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( الدرس الثالث – ترم ثان )
المكتبات العامة – ودورها بالمجتمع

إعداد /
أ.أمين معوض حممود حمفوظ ..
مقدمه خاصة مللتقى مكتبات الفيوم  ،ولعموم اخصائيِّ مكتبات مصر

عنوان وموضوع الدرس :

( المكتبات العامة ودورها في المجتمع )
التاريخ

الفصل



الفرتة/احلصة

األهداف االجرائية :

أن يتعرف الطالب على املكتبات العامة
أن يرتبط الطالب مبصادر تنوعة من املعرفة تفيده يف اإلطالع
أن يكتسب الطالب مهارة التفريق بني املكتبات املدرسية والعامة


عناصر الدرس :

تعريف املكتبة العامة :
هي املكتبات التى تقدم خدماتها إىل مجيع أفراد اجملتمع ،وفئات املستفيدين ،دون متييز ،فتقدم
خدماتها جلميع األعمار كبار وصغار ،شيوخ وأطفال ،لذا فهى جامعة الشعب تهب العلم حرا لكل
من يقصدها.
أنواع املكتبات العامة :
 .1املكتبات العامة املركزية:وتتواجد يف مستوى املدن الكربى وتشرف على الفروع اليت
تتبعها مبستوياتها املتعددة وتأخذ هذه املكتبات على عاتقها مهمة االدارة العامة
واالشراف وتنظيم تبادل اجملموعات واملعلومات وتهتم هذه املكتبات حبفظ الرتاث الثقايف
للمنطقة.
 .2مكتبات املناطق:وتوجد على مستوى املدن الصغرى كاملراكز.

 الوسائــل التعليمية :
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االسرتاتيجيات املستخدمة:
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 النشاط املصاحب :
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 .3املكتبات الفرعية:هي مكتبات صغرية تقوم يف االحياء اليت ترتادها اعداد كبرية من
الناس الغراص اخرى غري القراءة مثل مراكز املدن او االحياء التجارية مبا يشجع الناس
على ارتيادها للمطالعة او الستعارة الكتب قصد املطالعة املنزلية.
 .4مكتبات عامة لالطفال:وهذه تقوم على مستوى االحياء وتوجه لالطفال بأعمارهم
املختلفة .
 .5حمطات الكتب:وتوجد يف املناطق النائية والقرى البعيدة ذات االعداد القليلة السكان
وتنشأ يف مكتب الربيد او دار البلدية او احد املتاجر املناسبة
 .6املكتبات املتنقلة:وتقدم هذه اخلدمات للمواطنني بواسطة سيارات الكتب .
أهمية املكتبات العامة يف اجملتمع :
-1
-2

-3
-4

حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلي المجتمع.
تؤدي دورا ً رائدا ً في نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع وذلك عن طريق ما
تحويه من كتب ومجالت ومراجع تعين على كسب المجتمع العلم والمعرفة
والخبرة وتمكن الباحثين والطالب من الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة.
تتولى التصدي للمشكالت االجتماعية والثقافية بعرضها وإتاحة الفرصة لفئات
المجتمع المختلفة للمساهمة في حلها وذلك من خالل الندوات والمحاضرات
تعود فئات المجتمع المختلفة وخاصة األطفال منهم على التمتع
تعمل على أن ّ
بأوقات فراغهم والشعور بالسعادة وذلك بتدريبهم على ارتياد المكتبة واستعمال
الكتب إلكسابهم خبرات تعينهم بعد تخرجهم من المدارس على البحث واإلطالع.

التقويم ............................................................................... :؟
اخصائي املكتبة أ..........................

يعتمد؛ مدير املدرسة ؛.....................................

