توصيف البنود التي يشملها ملف كل دولة على خريطة مكتبات العالم
البند

التوصيف

مجعيات املكتبات الوطنية

مجيع مجعيات املكتبات الوطنية املدرجة يف قائمة ملفات الدول خبريطة مكتبات العامل
غري رحبية تعمل على املستوى الوطين ،وهي إما ذات طبيعة عامة أو متخصصة لنوع
معني من املكتبات .وتشمل مجعيات وطنية يف جماالت أمانة املكتبات والتوثيق وعلوم
املعلومات ،مبا فيها اجلمعيات اليت تكوهنا املؤسسات أو املوظفون (سواء كانوا مهنيني/
أو مؤهلني ولكن غري مهنيني) .يشتمل معىن مجعيات املكتبات الوطنية يف السياق
األوسع على مجيع أنواع اجلمعيات الوطنية يف جمال املعلومات .ال تدخل اجلمعيات
اليت تغطي فقط أحياء أو مقاطعات أو مناطق يف الدولة يف نطاق ملفات الدول
خبريطة مكتبات العامل.

National library associations

املكتبات الوطنية
National libraries

هيئات صنع القرار
Policy making institutions

منظمات دعم املكتبات
Library support organisations

السياسة الوطنية للمكتبات
National policy for libraries

املكتبة الوطنية هي تلك املسئولة عن مجع وحفظ نسخ من مجيع الواثئق املهمة اليت
تنشر يف الدولة حمل موقعها .يسمح تعريف "املكتبة الوطنية" بوجود أكثر من واحدة
يف البلد الواحد.
هي اهليئات احلكومية اليت تعمل على املستوى الوطين (مثل الدوائر احلكومية والوزارات
وغريها) ،وتعد مسئولة عن تطوير السياسات (االسرتاتيجيات واخلطط واألفعال
والتصرفات) والتشريعات يف جمال املكتبات ،وكذلك اختاذ القرارات فيما يتعلق
مبكتبات الدولة.
هي منظمات وطنية لدعم املكتبات (مثل االئتالفات والوكاالت واملراكز ،إخل) إما متنح
مشروعا أو برانجمًا يف جمال املكتبات.
اإلعاانت أو تؤدي وظيفة أو تنفذ
ً
السياسة الوطنية للمكتبات هي وثيقة توافق عليها بشكل رمسي احلكومة اليت متنح إطار
عمل للتنمية املخطط هلا واملنسقة للمكتبات وكذلك لتقدمي خدمات املكتبات يف
الدولة .ميكن تطوير السياسة الوطنية للمكتبات بشكل مستقل أو ميكن تعريفها كجزء
من سياسات أمشل مثل سياسات املعلومات الوطنية أو االسرتاتيجيات الوطنية
لتكنولوجيا املعلومات أو السياسة الوطنية للكتاب .وتتضمن واثئق السياسة الوطنية
املدرجة يف ملفات الدول خبريطة مكتبات العامل االسرتاتيجيات واإلرشادات العامة

لسياسة املكتبات وواثئق للسياسة تغطي تطوير نوع معني من املكتبات أو اخلدمات
املكتبية (مثل السياسة الوطنية لتطوير املكتبات العامة ،واسرتاتيجيات الرقمنة الوطنية،
إخل).
قانون املكتبات
Library law

قانون اإليداع القانوين
Legal deposit law

قانون حقوق الطبع والنشر
واستثناءات وقيود املكتبات
Copyright law and library
exceptions and limitations

املؤهالت املهنية املطلوبة
Professional qualification
requirements

تعبريا عن سياسات املكتبات يف صورة لوائح أو تشريعات .توفر
قوانني املكتبات تعد ً
قوانني املكتبات إطار عمل قانوين إلدارة خدمات املكتبات واحملافظة عليها ،وتعرف
املهام واإلرشادات العامة اخلاصة بعمل املكتبات ،وحتدد املسئوليات القانونية يف جمال
املكتبات .تشتمل قوانني املكتبات املدرجة يف ملفات الدول خبريطة مكتبات العامل
على القوانني العامة للمكتبات وقوانني املكتبات اليت تغطي بعض أنواع املكتبات (مثل
قانون املكتبات الوطنية واملكتبات العامة ،إخل).
يعترب اإليداع القانوين أداة حمورية يف بناء املقتنيات الوطنية اليت حتفظ وتنمي وتنقل
الثقافة الوطنية لألجيال القادمة .وهو التزام قانوين يتطلب من الناشرين واملوزعني ويف
جماان حلصيلة املقتنيات الوطنية .ميتد هذا
بعض البالد املطابع إبيداع نسخ من أعماهلم ً
النطاق يف الكثري من الدول ليشمل املصادر الرقمية واألشكال األخرى للمواد غري
أيضا يفرض تشريع اإليداع القانوين التزامات على الوكاالت
املطبوعةً .
أحياان ً
الببليوغرافية الوطنية فيما يتعلق ابملواد اليت حتصل عليها عن طريق اإليداع القانوين حول
احملافظة طويلة األمد والوصف والوصول والقيود املفروضة على استخدام تلك املواد أو
التخلص منها .قد أييت اإليداع القانوين على هيئة تشريع منفصل أو يدمج وسط
قوانني وأحكام أخرى (مثل قانون املكتبات العامة أو قانون حقوق الطبع والنشر).
مينح قانون حقوق الطبع والنشر مؤلفي أو مبدعي األعمال األصلية حقوق حصرية
للقيام ببعض اإلجراءات فيما يتعلق أبعماهلم ،مثل النسخ والتوزيع واإلعارة واإلاتحة
على شبكة اإلنرتنت .تتضمن قوانني حقوق الطبع والنشر يف أغلب الدول استثناءات
خصيصا على املكتبات واألرشيف ،مما يعد ضرورًًي لتنفيذ مهمتها لدعم
أو قيود تطبق
ً
شيوعا (عادة عدد حمدد من
التعليم .يعترب النسخ من أكثر استثناءات املكتبات ً
أيضا للحفظ.
النسخ) من أجل القراء والباحثني وغريهم من مستخدمي املكتبات و ً
تتمكن املكتبات من خالل تلك االستثناءات والقيود من استخدام األعمال دون
الرجوع للمؤلف أو صاحب امللكية الفكرية أو أي طرف آخر.
لكي تعمل يف جمال املكتبات ،حتتاج يف الكثري من الدول أن يكون لديك املؤهالت
الرمسية (مثل دبلومة يف جمال املكتبات واملعلومات أو مؤهل جامعي يف جمال املكتبات
أو مؤهل جامعي يف أي جمال أو دراسات عليا يف املكتبات واملعلومات أو شهادة
معتمدة) .قد تتطلب بعض الوظائف مبجال املكتبات املزيد من املعرفة أو اخلربة

مطلواب
أحياان يكون التسجيل املهين للمكتبيني
املتخصصة أو بعض اخلربة العملية .و ً
ً
للعمل يف قطاع املكتبات واملعلومات .تسرد املعلومات املدرجة يف ملفات الدول
خبريطة مكتبات العامل املؤهالت املهنية املطلوبة ملوظفي املكتبات (غادة ما ينظمها
القانون أو هيئة قانونية تعمل يف جمال املكتبات ابلدولة).
التعليم
Education

اإلصدارات املهنية
Professional publications

األحداث املهنية
Professional events

(أحياان يطلق عليه علوم
غالبًا ما يشار إىل دراسة املكتبيني بعلم املكتبات واملعلومات
ً
املكتبات واملعلومات) ،وهو مصطلح مرتبط مبدراس علم املكتبات واملعلومات
) أو كليات املكتبات .يف بعض الدول يشيع إطالق مصطلح "علم التوثيق" (SLIS
على اجملال حيث تشكل علوم املعلومات ودراسات االتصاالت حقل متداخل .يف
بعض املناطق يدمج علم األرشيف وعلم املكتبات وعلم املتاحف يف دراسات
ؤخرا استخدام مجيع
األرشيف واملكتبات واملتاحفً .
فضال عن أنه أصبح من الشائع م ً
املصطلحات الدالة على "علم املكتبات" و"علم املعلومات" ابعتبارها مرتادفة أو
I( Iحذف كلمة "مكتبات" لتصبح "أقسام املعلومات" أو ما يطلق عليه مدارس) .تشري املعلومات املدرجة يف ملف الدول خبريطة مكتبات العامل إىل Schools
نظام تعليم املكتبات واملعلومات مبعناه األمشل مبا فيه أية مؤسسة تقدم دراسات
املكتبات واملعلومات أو دورات تدريبية يف جمال املكتبات ابلدولة.
تعد اإلصدارات املهنية (مثل الدورًيت واجملالت املهنية) ضرورية لتناقل املعلومات .توفر
مصدرا
اإلصدارات املهنية منصة للمكتبيني متكنهم من التواصل داخل املهنة وتعترب
ً
للمعلومات العملية للعاملني يف جمال املكتبات (على سبيل املثال تقدم معلومات
شائعة أو خمتصرة حول البحث واالجتاهات واالكتشافات العلمية أو تنقل آخر
األخبار حول األحداث اجلارية للعاملني يف جمال املكتبات) ،مما يساعد على اختاذ
القرارات املستنرية والتطوير من خالل املشاركة والتعلم من األحباث أو خربات األقران.
اإلصدارات املهنية املدرجة يف قائمة ملفات الدول خبريطة مكتبات العامل هي جمالت
ودورًيت مهنية تصدرها منظمات مهنية يف جمال املكتبات يف الدولة ابنتظام خالل
العام.
توفر األحداث املهنية (مثل املؤمترات واالجتماعات السنوية) منصة لتبادل احملتوًيت
املفيدة يف مواضيع ذات صلة وتساعد على مواكبة آخر التطورات والتغريات اليت تطرأ
يف جمال املكتبات وتشجع إدامة التواصل والعالقات بني املهنيني .األحداث املهنية
املدرجة يف قائمة ملفات الدول خبريطة مكتبات العامل هي املؤمترات واالجتماعات
املهنية (العامة أو اليت تستهدف نوع معني من املكتبات) اليت تنظمها املنظمات املهنية
يف جمال املكتبات ابلدولة بصفة دورية.

