
 

  ميثاق المجموعات

  

  

  :موضوع الميثاق

يستعرض ھذا الميثاق المبادئ العامة و التوجھات الخاصة باقتناء، تطوير و تنظيم المجموعات المتبعة من 

  .قبل المكتبة الوسائطية لمؤسسة مسجد الحسن الثاني

  

  :المكتبة الوسائطية و خدماتھا مھام

 :المھام - 1

  :لمؤسسة مسجد الحسن الثاني إلى تحقيق جملة من ا3ھداف ا3ساسية تھدف المكتبة الوسائطية

 .توفير الظروف الم�ئمة للقراءة و التسلية للجميع دون أي تمييز فئوي -

 .تسھيل الولوج إلى المعلومة و المعرفة -

 .اعتبارھا مركزا للموارد و الدعم لمختلف الفاعلين الجمعويين و السوسيوثقافيين -

 .شيط الثقافي لمدينة الدار البيضاءالمشاركة في التن -

 .خلق فضاء للت�قي،الحوار و تبادل ا/راء -

 

   :الخدمات -2

وج الحر على منوال المكتبات ا3خرى، تقدم المكتبة الوسائطية مجموعة من الخدمات تتنوع ما بين الول

من خدمة اGعارة  اFستفادةو ، الفضاءات المشجعة على القراءة الترويحية  لجميع الموارد الوثائقية و

  .سواء بالنسبة لJفراد أو المجموعات

  

  

  



  :تقديم المجموعات

متعدد الحوامل رھن إشارة العموم رصيدا وثائقيا  لمؤسسة مسجد الحسن الثاني تضع المكتبة الوسائطية

الشباب و ا3طفال، (يستجيب لتطلعات الرواد بمختلف مشاربھم ) مطبوعات، أقراص، أقراص مرئية(

  ).الكبار

  .غير معزولة و تضمن حرية الولوج إلى المجموعات و استقQلية اFستعمالفضاءات المكتبة الوسائطية 

  .يمكن استعارة أغلبية الوثائق باستثناء الحوامل متعددة الوسائط، المراجع و الدوريات

  

  :المبادئ العامة لتطوير المجموعات

يحاول الرصيد الوثائقي للمكتبة الوسائطية تغطية مجموع المجا5ت المعرفية : الموسوعاتية -

 .و مختلف أشكال التعبير ا9دبي و الفني

تأخذ المكتبة الوسائطية بعين ا5عتبار تعدد التيارات و المذاھب الفكرية مع احترام : التعددية -

 القيم ا9خ�قية

 .و المؤسساتية للب�د  -

تويات القراءة مرتكز أساسي اعتمدته المكتبة الوسائطية ليت�ءم مع التمثيلية لمختلف مس -

 نوعية القراء 

 .و حاجياتھم

 .تقوم المكتبة الوسائطية با5نفتاح على مختلف اللغات المتداولة بالمغرب: التعددية اللغوية -

 

  :مبادئ ا%قتناء و ا%ختيار

  :وسائل اFختيار

  .عمل جماعي يعتمد على التوافق و تبادل اVراء تخضع عملية اFقتناء إلى

فھارس الناشرين، قواعد المعلومات، البوابات (يتم اFقتناء باللجوء إلى مجموعة من المصادر 

  ...).الموضوعاتية، الصحافة الوطنية و الدولية

 

  : معايير الجودة

دقة الوثائقية، الجودة الفنية و تحرص المكتبة الوسائطية على تناغم و جودة مجموعاتھا من حيث ال 

  ...).الصور، توضيب الصفحات(المطبعية 

 



  :عدد النسخ

لشريحة واسعة من الطلبات خاصة في إطار سياسة  اFستجابةتم اقتناء العناوين في أكثر من نسخة بغية 

 .و التنشيط ة اGعار

  

  :اFستبعادمعايير 

يتم استبعاد الوثائق التي تتطرق لمواضيع التمييز العرقي، العنصري أو الديني، الكتب الممنوعة بموجب  

.القانون، الكتب المدرسية أو الجامعية  

 

   :معايير التجديد و الحذف

 لضمان جودة و توازن الرصيد. في حدود المتاح، يمكن للمكتبة الوسائطية أن تجدد مجموعاتھا الحالية

 . الوثائقي، يمكن سحب بعض الوثائق من المجموعات إما باستبدالھا أو بحذفھا

  

  :طلبات القراء

تتواصل المكتبة الوسائطية مع قرائھا حيث تتيح لھم إمكانية اقتراح اGقتناءات التي تتم دراستھا من طرف  

  .         مدة من قبل المؤسسةو تلبى ھذه الطلبات إذا كانت تتماشى مع المعايير المعت. مسؤولي اGقتناءات

  

  

  

  

 

  

 

   

  

  

 


