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 المستخمص

، حتية لممكتبات المركزية في بغدادتيدف الدراسة الى دراسة نماذج االتحادات المكتبية العالمية، وعرض البنية الت
كتبات الجامعية شمل مجتمع الدراسة الم، لبناء نموذج مقترح التحاد المكتبات الجامعية المركزية في بغداد

وقد خمصت الدراسة إلى عدد من ، المركزية العراقية في محافظة بغداد، وقد استخدمت الدراسة المنيج التحميمي
 النتائج، أىميا:

أظيرت الدراسة وجود تذبذب في ميزانيات المكتبات والتي كانت سببًا في انخفاض التزويد، اذ حققت  .1
( بأعتبارىا مستقمة 2012-2003مصروف لسنوات الدراسة )المكتبة المركزية لجامعة بغداد أعمى 

الميزانية عن الجامعة األم مما يتيح ليا التصرف في ميزانيتيا عمى عكس المكتبات األخرى التي تواجو 
 مشاكل في تحديد المصروفات.

ل ضعف قنوات اتصال غير مباشرة بين المكتبات يمكن أن تشجع عمى االىداء أو التبادل بينيا في ظ .2
غياب تطبيق التشريعات الخاصة بذلك، مما دفع المكتبة الى االعتماد عمى امكانياتيا في سد حاجة 

 الطمبة والباحثين لممكتبات الجامعية المركزية.
تحويميا الى الشكل االلي قية و اتمت المكتبة المركزية لمجامعة التكنولوجية مشاريع حوسبة الفيارس البطا  .3

 % أو اقل من ذلك.20في حين المكتبات االخرى اتمت تحويل الفيارس بنسبة  واتاحتو امام المستفدين
توصمت الدراسة الى ان ىناك رغبة جادة من قبل امناء المكتبات الجامعية المركزية في بناء اتحاد بين  .4

 المكتبات المركزية من خالل المقابالت التي اجرتيا الباحثة.
 نيا:كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، م 

استغالل ميزانيات المكتبات المركزية لمجامعات اسوة بالمكتبة المركزية لجامعة وذلك لحرية االختيار  .1
 وتبويب حقول الصرف.

وضع سياسة تعاونية لتنمية مجاميع المكتبات الجامعية المركزية لتالفي مشاكل التكرار وحل مشاكل  .2
اون في تعزيز وتقوية مجاميع المكتبات ووسيمة ضيق مساحات الخزن في المكتبات، إستثمار قنوات التع

لتجنب تكرار الجيود نفسيا في المكتبات الجامعية وتوفيرًا لنفقات المكتبات التي يمكن االستفادة منيا في 
 نواحي تطويرية. 

إصدار تشريع قانوني مضاف لو التعميمات في وزارة التعميم العالي والبحث العممي خاص بانشاء  .3
 ية في المكتبات الجامعية المركزية العراقية.اتحادات مكتب

تكون عضوية االتحاد من المكتبات الجامعية المركزية في محافظة بغداد وبادارة المكتبة المركزية  .4
 لجامعة بغداد.

 .( بتمويل االتحادجامعية المركزية في محافظة بغدادتقوم المكتبات المشاركة في االتحاد )المكتبات ال .5
المكتبة المركزية لمجامعة التكنولوجية مسؤولية االنظمة اآللية داخل االتحاد والعمل عمى اختيار تتولــى  .6

 انظمة معمومات موحدة بين المكتبات المشاركة في االتحاد.
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تتولى المكتبة المركزية لجامعة بغداد مسؤولية االشراف عمى التزويد االجراءات الفنية داخل االتحاد  .7
 فيرس موحد. واالشراف عمى بناء

عمى المكتبات المشاركة في االتحاد انشاء موقع ويب خاص بيا لتقديم خدمات المعمومات والتعريف  .8
 .بمجموعاتيا وانشطتيا واتاحة البحث في فيرس المكتبة عبر موقع الويب الخاص بالمكتبة

الموحد المبنة عمى االتحاد العمل عمى انشاء شبكة معمومات بين المكتبات المشاركة ويكون الفيرس  .9
 االساسية ليذه الشبكة.

 االستفادة من خبرات العاممين والعمل عمى تبادل الخبرات بين المكتبات المشاركة في االتحاد. .10
 
 


