الدليل الإر�شادي للمكتبة الربملانية

جمل�س ال�شورى
الأمانة العامة امل�ساعدة ل�ش�ؤون العالقات والإعالم والبحوث
�إدارة البحوث والدرا�سات  -املكتبة الربملانيةاملكتبة الربملانية مبجلس الشورى

احملتويات





مطوية املكتبة الربملانية مبجلس الشورى.
نظام اإلعارة.
سياسة تزويد الكتب واملصادر املعرفية.
منوذج استمارة العضوية.
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كلمة معايل األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس جملس الشورى

تعد املكتبات الربملانية يف وقتنا املعا�صر �ضرورة البد منها من �أجل توفري م�صادر
املعرفة املتنوعة من كتب ومراجع ودوريات ورقية و�إلكرتونية ،وقواعد بيانات
تركز يف الأ�سا�س على القوانني والت�شريعات ،خدمة لأع�ضاء املجال�س الربملانية
ب�صفة خا�صة ،ومنت�سبي ال�سلطة الت�شريعية والعاملني يف املجال القانوين ب�صفة
عامة ،وكذلك من �أجل �إتاحة الفر�صة للجميع لال�ستفادة من النتاج الفكري
الإن�ساين املتعلق بالقوانني والت�شريعات يف خمتلف مفا�صل احلياة ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل رفد �أع�ضاء املجال�س الربملانية مبعلومات يف جمال القانون ت�ساعدهم
يف ت�أدية مهامهم بفكر نري وبحرفية تامة ،وبخا�صة يف حال تقدمي االقرتاحات التي
منها اقرتاح القوانني .وانطال ًقا من تلك املعطيات فقد وجدنا �ضرورة ت�أ�سي�س
مكتبة برملانية مبجل�س ال�شورى تتوافر فيها مقومات املكتبة املتطورة من حيث
املبنى ،والتجهيزات ،والأثاث ،وكذلك من حيث توفري املقتنيات احلديثة الن�شر
من مو�سوعات وكتب ومراجع ودوريات قانونية -الورقية منها والإلكرتونية
 ب�شكل خا�ص وبع�ض م�صادر الثقافة ب�شكل عام ،مع وجود كادر وظيفي منذوي اخلربة والكفاءة.
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لقد متكنا بعون اهلل من ت�أ�سي�س املكتبة الربملانية مبجل�س ال�شورى وافتتاحها يف دور االنعقاد
العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي الرابع ،والتي �ستكون رافدً ا رئي�س ًيا جلميع �أع�ضاء
املجل�س ومنت�سبي ال�سلطة الت�شريعية وبقية العاملني يف جمال القانون.
ويطيب يل مبنا�سبة افتتاح املكتبة الربملانية مبجل�س ال�شورى �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل
الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى ،مثمنًا اجلهود الكبرية التي بذلتها الأمانة العامة امل�ساعدة
ل�ش�ؤون العالقات والإعالم والبحوث �أثناء عملية الت�أ�سي�س ،كما �أثمن جهود الآخرين
الذين دعموا بخربتهم هذا امل�شروع الرائد الذي �سي�ؤدي بدون �شك �إىل االرتقاء مب�ستوى
العمل الت�شريعي يف مملكتنا العزيزة  ..متمنيا كل التوفيق والنجاح للمكتبة الربملانية ملجل�س
ال�شورى يف �أداء الدور املنوط بها بكل فاعلية واقتدار.
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كلمة سعادة األمني العام

متثل توجيهات معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى ب�إن�شاء املكتبة
الربملانية خطوة رئي�سية وحد ًثا مه ّما يف جمال العطاء العلمي والثقايف املوجه ملنت�سبي املجل�س،
والكوادر القانونية والت�شريعية يف مملكة البحرين ،و�سيحفظ تاريخ املجل�س هذا الإجناز القيم
فى حقل املعرفة القانونية.
�صرحا ثقاف ًيا �أجنز ب�سواعد العاملني املخل�صني،
و�إذ نحتفل بافتتاح املكتبة الربملانية ،التي تعترب ً
لندعوا القانونيني والت�شريعيني ،وجميع املثقفني� ،إىل اال�ستفادة من هذا املركز العلمي
احلديث ،املدعوم ب�أحدث م�صادر املعلومات القانونية الوطنية ،والعربية والدولية ،التي
تت�ضاعف يو ًما تلو �آخر.
�إن املكتبة الربملانية من املكتبات املتخ�ص�صة التي تعد �إ�ضافة قيمة يف بيئة العمل الت�شريعي ملا
لها من �أهمية يف توفري املعلومة القانونية املوثوقة واحلديثة ومن م�صادرها العلمية الأ�سا�سية،
لتقدمها جلميع القيادات والعاملني يف احلقل الت�شريعي والقانوين يف اململكة.
�إننا نفتخر يف هذا ال�صدد ،ون�شيد بجهد الأمانة العامة امل�ساعدة ل�ش�ؤون العالقات والإعالم
والبحوث والأمانات العامة امل�ساعدة الأخرى بجميع �إداراتها و�أق�سامها التي تعمل باجتهاد
وتفان لتطوير ون�شر الثقافة الربملانية وتقدمي الإ�سناد والدعم البحثي واللوج�ستي املعلوماتي
لأع�ضاء جمل�س ال�شورى وجلانه و�أمانته العامة ،وما هذا الإجناز الثقايف �إال ثمرة �أخرى من ثمار
�إخال�ص كوادرنا الربملانية التي نفتخر بها ونعتز.
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نبذة عن املكتبة

هي مكتبة متخ�ص�صة �إدارة البحوث والدرا�سات بالأمانة العامة
امل�ساعدة ل�ش�ؤون العالقات والإعالم والبحوث مبجل�س ال�شورى،
وقد �أن�شئت عام 2016م خلدمة �أع�ضاء املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل فريق
العمل اخلا�ص بالأع�ضاء والعاملني باملجل�س والباحثني يف املجال نف�سه
من خارج املجل�س كي متدهم باملعلومات الالزمة ،كما ت�ؤدي دو ًرا
�أر�شيف ًيا حلفظ الوثائق اخلا�صة ب�أعمال الربملان وجل�ساته ،وهي عبارة
عن قاعة كبرية ت�ضم زهاء  3000عنوان من الكتب العامة واملتخ�ص�صة
واملراجع والدوريات املتخ�ص�صة وامل�صادر الإلكرتونية.

رؤيتنا

ومنوذجا متفر ًدا على امل�ستوى املحلي
�أن تكون مكتبة رائدة ومتميزة
ً
والإقليمي والعاملي من خالل توفري م�صادر وخدمات معلومات
متميزة لتوفري بيئة ثقافية تدعم وتعمق الأهداف الربملانية
والت�شريعية وال�سيا�سية.
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رسالتنا

توفري �أحدث م�صادر املعرفة من كتب ودوريات ومراجع
وبحوث لبناء جمموعات متوزانة ومتكاملة من امل�صادر
الورقية والإلكرتونية ذات اجلودة العالية ،وتقدمي
خدمات معلومات متقدمة ،وجمع وتنظيم وترتيب
�أوعية املعلومات ،وت�سهيل عملية الو�صول �إليها بهدف
دعم متطلبات العملية الربملانية وم�ساندتها.
الفئات املستهدفة

�أع�ضاء جمل�س ال�شورى .
امل�ست�شارون القانونيون مبجل�س ال�شورى.
العاملون مبجل�س ال�شورى.
الباحثون يف املجال القانوين من خارج املجل�س.
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الوظائف

تعمل املكتبة الربملانية على حتقيق جملة من الوظائف ،ويعد تقدمي املعلومات التي متكن املجل�س من �إجناز مهامه و�أعماله بكفاءة عالية من �أهم
وظائف املكتبة ،ولتحقيق ذلك تعمل املكتبة على التايل:
بناء جمموعة متوازنة من م�صادر و�أوعية املعلومات من خمتلف املو�ضوعات ،وتركز على الناحية القانونية والت�شريعية وال�سيا�سية .
توفري التقارير الفنية والإح�صائيات والقرارات املتعلقة بعمل املجل�س.
خدمة امل�ستفيدين من املكتبة :وهم �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،والعاملون باملجل�س ،وجمموعة امل�ستفيدين خارج امل�ؤ�س�سة من الباحثني
يف املجال نف�سه.
خدمة احتياجات البحث وتوفري وقت الربملانيني يف عملية البحث ،من خالل جمموعة الباحثني املخت�صني يف املجاالت املو�ضوعية
املختلفة.
تقدمي اخلدمات املرجعية ،وخدمات الإحاطة اجلارية و البث االنتقائي للمعلومات.

أهدافنا

تعزيز و�إثراء العملية الربملانية والت�شريعية باعتبارها مركزًا لتقدمي املعلومات املوثوقة.
توفري مواد املعرفة وم�صادر املعلومات ب�أي�سر ال�سبل وب�أقل جهد و�أ�سرع وقت خلدمة البحث العلمي من خالل توفري جمموعات �شاملة
ومتوازنة من م�صادر املعلومات التقليدية والرقمية املرتبطة بالعملية البحثية.
تقدمي اخلدمات املكتبية اجليدة ب�أنواعها املختلفة بالتوازي مع احتياجات وتطلعات امل�ستفيدين من املكتبة.
توفري البيئة املالئمة للأن�شطة الربملانية والبحثية.
�إر�ساء وتطوير عالقات التوا�صل والتعاون مع م�ؤ�س�سات املعلومات الأخرى على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
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خدماتنا

 -1اخلدمات الفنية:
التزويد :حيث يتم حتديد �سيا�سة خا�صة بالتزويد لتنظيم عمليات ال�شراء والإهداء والتبادل.
الفهر�سة والت�صنيف:
وت�ستخدم املكتبة نظام ت�صنيف ديوي الع�شري يف ت�صنيف كل مقتنيات املكتبة بالإ�ضافة
�إىل نظام خا�ص باملكتبات -يف كل عمليات املكتبة من تزويد وفهر�سة و�إعارة (وهو نظام
ال�سيمفوين) و�إدخال البيانات بقالب (مارك  )21الببليوغرايف واال�ستنادي وقواعد الفهر�سة
املقروءة والو�صفية ()RDAوهي �أحدث قواعد فهر�سة م�ستخدمة على م�ستوى العامل،
�إ�ضافة �إىل تك�شيف مقاالت الدوريات املحكمة.
 -2اخلدمات العامة:
وت�شمل الكتب العامة والكتب املتخ�ص�صة ،واخلدمات املرجعية والبحثية ،والدوريات املتخ�ص�صة
وق�سم املواد ال�سمعية والب�صرية� ،إ�ضافة �إىل ق�سم الإعارة مبختلف خدماتها .ويتم االتفاق على
�سيا�سة خا�صة لتنظيم عملية �إعارة مواد ومقتنيات املكتبة ،واالتفاق على نظام تذكري بت�أخري �إرجاع
الكتب.
	خدمة الإعارة.
	خدمة الإر�شاد والتوجيه.
	خدمة البحث الآيل لفهر�س املكتبة.
	خدمة الإحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات.
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	خدمة التك�شيف واال�ستخال�ص.
	خدمات البحث الإلكرتوين.
	اخلدمات املرجعية واملعلوماتية :ويقدمها ق�سم املراجع باملكتبة وت�شمل:

الرد على ا�ستف�سارات امل�ستفيدين املختلفة و�إر�شادهم اىل م�صادر املعلومات املنا�سبة للرد على ا�ستف�ساراتهم.
م�ساعدة امل�ستفيدين على ا�سرتجاع املعلومات من خالل البحث بفهر�س املكتبة املبا�شر.
تي�سري الو�صول والبحث يف م�صادر املكتبة الإلكرتونية ( قواعد البيانات واملجالت الإلكرتونية).
تدريب امل�ستفيدين حول كيفية البحث بنظام املكتبة الآيل وقواعد البيانات الآخرى.
ال�صحف والدوريات واملطبوعات الأخرى:
تتوافر يف املكتبة جمموعة من املجالت املطبوعة باللغتني العربية والإجنليزية وت�شمل املجالت ب�أنواعها املختلفة،
كما تتوافر ال�صحف والن�شرات وم�ضابط اجلل�سات والتقارير ال�سنوية و�إ�صدارات الوزارات وامل�ؤ�س�سات،
وت�ستخدم داخل املكتبة فقط .هذا بالإ�ضافة �إىل الدوريات الإلكرتونية ( )e-Journalsالتي ت�شرتك فيها املكتبة.
خدمات الإنرتنت وامل�صادر الإلكرتونية :حتتوي على كتب �إلكرتونية وقواعد بيانات ودوريات �إلكرتونية
متخ�ص�صة.
ق�سم الو�سائل ال�سمعية والب�صرية :يحتوي هذا الق�سم على جمموعة من ال�شرائط ال�صوتية وال�شرائح
و�أقرا�ص الكمبيوتر ،بالإ�ضافة �إىل �أجهزة متنوعة لت�شغيل املواد ال�سمعية والب�صرية داخل املكتبة .
خدمة الت�صوير والن�سخ :توجد باملكتبة �آالت ت�صوير تعمل بنظام البطاقة املدفوعة القيمة م�سب ًقا.
ميكن للم�ستفيد ت�صوير مقاالت الدوريات واملعلومات املرجعية التي يحتاج �إليها ،وال ي�سمح بت�صوير الكتاب كام ًال
حماية للملكية الفكرية .
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املقتنيات

توفر املكتبة �أحدث م�صادر املعلومات املطبوعة والإلكرتونية التي تركز على الناحية الربملانية والت�شريعية والقانونية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
امل�صادر املتنوعة الأخرى ،وذلك على التف�صيل التايل:
الكتب العامة :تغطي جميع فروع املعرفة ،وهي مرتبة بح�سب ت�صنيف ديوي الع�شري.
الكتب املتخ�ص�صة :ت�ضم جمموعة من الكتب يف املجال الربملاين والت�شريعي والقانوين.
املراجع (مثل املو�سوعات والقوامي�س وكتب احلقائق وغريها).
الدوريات وهي امل�صادر ذات الطبيعة الدورية يف الإ�صدار ،منها اليومي و الأ�سبوعي وال�شهري ،ومنها الف�صلي وال�سنوي.
قواعد البيانات.
جمموعة كتب الت�شريع والقانون البحريني.
مطبوعات جمل�س ال�شورى من م�ضابط اجلل�سات والتقارير اخلا�صة مبجل�س ال�شورى.
املطبوعات احلكومية ذات العالقة بال�ش�أن الربملاين والت�شريعي والقانوين من الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات املختلفة التي لها عالقة
بتخ�ص�ص املكتبة.
جمموعة املواد ال�سمعية و الب�صرية :وهي جمموعة مواد معرفية متوافرة على �أقرا�ص مدجمة ،توفر املكتبة �أجهزة لالطالع عليها.
الأر�شيف ال�صحفي :وي�شمل املو�ضوعات التي تخ�ص جمل�س ال�شورى.
أوقات العمل يف املكتبة

�صباحا  2 -بعد الظهر).
من الأحد �إىل اخلمي�س (8
ً
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نظام اإلعارة
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نظام اإلعارة وإجراءاتها

يحق جلميع �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجميع امل�ست�شارين وكل منت�سبي الأمانة العامة باملجل�س اال�ستفادة من خدمات الإعارة .وتقدم املكتبة
خدمات الإعارة التالية:
الإعارة اخلارجية
وهي تتيح لع�ضو املكتبة مطالعة كتبها وم�صادر املعرفة الأخرى خارج مبنى املكتبة ملدة �أ�سبوعني قابلة للتجديد ما مل تطلب من قبل �آخرين.
وتتفرع مواد الإعارة اخلارجية �إىل:
أ .املواد املطبوعة وتكون على النحو التايل:

للم�ستفيد احلق يف ا�ستعارة ثالثة كتب مع املواد امل�صاحبة مثل الأقرا�ص املمغنطة يف وقت واحد وملدة �أ�سبوعني فقط ،وال يجوز له
ا�ستعارة �أكرث من ثالثة كتب �إال بعد موافقة مدير �إدارة البحوث والدرا�سات.
ال يجوز �إعارة املراجع والدوريات مبختلف �أنواعها.
يحق للمكتبة حتديد امل�صادر املتاحة للإعارة اخلارجية.

ب .املواد السمعية والبصرية ،وتتمثل يف:

	الأقرا�ص املدجمة
	�أ�شرطة الفيديو
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يحق للمرتددين على املكتبة اال�ستفادة من جميع املواد ال�سمعية والب�صرية داخل املكتبة.
يحق للم�ستفيدين من خدمات املكتبة ا�ستعارة املواد ال�سمعية والب�صرية امل�سموح ب�إعارتها مبعدل �شريطني �أو قر�صني مدجمني كل مرة.
مدة اال�ستعارة �أ�سبوعان قابلة للتجديد ما مل تطلب من قبل �آخرين.
يحق للمكتبة حتديد امل�صادر املتاحة للإعارة اخلارجية .
إجراءات احلصول على بطاقة العضوية:

متلأ البيانات املطلوبة با�ستمارة طلب الع�ضوية.
تربز البطاقة ال�شخ�صية (بطاقة الهوية) للموظف باملكتبة للت�أكد من �صحة البيانات املطلوبة.
ت�صرف بطاقة ع�ضوية مل�ستويف البيانات املبينة �أعاله مت�ضمنة �صورة فوتوغرافية للع�ضو امل�شرتك.
تعد بطاقة الع�ضوية �صاحلة ملدة �سنتني اعتباراً من تاريخ �إ�صدارها.
يف حال فقدان بطاقة الع�ضوية يدفع الع�ضو دينارين ل�صرف بطاقة بدل فاقد.

إجراءات حجز الكتب واملواد األخرى:

يحق للم�ستفيد حجز املادة املطبوعة �أو غري املطبوعة املعدة للإعارة بح�ضوره �شخ�ص ًيا� ،أو بوا�سطة الهاتف� ،أو من خالل الربيد
الإلكرتوين للمكتبة �أو من خالل الفهر�س الآيل للمكتبة.
تكون مدة حجز املادة �أ�سبو ًعا فقط ،وبعدها ي�سقط حق احلاجز تلقائ ًيا ،وتعاد املادة �إىل مكانها.
ال يجوز جتديد �إعارة املواد املحجوزة.
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إجراءات تأخر أو فقد املواد املكتبية املعارة:

يخطر املت�أخر عن �إعادة الكتاب �أو املواد املكتبية الأخرى يف املوعد املحدد عن طريق الربيد العادي �أو الربيد االلكرتوين �أو من خالل
الر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSوذلك بعد م�ضي �أ�سبوع واحد من تاريخ الإعادة ،ثم يخطر بعد م�ضي �أ�سبوع �آخر من تاريخ الإخطار
الأول ،ثم بعد �أ�سبوع من تاريخ الإخطار الثاين.
يف حالة عدم ا�ستجابة امل�ستعري للإخطار الثالث يتم �إيقاف ع�ضويته ،بحيث ال يحق له اال�ستعارة بعد ذلك �إال �إذا كانت هناك ظروف
خارجة عن �إرادته قد ت�سببت يف ت�أخره .كما ال يحق له اال�ستعارة �إال بعد �إح�ضار الكتاب املعار �أو تعوي�ضه يف حال فقده ،ودفع املبالغ
املرتتبة عليه جراء ت�أخريه.
يدفع املت�أخر عن �إعادة الكتاب �أو املواد املكتبية الأخرى مائة فل�س عن كل يوم ت�أخري.
يلتزم امل�ستعري بدفع قيمة الكتاب �أو املادة املكتبية الأخرى التالفة �أو املفقودة �إىل املكتبة .
يجوز لرئي�س املكتبة حرمان امل�ستفيد من اال�ستعارة م�ؤق ًتا يف احلاالت التالية:
تكرار عدم �إعادته للمادة �أو املواد املكتبية بعد انتهاء فرتة ا�ستعارتها.
عدم ا�ستجابته لطلب �إعادة املادة �أو املواد املكتبية.
عدم دفعه غرامة الت�أخري امل�ستحقة عليه �أو التعوي�ض عن فقدان املادة �أو املواد املكتبية.
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سياسة تزويد الكتب واملصادر املعرفية
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سياسة تزويد الكتب واملصادر املعرفية
أوال -رسالة التزويد

تهدف �سيا�سة التزويد باملكتبة الربملانية مبجل�س ال�شورى �إىل و�ضع معايري تخدم املكتبة يف عملية اختيار وانتقاء م�صادر املعرفة املختلفة
من حيث �صالحيتها للمكتبة وللم�ستفيدين.
حتمل ر�سالة التزويد يف م�ضمونها اقتناء الكتب وامل�صادر املعرفية الأخرى للمكتبة التي تعود بالفائدة على امل�ستفيدين.
وت�شمل هذه املقتنيات جميع الو�سائط الورقية منها والإلكرتونية.

وتتم عملية التزويد من خالل:
1 .1ال�شراء.
2 .2الإهداء والتبادل.

ثانيا -أسس اختيار اجملموعات (مصادر املعرفة):

(أ)

1 .1تعزيز م�صادر املعرفة التي ت�ساهم يف تعميق الثقافة القانونية وال�سيا�سية والربملانية للم�ستفيدين ،مبا فيها املو�سوعات القانونية وجمموعات
الأحكام الق�ضائية.
2 .2توفري امل�صادر التي ت�ساهم يف التعريف ب�إجنازات ال�سلطة الت�شريعية وتعزيز القرار الربملاين.
3 .3توفري النتاج الثقايف الفكري الإن�ساين مبختلف �أنواعه وفق حاجة امل�ستفيدين.
4 .4اقتناء املطبوعات احلكومية التي تخدم امل�ستفيدين باملكتبة بح�سب تخ�ص�صها.
5 .5مواكبة التطور املعلوماتى على �أحدث �أ�شكاله واقتناء الأوعية الرقمية وتعزيز الو�صول �إليها مبا توفره �شبكة الإنرتنت من خدمات معلوماتية
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متميزة.
6 .6توفري الدوريات املطبوعة والرقمية العربية وغري العربية ب�أحدث �إ�صداراتها يف تخ�ص�ص املكتبة وب�شكل عام بح�سب ما يخدم البحث
العلمي و�إتاحة الأر�شيف اخلا�ص بالطبعات ال�سابقة.
(ب)

ي�شرتط يف اختيار املجموعات ما يلي:

1 .1عدم امل�سا�س بالثوابت الوطنية والقيم االجتماعية والدينية.
2 .2مراعاة حاجات امل�ستفيدين ورغباتهم.

ثالثا -قنوات االختيار:

1 .1العرو�ض املقدمة من النا�شرين وامل�ؤلفني واملوردين.
2 .2فهار�س النا�شرين وقوائمهم الورقية والإلكرتونية من داخل اململكة وخارجها.
3 .3اقرتاحات املرتددين على املكتبة.
4 .4اختيارات العاملني يف املكتبة .
5 .5قوائم التبادل مع املكتبات الأخرى.
6 .6الإهداء والتزويد املجاين من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية.
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رابعا -إجراءات اختيار واقتناء املصادر املعرفية:

 -1ال�شراء:

�أ .التقيد ب�آلية انتقاء امل�صادر بدون تكرار اخليارات مع االحتفاظ ب�سجل رقمي� /إلكرتوين ي�سهل الرجوع �إليه وقت احلاجة لتدقيق ومطابقة
الطلبات.
ب�	.أن تتفق خيارات الكتب ومواد االقتناء مع �أ�س�س اختيار املجموعات.
ج .االكتفاء ب�شراء ن�سخة واحدة من الكتب وال يجوز �شراء �أكرث من ن�سخة �إال �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.
د .ي�ست�أن�س بر�أي هيئة امل�ست�شارين القانونيني يف جمل�س ال�شورى الختيار امل�صادر القانونية والق�ضائية.

 -2الإهداء والتبادل:

الإهداء هو �أن يقوم �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة ب�إهداء مواد �أو كتب بدون مقابل �إىل املكتبة.
التبادل هو عملية مقاي�ضة مل�صادر املعلومات مع املكتبات الأخرى ،ويتم من خالل انتقاء كتب ذات ن�سخ مكررة و�إر�سالها يف قوائم �إىل
اجلهة امل�ستقبلة مع ا�ستالم قوائم من هذه اجلهة النتقاء امل�صادر املتاحة لديها .و�أحيانا يتم بتحديد عدد ثابت مقابل ما يتم اختياره لدى
كل مكتبة على حدة.
للمكتبة احلق يف قبول �أو ا�ستبعاد �أي مواد �أو كتب ال تتنا�سب مع �سيا�سة املكتبة و�أهدافها.
للمكتبة احلق يف الت�صرف يف املواد والكتب املهداة مبا يتنا�سب و�سيا�ستها يف التبادل والإهداء مع جهات �أخرى يف حال توافر ن�سخ
مكررة يف املكتبة.
ي�شرتط �أن تكون الكتب التي تقتنيها املكتبة بوا�سطة عملية التبادل بحالة جيدة.
اال�شرتاك :تقوم املكتبة باال�شرتاك فيما حتتاجه من جمالت ودوريات وقواعد بيانات لها عالقة بالأهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها.
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خامسا -االستبعاد:

يتم ا�ستبعاد امل�صادر ذات املوا�صفات التالية:
1 .1التالفة :ويتم التحقق من توافر ن�سخ حالتها جيدة ال�ستبدالها.
�2 .2أي م�صادر ال تتما�شى وبند عدم امل�سا�س بالثوابت .
3 .3ي�شرتط �إعداد قائمة باملواد التي يتم ا�ستبعادها مع ذكر �أ�سباب اال�ستبعاد.
سادسا -سياسة االحتفاظ بالصحف واجملالت:

�1 .1أر�شفة ال�صحف املحلية وغري املحلية �إلكرتون ًيا.

سابعا :سياسة التعامل مع املواد املهداة من األفراد واملؤسسات داخل مملكة البحرين أو خارجها:

1 .1ت�ستبعد الكتب املمزقة وغري ال�صاحلة للعر�ض واال�ستفادة.
2 .2ت�ستبعد املجموعات الناق�صة من الكتب �أو املراجع .فمثال �إذا كان هناك كتاب يت�ألف من جزءين ،ومت �إهداء املكتبة اجلزء الأول �أو الثاين
فقط ،فيجب ا�ستبعاده� .أما �إذا كان اجلزء ميثل كتابًا لوحده منف�صال فال �ضري من �ضمه �إىل املكتبة ،ويحدث ذلك يف كتب ال�سل�سلة.
وعند ا�ستالم مو�سوعة ناق�صة فيجب ا�ستبعادها كي ال يح�سب على املكتبة وك�أنها اقتنت مو�سوعات ناق�صة .ويف حال وجود املو�سوعة
نف�سها باملكتبة ت�ستبعد حتى لو كانت كاملة� ،إال �أنه ميكن اال�ستفادة منها من خالل ا�ستبدال بع�ض �أجزاء املو�سوعة املهداة ب�أجزاء املو�سوعة
املتوافرة باملكتبة �إذا كانت الأجزاء التي باملكتبة ممزقة وغري �صاحلة �أو ما �شابه ذلك من حاالت.
3 .3ا�ستبعاد الكتب املكررة املتوافرة ن�سخ منها باملكتبة ،وذلك من �أجل �إتاحة حيز يف املكتبة القتناء م�صادر حديثة الن�شر ،حيث ميكن اال�ستفادة
من تلك الكتب امل�ستبعدة يف عملية الإهداء والتبادل.
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جمل�س ال�شورى

Shura Council

الأمـانـة العـــامة امل�ســاعــدة
ل�ش�ؤون العالقـــات والإعــالم والبحــوث
املكتبة الربملانية

Assistant General Secretariat for
Relations Affairs, Media & Research
The Parlamentry Library

ا�ستمارة طلب ع�ضوية

Membership Form
الأول First

اال�سم
الرقم ال�شخ�صي#.CPR

الثاين Middle

الوظيفة

هاتف العمل

Name

الهاتف النقال

Position

Mobile Phone

هاتف املنزل

Work Phone

اللقب Last

الربيد االلكرتوين
E-mail

Residence Phone

�أتعهد �أنا املوقع �أدناه ب�أن جميع املعلومات الواردة �أعاله �صحيحة ،وب�أن �ألتزم باللوائح الداخلية للمكتبة.
I hereby certify that the given information is accurate.

التاريخ Date ...............................................................

التوقيع Signature ........................................................

لال�ستخدام الر�سمي
For Official Use

قرر �إدارة املكتبة:

قبول

رف�ض ع�ضوية املذكور �أعاله للأ�سباب التالية :

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

توقيع رئي�س املكتبة Signature ..........................................................................
توقيع مدير �إدارة البحوث والدرا�سات Signature ......................................

التاريخ Date .........................................
التاريخ Date .........................................

جمل�س ال�شورى

Shura Council

الأمـانـة العـــامة امل�ســاعــدة
ل�ش�ؤون العالقـــات والإعــالم والبحــوث
املكتبة الربملانية

Assistant General Secretariat for
Relations Affairs, Media & Research
The Parlamentry Library

ا�ستمارة �إهداء
التاريخ Data: ............................. :

GIFT FORM

ا�سم املتربع  /اجلهة املتربعة Donor:................................................................................................................................................. :
رقم الهاتف  - Tel No....................................................................... :الفاك�س Fax: .........................................................................
الربي��د الإلك�تروينEmail: ............................................................................................................................................................... :
مت الت�س��ليم بوا�س��طة Delivery by:................................................................................................................................................... :
الرجاء حتديد نوع املواد املهداة Specify type of donated Items below :

نوع املادة

كتب
دوريات
و�سائل متعددة
�أ�شرطة كا�سيت
�أ�شرطة فيديو
مواد �أخرى:
مالحظة:

Items
Book

العددNo./

Periodicals
Multimedia CD-DVD
Cassette tapes
Videos
Other Materials
املجموع الكلي للمواد املهداةTotal

1 .1للمكتبة احلق يف قبول �أو ا�ستبعاد �أي مواد �أو كتب ال تتنا�سب مع �سيا�سة املكتبة واهدافها.
2 .2للمكتب��ة احل��ق يف الت�ص��رف يف امل��واد والكتب املهداة مبا يتنا�س��ب و�سيا�س��يتها يف التبادل والإهداء مع
جهات �أخرى يف حال توفر ن�سخ مكررة باملكتبة.

Note:

11.�he Library has the right to accept of decline any gifts that do not conform
with the Library gifts & exchange guidelines.
22.The Library reserves the right to select items from gift to exchange With
other institutes according to its gifts & exchange guidelines.

مع حتيات
الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى
الأمانة العامة امل�ساعدة ل�ش�ؤون العالقات والإعالم والبحوث
املكتبة الربملانية
www.shura.bh

الدليل اإلرشادي للمكتبة الربملانية مبجلس الشورى

