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 التأسيس

 وبمبادرة من مجموعة من المكتبيين المهتمين تمت الدعوة لعقد  29/4/1985بتاريخ

االجتماع األول إليجاد نواة جمعية المكتبات األكاديمية ومراكز البحوث، وتم تشكيل لجنة 

 .تحِضيرية للتنسيق والتحضير للموضوع

 عقد اجتماع خاص لمِناقشة األهداف العامة والخاصة للجميع،  3/6/1985بتاريخ

 .  مادة 21باإلضافة إلى النظام الداخلي المكون من 

 اجتمع المكتبيون مع منسق النشاطاِت األكاديمية لمؤسسات مجلس  17/3/1987بتاريخ

التعليم العالي وأعربوا عن رغبتهم في أن يتم نشاطهم األكاديمي تحت مظلة مجلس التعليم 

رئيس المجلس /جابي برامكي .إلى د 18/3/1987العالي وتم توجيه رسالة رسمية بتاريخ

في حينه للحصول على الموافقة الرسمية، وكذلك إلى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية 

لترشيح شخص يمثلهم في لجنة المكتبات األكاديمية وفعال تم ترشيح مدراء المكتبات 

 .  لحضور اجتماعات اللجنة
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 أهداف لجنة المكتبات األكاديمية 

  األهداف األساسية

 إبراز الدور الذي تلعبه المكتبات كمراكز تربوية وكعامل تغيير

في التطور األكاديمي ورفع المستوى الثقافي للمجتمع المحلي 

 الذي تخدمه هذه المكتبات 

 مشاركة المصادر المادية والبشرية بهدف االرتقاء بالمعنى

التربوي للخدمات المكتبية وتحسين وضع المكتبيين المهني من 

 أجل تقديم خدمات أفضل للقراء
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 األهداف العامة

 
 زيادة التعاون بين المكتبات األكاديمية ومراكز البحوث في الضفة والقطاع 

 توحيد جهود العاملين في حقل المكتبات من أجل تحسين وتطوير الخدمات

 المكتبية 

 تحسين الوضع المهني للمكتبيين 

 التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المكتبية العربية والعالمية 
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 األهداف الخاصة

 التنسيق بين المكتبات في مجال تطوير المجموعات المكتبية 

 التنسيق في مجال تبادل الخبرات 

 التنسيق في مجال الفهرسة والتصنيف 

  التنسيق في مجال تصنيف المنشورات المحلية 

 التنسيق في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين هذه المكتبات
(Interlibrary Loan)  وتسهيل الخدمات المكتبية للباحثين والقراء 

 العمل على إدخال أجهزة األنصال المطورة إلى هذه المكتبات 

 التنسيق والتعاون في مجال صيانة الوثائق والمطبوعات 

 التنسيق في مجال إدخال التكنولوجيا والحاسوب إلى المكتبات األكاديمية 

 التنسيق والعمل على تبادل األعداد المكررة من الكتب والدوريات 
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 األهداف الخاصة )2( 

 العمل على تطوير مجموعة من المكتبين األكاديميين والذين

 سيعملون بدورهم على تطوير الوضع المهني للمكتبين اآلخرين 

 العمل على تأسيس أطار يمكن من خالله بحث المشاكل الفنية

 .  التي تواجه المصنفين والمفهرسين للكتب العربية

العمل على إصدار نشرة من قبل المكتبيين األكاديميين 
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أولى مشاريع اللجنة كان العمل على توحيد رؤوس الموضوعات العربية واعتماد قائمة  -1
 .  1986التقسيمات الشكلية مثال وذلك في العام 

 PLILL 1993-1994مشروع فهرس الدوريات الموحد  -2

مشروع الفهرس الموحد بدعم من اليونسكو وبإشراف وتنسيق جامعتي بيرزيت والقدس عام  -3
1998  . 

الحصول على كميات من الكتب المهداة في مصادر  – 1997مشروع مكتبة غزة عام  -4
 .  مختلفة وتوزيعها على الجامعات وبعض المؤسسات الفلسطينية

مشروع دراسة القوى العاملة في مجال المكتبات والمعلومات من قبل خبير بريطاني السيد  -5
Ray Lonsdale  لتحديد االحتياجات إلى إنشاء برنامج في علم المكتبات والمعلومات

-1998وذلك بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني وجمعية المكتبات الفلسطينية عام 
1999  . 

 .  1999بين المكتبات عام " اإلعارة التعاونية " مشروع اقتراح  -6

 

 األهداف المحددة
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 األهداف المحددة )2(

تأمين االشتراك المجاني لقواعد بيانات جامعة بيليفلد وشبر نجر األلمانيتين وذلك  -8
. 2002ولغاية كانون أول  1999لمدة ثالث سنوات من أيلول   

التوصية بمنح المكتبيين عالوة فنية  -9  

التوصية بضرورة تأمين منح دراسية وبعثات للمكتبيين لمتابعة تحصيلهم العلمي  -10
. وتطوير كفاءاتهم  

دوالر أمريكي لكل جامعة من الجامعات الفلسطينية  45.000تأمين منحة بقيمة  -11
USAIDلشراء كتب وذلك بدعم من  . 2005وذلك عام    

الحصول على منحة كتب مجانية من المجلس الثقافي البريطاني في األدب  -12
. الكالسيكي لكافة المكتبات الجامعية  

تأمين االشتراك بقاعدة بيانات  -12 EBSCO عن طريق   AED وذلك كنتيجة للدراسة  
التي أعدها السيد ناصر صالح حول احتياجات مؤسسات التعليم العالي للقواعد 

. 2005-2004اإللكترونية وذلك عام   

في الجامعات الفلسطينية " مساق مهارات مكتبية " توصية بإعادة تدريس  -13  

. التنسيق بين المكتبات األكاديمية في مجال تطوير المجموعات المكتبية -14  
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 األهداف المحددة )3(

اإلعداد لبرنامج تدريـبي يتضمن عقد دورات وورش عمل في  -15
  -:مواضيع مختلفة تهم المكتبين والمكتبات وكان أهمها

 إدارة األفراد " دورةPersonnel Management  “ بالتنسيق مع المجلس
 .  1998الثقافي البريطاني في حزيران 

 بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني في تشرين ثاني " إدارة المكتبات " دورة
1999  . 

 2000في حزيران " تسويق الخدمات المكتبية " دورة 

 ورشة عمل حول استخدام خدمةOCLC/First Search  1998في تشرين أول 
 .  والحصول على فترة تجريبية لكافة الجامعات

 ورشة عمل حول استخدام برنامج المكتباتLibsys  لشركة نور سوفت وATS  . 

 2000في أيلول " شبكات المعلومات واإلنترنت " ورشة عمل حول  . 

 ورشة عمل خاصة بشركة Swets  الهولندية المتخصصة بالنشر والتوزيع من أجل
 1999االشتراك بالشبكة عقدت في جامعة القدس في شهر تشرين ثاني 
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لعام تصورات لجنة المكتبات الجامعية   
2004-2005  

تطوير المكتبات في المجال اإللكتروني حيث يسهل ذلك على الطالب، ويمهد الطريق أمام  -1
أي مكتبة جامعية أن تتطلع على محتويات ومقتنيات المكتبات الجامعية األخرى من خالل 

 الشبكات اإللكترونية

   

تطوير المكتبات في الجانب اإلداري والمهني والمصادر بمعنى أن تتزود المكتبات بأكبر  -2
 .قدر ممكن من المراجع المحلية والعالمية وأن تشمل جميع الميادين العلمية

ويتاح لهم التدريب الدوري لمتابعة المستجدات ( مهنيا ) أعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا  -3
 .في مجال علم المكتبات

في  Consortiaاستحداث قانون ونظام خاص بالمكتبات وكذلك نظام االشتراك الجماعي  -4
المجالت العلمية والعالمية أي أمكانية أن تستفيد جميع المكتبات الجامعية من هذه أو تلك 

 .المجلة

 (.  بإدارة المكتبات والمعلومات ) يتعلق فيما يسمى ( تخصصي ) استحداث برنامج جامعي  -5
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تصورات لجنة المكتبات الجامعية لعام 

2004-2005 (2)  

البحث عن أفضل السبل لتبادل المعلومات بعامة والمجالت اإللكترونية بخاصة بين الجامعات -6
 الفلسطينية 

كيفية استفادة الطلبة والباحثين من ما هو متوفر من دوريات ومجالت ومعلومات في -7
 جامعات أخرى

البحث عن أفضل السبل لتخفيض قيمة وتكلفة االشتراك للجامعات في الخدمات التي تقدمها  -8
  Data Basesالشركات العالمية المتخصصة في أل 

 .سبل االستفادة من خدمات تقدمها شركات أخرى باإلضافة للشركات األجنبية -9

      كيفية خلق خبرة للمكتبات الجامعية لتساعدها في التعامل مع منتجات أل -10
Databases للشركات العالمية. 

في تكلفة اشتراك الجامعات الفلسطينية في المجالت العلمية  AEDالمساهمة المالية لال  -11
 اإللكترونية 
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 تصورات لجنة المكتبات الجامعية لعام
  2004-2005 (3)  

 من دول عربية  Data Basesسبل توفير عروض للخدمات أل  -12

 ضرورة توفير عروض للعلوم اإلنسانية باإلضافة للعلوم الطبيعية المجردة  -13

 كيفية إنشاء شبكة الكترونية موحدة لجميع المكتبات الجامعية  -14

التفكير في كيفية االستمرار في اشتراكات المكتبات الجامعية في المجالت العلمية المختلفة 
 وسبل توفير دعم مالي لهذه المؤسسات 

 إنشاء فهرس إلكتروني لكل مكتبة جامعية للتعرف على مقتنيات المكتبات األخرى -15

 .  النظر في كيفية تبادل المجالت بين الجامعات الفلسطينية والعربية -16

كيفية استفادة الجامعات التي تنقصها الخبرة في مجال الشبكات اإللكترونية من جامعات  -18
 .  متوفرة لديها هذه الخبرة

 سبل توحيد جهود الجميع وتكاتفهم لتعم الفائدة على الجميع -19
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