدراسة أو لنوعمن مجاالت الكتب البالغة األهمية لمجال. 

o أو الوثائق الُمعدة الستخدام منظمة خاصة )على سبيل المثال، األطروحات أو الرسائل   ،الدراسات غير المنشورة

 .أو دراسات أجراها متعاقدون للبنك الدولي( ،الجامعية

o  المجالتبعض وفهارس المزادات والمراجع. 

 

 

 

  



 

24 

 

 وتقدير شكر

 
( الخاصة  والمجموعات  النادرة  للكتب  اإلفال  قسم  عن  RBSCيعرب  بكفاءات  (  المعني  العمل  فريق  إلسهامات  امتنانه 

 المتخصصين في الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، الذين كرسوا أنفسهم لتطوير هذه اإلرشادات على مدى أربع سنوات. 

 

جميعهم أعضاء ووفيما يلي أعضاء فريق العمل المعني بكفاءات المتخصصين في الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.   

  ،)**(  عالمةب  المشار إليهمباستثناء األعضاء السابقين    ،في لجنة اإلفال الدائمة للكتب النادرة والمجموعات الخاصة  يونحال

 . )*(عالمة المشار إليهم ب غير األعضاءو

 

 كلوديا بوبنيك)ألمانيا(  •

 فابيانو كاتالدو دي أزيفيدو )البرازيل( **  •

 )الواليات المتحدة( ماريا كاستريلو •

 دانييل كولبيبر )الواليات المتحدة( •

 مونج )إسبانيا( - إيزابيل جارسيا •

 لينجسنس)النرويج(-ألكسندر هارالدسفيك •

 كلوديا فابيان )ألمانيا( **  •

 بيث كيلماركس، رئيسة )الواليات المتحدة(  •

 ريمي ماتيس )فرنسا(  •

 رفائيل مورين )فرنسا( **  •

 سامي )سنغافورة( ميكسواري بيريا  •

 ميغان فيليبس )الواليات المتحدة(  •

 دزاميليا رامازانوفا )روسيا(  •

 إيرما شولر )إيطاليا( * •

 ** حسيم تان )سنغافورة(  •

 هيلين فينسينت )المملكة المتحدة(  •

 

 أعضاء قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة:

 فريديريك بلين )فرنسا(  •

 مارتن )إسبانيا(  أدياليدا كارو  •

 ماريا أورورا دييز بانيوس )إسبانيا(  •

 مارك ديمونيشن )الواليات المتحدة( **  •

 ماريا إرماكوفا )االتحاد الروسي( •

 ستانيسالف إرمولينكو )االتحاد الروسي( •

 داريل جرين )المملكة المتحدة(  •

 نعيمة قدان )المغرب(  •

 كريستر أوستلوند )السويد( ** •

 )مصر( ** محمد أحمد سليمان  •

 هيغ ستينسرود هوسوين )النرويج( ** •

 أنتوني تيديشي )نيوزيلندا( •

 ماريجانا توميتش )كرواتيا(  •

 

)  يشيد  الخاصة  والمجموعات  النادرة  للكتب  اإلفال  أقسام اإلفالRBSCقسم  بإسهامات  الخاصة    تيومجموع  ،(  االهتمامات 

 .هاوتحسين  في تنقيح العديد من إصدارات المسودة اساعدت لتينال
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 أقسام اإلفال: 

 المكتبات األكاديمية والبحثية •

 وتنمية المجموعات  التزويد  •

 مكتبات الفنون •

 التطوير المهني المستمر والتعلم في مكان العمل  •

 التاريخ المحلي وعلم األنساب •

 المكتبات الوطنية •

 والترميمصيانة ال •

 

 : في اإلفال ةالخاص اتاالهتمام يتمجموعموصول لوالشكر 

 الجددتخصصون  الم •

 المنح الدراسية الرقمية  –علوم اإلنسانية الرقميةال •
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