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 المشروع الثامن

الفهرس الموحد للمكتبات المدرسية

   

 

 اعداد

 مصطفى جنبه

 يالضو محمود

 

 المشروع  مبررات

سيتغلب المشروع على أساليب العمل التقليدية وإجراءات أداء  حيث وجود مشكلة في النظام اليدوي الحالي - 

عمل الموظفين والروتين والتعقيدات اإلدارية، مما يؤدى إلى تبسيط إجراءات العمل وتوفير إجراءات سريعة 

ودقيقة لتأدية العمل، وكذلك تركيز المديرين والموجهين على األعمال اإلشرافية بدالً من انغماسهم معظم 

وكذلك يسهم في الكشف عن . والورقية، وتهيئة مكان العمل للمزيد من اإلنتاجية تابيةفي األعمال الك الوقت

المشكالت التي تعترض سير العمل لتفاديها قبل ظهورها هذا فضالً عن ظهور المؤسسة بمظهر عصري يليق 

 بالوضع الراهن للتقدم التكنولوجي

في المعلومات المتاحة للجميع وتغيير طبيعة الحاجة إلى  ائلةالزيادة اله حيث مواجهة الطلب المتزايد -

موضوعات متخصصة  ورالمعلومات بسبب التقدم العلمي والحضاري وتداخل الموضوعات العلمية وظه

فضالً عن تضخم حجم اإلنتاج . مع انكماش الموارد المالية المتاحة لشراء مصادر المعلومات وخصوصاًجديدة

النشر ولغاته جعل من الصعب على القدرة البشرية والطرق التقليدية حفظ تلك الفكري وتعدد أشكال 

 بدرجة مرضية وجيده  عهاوتنظيمها واسترجا معلوماتال

من العاملين أو الحيلولة دون الزيادة في أعدادهم واالستخدام األمثل  الحدف: الجيد للعاملين التوظيف -

بمستوى الخدمات المتوافرة وتقديم خدمات جديدة  الرتفاعالعمل وا ءةللعنصر البشري للمكتبة ورفع كفا

 .للمستفيدين وكذلك تجميع نوعية أفضل من البيانات للمساعدة في إدارة المكتبات وذلك باستخدام النظام اآللى

 بهالخاص  الفهرسوالنظاماآللى، فالجهة المسئولة عن ومراكز المعلومات للمكتبات الطمأنينة واالستقرار -

تقوم بالتدريب والتحديث المستمر للنظام لمواكبتة ومسايرتة للتطورات والتعديالت ( في أغلب األوقات)

 .حداثة مستمرة للعمل وأساليبه يعطىوالتغيرات المستمرة مما 
الفني  تجهيزهذا المشروع في التقليص من البطء في تنفيذ عمليات ال سيساعد رفع كفاءة العمليات الفنية -

مستوى من  تدعي تكرار األشغال فيوفر الفهرسلفة من فهرسه وتصنيف وتزويد وغيرها تلك التي تسالمخت
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الكفاءة والدقة في تخزين البيانات الببليوجرافية ومعالجتها السريعة للتسجيالت وإدخال التعديالت عليها 

 .اعتهاوطب

وأيضاً الشبكات  LANالتعاون بين أنظمة المكتبات األخرى من خالل نشر وتدعيم الشبكات المحلية  -

بين المكتبات المختلفة وكذلك تبادل  رةالعالمية مثل شبكة اإلنترنت فى االشتراك في الموارد المتوف

 .أرضية مشتركة للعمل والتعاون بين المكتبات وفيرمما يسمح بت المقروءة آلياً المعلومات عيةالمعلومات وأو

حيث ستتمكن المكتبات المشتركة من تطوير أداءها وتقديم خدمات معلومات : توفير الوقت والجهد -

في تقديم تلك الخدمات  السرعةأفضل مما كانت عليه في النظم التقليدية مع مراعاة مستوى الكفاءة والدقة و

الحصول على خدماتهم بدون الحاجة للذهاب  دوناتهم، كذلك استطاع المستفيوفئ مهما كان حجم المستفيدين

 للمكتبة في أي وقت خاصة في النظم المتاحة على الخط المباشر وعدم االرتباط بمواعيد فتح وغلق المكتبة

 أخرى مبررات -

ختلفة للبحث مداخل م وكذلكتوفيرإتاحة الفهرس اإللكتروني الموحد على الخط المباشر للمستفيدين  -

 .في الفهرس اآللي للمكتبة

 في تقديم خدمات جديدة يصعب تقديمها من خالل النظام التقليدي مثل البث االنتقائي للمعلومات الرغبة -

 .المتخصصة الببليوجرافياو
 تقييم العمل بدقة وسرعة سهولة -

 

 : التنفيذية  جراااتواإل الخطوات

 (يوم 03) التنظيمى للمشروع هيكل تشكيل ال: المرحلة األولى - 1

مسئولية االشراف واالدارة ووضع السياسات  أعضاء 5ال يزيد عن  (وحدة المكتبة الرقمية)إدارية عليا  هيئة( أ

 : من  سويتكونوالخطط التى تحقق أهداف الفهرس ومتابعة تنفيذ خطة العمل بالفهر

 سالمستخدم في إنشاء الفهر ىتكنولوجي مسئول عن ادارة النظام اآلل مدير 

 فني مسئول عن إدارة العمليات الفنية وتوحيد ممارسات العمل داخل الفهرس مدير 

 المركزىوضع البرنامج التدريبي  وعنمسئول عن التنسيق مع مسئولى المحافظات )تنسيق  مدير 

 (ومتابعة تنفيذه وبالمحافظات

 فريق المراجعة وضبط الجودة مدير 

وتختارة الهيئة  عتمدهت -مسئولية التدريب والتنسيق اإلدارى فى المحافظة ( المحافظات)األقاليم  مسئولى( ب

 .اإلدارية
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المراجعة وضبط الجودة  فريق) ج

-  

على أن  وفقا لشروط موضحة ومحددة سلفا -تعتمده وتختارة الهيئة اإلدارية  

 (دخاالت تباعا على جميع المحافظاتفة االللمراجعة على كا هيضع فريق المراجعة خطة إلسلوب ونظام عمل

 (يوم  03)  واإلعدادالمراجعة : المرحلة الثانية  -2

المدرسية واسلوب  للمكتباتمصطلحاتهيتم مراجعة النظام المستخدم وعناصرة بما يناسب : مراجعة النظام( أ

 تحت مسئولية الهيئة اإلدارية  هالعمل بها واقتراح ما يجب اضافته او حذفة او تعديل

 ليتم العمل بناء علية  RDAإعداد دليل إرشادى وفقا للقواعد والشكل المعيارى  يتم( ب

مراجعة التسجيالت الموجوده مسبقا فى الفهرس لتحديد صالحيتها والبدء من جديد وفق للشكل المعيارى ( ج

RDA . 

 اإلدخال والتدريب: المرحلة الثالثة  -0

اتصالها  افرتو مدىكانياتها ومقتنياتها ووماعمل إحصائية بكل محافظة بعدد المكتبات المدرسية ( أ

 بها وبدائل العمل بشبكة االنترنت

وذلك تحت إشراف مديريات  االنترنتالمكتبات التى ليس بها جهاز حاسب آلى أو توصيلها بشبكة  دعم( ب

 التربية والتعليمالتربية والتعليم بالمحافظة أو وزارة 

لهم بالمكتبات المدرسية  ىعلى أن يكون للطالب جزء عمل جامعاتيتم التعاون مع أقسام المكتبات بال( ج

على أن يقوم مسئول المحافظة بتدريب )ات إدخال المقتنيات على الفهرس للعمليات الفنية أو المساعدة فى عملي

 (الطالب قبل بدء العمل

شهر  01مكتبة مدرسية لمدة  011تقسيم المشروع لثالث مراحل كل مرحلة تضم  ميت -إدخال المقتنيات ( د

 33ويكون مجمل الوقت المطلوب ( شهور  3مكتبة على األقل كل  15حيث يتم البدء فى إدخال ) للمرحلة 

 .شهر بحد أقصى 

 ةالمتوقع النتائج
وسيلة جيدة من وسائل  قتنياتوسيكونلما زودت به المكتبات من مواد وم بةدليلالفهرس بمثا سيكون -0

 التزويد

 قبل الطالب للحصول على المادة المطلوبة أو معرفتها فى أى مكتبة توجد  منالجهد المبذول  يلتقل -1
 تقديم كافة أنشطة المكتبة المدرسية المختلفة بشكل آلى مما يخفف الضغط على أخصائى المكتبة -3
 .وجعلها ذات معايير وصيغ وقواعد موحدة –لفنية العلمياتا–أعمال الفهرسة والتصنيف  وحيدت -4
 (تبادل المطبوعات والدوريات)تفعيل خدمة االعارة بين المكتبات  -5
 .تتكبد عناء السفر واالنتقاال المركزية للمسئولين بدال من ةيتيح إمكانية اإلشراف والمتابع -3
 (الب وأولياء االمور الط) المكتبة ومجتمع المستفيدين  ىيزيد التواصل والترابط بين أخصائ -7



  مستقبل الفهرسة في مصر

 

78 

 :التمويل
 النترنتويمكنا شبكاتالمشروع فى توفير أجهزة حاسب آلى للمكتبات المدرسية وتوفير اتصالها ب يتمثلتمويل

 : تعاون الجهات اآلتية 

 (والتعليم بالمحافظات  التربية مديريات – للمكتبات العامة اإلدارة)  وزارة التربية والتعليم - 0

 مركز تقنية المعلومات جامعة المنصورة  -1

 وزارة االتصاالت  -3

 الثقافة وزارة – 4

 الجامعات المصرية -5
 


