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  مقدمة

  تنمية اموعاتاملتعلقة باملكتبات  أنشطة من أهم واحداإلهداء ثل مي

، مباشرأو غري  غري متوقع اليت وردت إىل املكتبات بشكل اهلباتعلى تركز هذه التوجيهات خاصة 
اليت تتماشى اإلهداء  مقرتحاتحمددة بشكل واضح، ملعاجلة وتقييم  توجيهات تحسن أن تضع املكتبةيس
كما سيقلل من العملية بالنسبة لعمال املكتبة وكذا املاحنني،   يوضح نهذا من شأنه أ ؛املتبعة ةسياسالو 

 تعمليايف احتمال الوقوع يف حماذير ومساءالت حمتملة، كما يسمح للمكتبة أن تستغل اهلبات الواردة 
  .أخرى

   الهدف

، عند طلب أو قبول مكتبات العامل كلها  تتبعيت من هذه التوجيهات هو تقدمي أحسن املمارسات ال اهلدف
األساسية اليت قد تظهر عند طلب أو قبول اهلبات، فإن هذه رغم حماوالت حصر املشاكل  .هبات وثائقية

   . تاالالتوجيهات ال تتطرق إىل مجيع احل

  .احملليةقبل كل شيء الثقافة من طرف املكتبة جيب أن يراعي  قرار متخذكل 

غياب سعر شراء اهلبات ال يعين اانية للمكتبة ألن  ؛اهلباتحترير توجيهات لتسيري  عن ضرورةقد نتساءل 
  .وتركز هذه التوجيهات على هذه النقطة املستقبلة،

  لمحة تاريخية

، 1975، بعد مؤمتر اسطنبول لعام 1976إفال  للتزويد وتنمية اموعات يف ـاللجنة الدائمة لـ أنشأت
اجتماعات اللجنة الدائمة ملؤمتر برلني يف خالل حيث وجهت دعوة  .قسم املقتنيات والتبادللتحل حمل 

استمرت املناقشات يف مؤمتر دربني . يف املكتبات إىل ضرورة نشر توجيهات لطلب وقبول اهلبات ،2003
    .، ومت تأسيس فريق عمل لتحرير هذه التوجيهات2007

   التطبيق جمال

ودون ...) مكتبات جامعية، عامة،(مكتبات العامل، مهما كان نوعها كل  ،الوثيقةميكن أن تستعمل هذه 
  . متييز يف نوعية الوثائق
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جلانب مهم من عملية طلب واستقبال قسم هذا النص إىل سبعة فصول، خصص كل واحد منها     

الثالث الفصل يتناول . يقرتح األول والثاين توجيهات أساسية للعمال مث إىل اجلمهور .جمموعات اهلبات

اخلامس املعلومات األساسية الفصل يوضح كما . طلوبةهلبات املاالرابع يتناول و . ةطلوبمعاجلة اهلبات غري امل

يعاجل الفصل السادس املشاكل املادية اليت .لتقييم هبة، وكذا الشروط اخلاصة اليت ميكن أن يفرضها املانح

  .ية وغري الرمسية لقبول واالعرتاف باهلداياالرمسيصف الفصل األخري الوسائل . يطرحها قبول اهلبات

  املؤلفني

  مؤلفي هذه التوجيهات هم 

Kay Ann Cassell, Sharon Johnson, Judith Mansfield et Sha 
Li Zhang. 

  )داخلي، موجه للعمال( بيان سياسة الهبات .1

  ماذا نقبل، ماذا نرفض؟. 1.1

يف جمموعاا، باالعتماد  هاأو رفض اقبوهلخاصة باهلبات، اليت يتم توجيهات وضع املكتبات  علىب يتوج
  .على سياستها الداخلية لتنمية جمموعات

تستجيب لنفس معايري أن تصرح بأا تقبل هبة إلضافتها موعاا، إذا كانت على املكتبات جب تو ي
على سبيل  .مما هو مقبول لأسه هو مرفوض ما يكون حتديد ما عادة .االختيار املطبقة موعااوشروط 

كبرية  الوثائق اليت تكون يف حالة مادية سيئة، أو اليت حتتوي معلومات متقادمة أو سلسلة: املثال، ترفض
  .عامةالدوريات ال من

 اللوحات ، مثلأن تضم إىل جمموعات املتاحف، يستحسن أشياء ووثائقكما ميكن أن نتعامل مع 
 وامليداليات، ، باإلضافة إىل قطع األثاث، واألزياء،األبعاد األعمال الفنية الثالثية من وغريها واملنحوتات

اليت  الوثائق أو األشياء من والزينة، اآلثار الشخصية و غريها والشعارات، والشارات والطوابع النقدية والقطع
مثل هذه املواد يف  بشكل عام ال تقتين أو ال تقبل املكتبة. جمموعات املكتبة إطار خارج عادة تقع

ال تقبل املواد من هذا النوع يف معظم احلاالت، حىت ولو كانت مهداة يف إطار هبة أو وصية  .جمموعتها
  .متعلقة بأشخاص أو مؤسسات معينة

  حلمايتها يف املستقبل، جيب ان يكتب تربير : استثناءا ميكن ملكتبة أن تقبل مواد غري مكتبية موعاا
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هذه التوجيهات جيب . خمطط احلفظ هلذه اهلبة يف املكتبةقيقة لدخول هذه اهلبة ويوضح الدالظروف يوضح 
    .أن تكون مكتوبة، وممضاة من مدير املكتبة أو أي شخص أخر له الصالحية لذلك

إذن بإمكان املكتبة : حالة خاصةمع استبعاد كل إذا قبلت مكتبة هبات غري مطلوبة، جيب القيام بذلك 
ميكن لعدد كبري من التربعات أن يؤدي إىل مضاعفة . ذا كانت حقيقة حباجة للوثائق املهداةأن تقرر إ

اهلبات اليت مل يتم  .أو اقرتاح كتب قدمية ال تتماشى وتوجهات اموعات .الوثائق اليت متتلكها املكتبة
كتب اليت تنظمها ضمها إىل اموعات، ميكن مثال إهداؤها إىل مكتبة أخرى أو بيعها خالل معارض ال

غري املطلوبة أو  دفعات اإلهداءاتحتصل عليها املكتبة يف  ناملواد غري املكتبية اليت ميكن أ .املكتبة
املصاحبة للوثائق املقتناة موعات املكتبة، تنقل إىل أماكن ختزين مناسبة، تعاد إىل املانح، أو  تعامل 

  .املكتبةبطريقة مماثلة لتلك املطبقة على وثائق 

  عندما يتم اإلهداءملكية  2.1

جيب أن تعلن املكتبة أن كل هبة ترد إىل املكتبة، حتول ملكية الوثائق إىل املكتبة وأن هذه األخرية تتصرف 
  .فيها بالشكل الذي تراه مناسب

    المسؤوليات 3.1

يف خمتلف مراحل ورود  تمثيل املكتبةب نياألشخاص املخول  بأمساءجيب أن تنشئ املكتبة قوائم رمسية 
  :تضم هذه القوائم. اهلبات

   البحث عن اهلبات.
، تعوذ هذه املسؤولية عادة ملدير املكتبة. جيب أن تقرر املكتبة من سيقوم بالبحث عن اهلبات للمجموعات

  .ومسؤول التطوير و مسؤويل البيبلوغرافيات املوضوعية

  قبول اهلبات.
   .حسب توصيات املختصني يف هذا اال مسؤولية قبول اهلبات إىل مدير املكتبة دتعو 
  املصادقة على التربعات.

بواسطة رسالة عادية صغرية البات اهلميكن أن تقبل . جم وقيمة اهلبةحباملصادقة على قبول التربعات ترتبط 
ورود اهلبات الكربى تتم املصادقة على دخوهلا من طرف . من طرف مدير املكتبة أو أي شخص مفوض

  .أو رئيس جملس اإلدارة، حسب نوع املؤسسة) مثال، اجلامعة(مدير املكتبة أو ممثل عن اهليئة 
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  إمضاء اتفاقيات اهلبات.
. ، أو ممثل جملس اإلدارة)على سبيل املثال، اجلامعة( ممثل املؤسسةيعود إمضاء اهلبات إىل مدير املكتبة، إىل 

إذا كان للمانح شروط أخرى، تعاد مراجعة االتفاقية مع مستشار . جيب أن حترر املكتبة اتفاقية منوذجية
  .قانوين يتم اختياره من طرف املكتبة قبل إمضاء االتفاقية

     ات واخلربة املاليةدير التق.

  .عن تقدير القيمة النقدية للهدية قد خيتلف من بلد إىل آخر الشخص املسؤول
، ال ميكن للمكتبات أن تقوم ذا النوع من التقديرات ألسباب ضريبية، ألن يف الواليات املتحدة األمريكية
ينص القانون األمريكي أن كل  .تعترب املكتبة احد األطراف املعنية) IRS(مصلحة الضريبة على الدخل 

 .، جيب أن تقيم من طرف خبري مؤهل، حىت تستفيد من خصم ضرييبأمريكيدوالر  5000 هبة تفوق
  .تقرتحها للماحننيمع ذلك، ميكن للمكتبة أن حتتفظ بقائمة خرباء 

  حفظ الوثائق 4.1

  .التقيد بالزمنالوثائق دون كل من املستحسن أن حتتفظ املكتبات ب

، الرسائل اإللكرتونية، مناذج الطلبات واتفاقيات املراسالتتشمل هذه الوثائق، ليس على سبيل احلصر، 
     .التربعات إىل إجراءات ضريبية حمفزة يف بعض الدول قد تؤدي )NdT( اإلهداء الرمسية

  توصيات للجمهور: الهبات غير الملتمسة. 2

للجمهور لشرح  من املهم أن توفر توصيات  إذا كانت سياسة املكتبة تشجع على التربعات من اجلمهور،
ميكن أن توضع هذه املعلومات على موقع املكتبة أو أن تطبع يف كتيبات  .كيفية تقدمي التربعات للمكتبة

  .التعريف باموعات

  :أمثلة

كثريا على املاحنني بالتايل فاملكتبة تعول  . وتشجع التربعات اليت تدعم برنامج املؤسسة ]اسم املكتبة[تقبل املكتبة  •
يف  إنشاؤهاالكثري من املوارد الثمينة واموعات اخلاصة اليت مت  - عدا على التطور باستمرارمن أجل مسا

  .يستحسن أن حيرر املانح قائمة باملواد املهداة عند القيام بإيداع اهلبة. املكتبة
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يكون شكلها وموضوعها ومستواها الفكري وفلسفتها تعكس اليت الوثائق  ]اسم املكتبة[تقبل املكتبة  •

 قدميتتتمكن من ة، حىت املكتب وأهدافهتمامات واالحتياجات احلالية للمجتمع وتكمل جمموعات وبرامج اال

   .وجهات النظر واألشكالناحية متوازن من املعلومات من جدول 

 عدم إرسالكما ترجو من املاحنني احملتملني  .أن تفحص اهلبات، لكن بشكل حمدود ]الوطنية[املكتبة  تقبل  •

 ]اسم البلد[ونلفت انتباه اجلهات املاحنة احملتملة لوثائق منشورة حتت  .هذه العناصرقائمة امسية ح ا قرت ااملواد، لكن 
إذا كنتم تودون اقرتاح مواد  .مبوجب اإليداع القانوين ]الوطنية[العديد من الوثائق تستقبل  ]الوطنية [أن املكتبة 

    ]بنا اتصل[ خانة، يرجى االتصال بـــ]الوطنية[مكتبية للمكتبة 

  معالجة التبرعات غير الملتمسة. 3

انظر الفصل (جيب أن تعلم املكتبة مجهورها خبصوص سياستها وما تفضله خبصوص إجراءات اهلبات غري امللتمسة 

املواد، لكن  عدم إرسالالرجاء "  على موقعها على االنرتنت ، تشري مكتبة الكونغرساملثالعلى سبيل ). 2

كما جيب أن حتدد املكتبة طرق معاملة مقرتحات اهلبات غري املطلوبة اليت  ."اقرتاح بقائمة امسية ذه املواد إرسال
  .ترد إليها دون احرتام هذه اإلجراءات

  ات عن املانحهبات غري ملتمسة دون معلوم 1.3

مثل هذه  إيداعيف حالة ما إذا مت . غري املصحوبة مبعلومات عن اجلهة املاحنة إيداع اهلبات ال تشجع املكتبة
  .الوثائق، جيب أن تعلن املكتبة بشكل واضح شروط معاملة هذه الوثائق

  :التالية البياناتجيب أن تضم 

  .املواد املودعة مللكيةالنقل الكامل واحلر غري املشروط  •

    ال تتحمل املكتبة املسؤولية يف حالة الضياع أو التلف  •

أو خترج عن نطاق سياسة تنمية جمموعات احلق يف رفض اهلبات، خاصة يف حالة تعدد النسخ مع املواد املتوفرة،  •
  .أو كانت يف حالة مادية متدهورة أو أا ال تتفق وأخالقيات سياسة تنمية اموعات للمكتبة املكتبة،

مثال، بيعها خالل معارض الكتب، إهدائها ملكتبة أخرى تنمى جمموعاا  –التسيري احلر للهبات غري امللتمسة  •
  .هليئة حملية أو وطنية يف هذا اال أو إهدائها
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مثال ، حىت ولو إدراج هذه املواد يف اموعات،  - يف اموعات احلرية فيما خيص سياسة احلفظ للمواد املقبولة •
     .مضمون إىل األبدميكن إعادة تقييمها يف املستقبل من أجل سحبها من اموعة، فاحلفظ ليس 

  سياسات الفهرسة •

  اموعات إىلسياسات الوصول  •

  .مع معلومات عن المانح لتمسةالهبات غير الم 2.3

توفر لوح يوضح كيفية عندما يتم اقرتاح هبات غري ملتمسة للمكتبة مع معلومات كافية عن املانح، يستحسن 
يف مثل  .مبعلومات عن املانح مرفقةقد ال تشجع املكتبة اهلبات غري امللتمسة حىت ولو كانت  .معاجلة هذه الوثائق

يف  1.3انظر الفصل ( .ميكن أن تكون املكتبة حباجة إىل توضيح شروط معاجلة هذه اهلباتهذه احلاالت، 
  ).األسفل

املكتبة إىل وثيقة تثبت استالم هذه املواد يف انتظار صدور قرار بدخول هذه املواد أو ، قد حتتاج يف حاالت أخرى
وراء هذا اإلجراء احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا املكتبة وإعالم  يقصد من. خاصة إذا كانت تعترب ذات قيمة. ال

  .اليت مت مبوجبها إيداع الوثائق، حىت صدور القرار بقبول املكتبة أو رفضها بالشروطهي /هواملانح 
جيب . مع نسخ للمانح وللمكتبة هو السبيل الوحيد إلمتام هذه العملية بشكل جيد إيداعاستخدام استمارة  إن
  :تتضمن االستمارة شروط اإليداع، على سبيل املثال أن
  هي حتت رعايتها عدم حتمل املكتبة مسؤولية ضياع أو تلف املواد اليت  •
  .تقييم خاص إطاراإلشارة الواضحة إىل أن املكتبة ال متلك السلطة لتقييم  املواد يف  •
  .هبة إيداعسياسات تنمية جمموعات املكتبة اليت حتد من حقوق امللكية عند  •
  .لمكتبةلنقل ملكية املواد اليت مت قبوهلا كهبة  •
  .حمددة أجالاملالكني استعادة كل وثيقة مودعة يف  وإجبار، إيداعهاإجراء إعادة الوثائق اليت مت رفض  •

  :تشمل املعلومات اخلاصة ذه املرحلة أنجيب 
  سبب اإليداع •
  اسم، وعنوان ومعلومات االتصال باملالك من أجل االتصال به •
  ).مل يكن هو املالك إن( اسم وعنوان ومعلومات االتصال بالقائم باإليداع •
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  إيداعهاتفصيل عن املمتلكات اليت سيتم  •

  إيداعهاتفصيل عن حالة املمتلكات اليت سيتم  •

  :بيان ممضى يوضح أن املانح •

 أنه املالك للممتلكات أو خمول له إيداعها •

 أن لديه القدرة على قبول شروط املكتبة املتعلقة بالودائع •

 أنه موافق على وصف حالة املواد املودعة املذكورة سابقا  •

ة من طرف املانح، وأن هذا األخري قد قبل شروط اإليداع، جيب أن متضى بعد تقدمي كل املعلومات الضروري
  .االستمارة من طرف الشخص املخول من طرف املكتبة، يف هذه احلالة تعطى نسخ لكال الطرفني

 املواد تتوافق مع سياسة تنمية اموعات للمكتبة، وإذا كانت املكتبة ترغب يف -كل  وأحد أ-إذا اعتربنا أن 
إضافية خالل هذه املرحلة من أجل تسهيل عملية اختاذ مجع معلومات جيب  لذلك، قبول اهلبة إجراءمواصلة 

  .القرار النهائي

    .5يف  ةالتفاصيل موجود

القرار على استمارة اإليداع املؤقتة مع هذا عندما تقرر املكتبة قبول أو رفض اهلبة وملكيتها، جيب أن يسجل 
   .املانح إعالم

  ملتمسة مقرتحة، لكن مل تودع يف املكتبة هبات غري 3.3

عدم إرسال املواد املمنوحة، لكن إرسال اقرتاح هبة يتضمن هذه لى املاحنني احملتملني ع قرتحأن تبإمكان املكتبات 
  :، وهذا يساعدإال املواد اليت ترغب يف إضافتها موعاا ،السياسة تسمح للمكتبة باستقبال ههذ. املواد

معاجلة الوثائق غري ملتمسة، وكذلك التخزين الالحق لوثائق غري /تقليص اإلجراء اإلداري وتكاليف التفريغعلى  •
  .عندما يتعلق األمر بات كبريةمرغوبة، خاصة 

  ...)احلشرات الضارة، العفن(على احلد من املخاطر احملتملة لتلوث اموعات  •

الذي يسبق نقلها النهائي  ثناء فرتة التخزينأيلحق باملواد املقرتحة  جتنب املشاكل يف حالة ضياع أو الضرر الذي •
  .للمكتبة ونقل امللكية

  .لضمان جهة اتصال واحدة لدراسة املقرتحات، واملعاجلة والتقييم •

  الملتمسةالمفاوضات حول الهبات . 4
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  )3.1انظر الفصل (  الرمسيةخالل املفاوضات الرمسية وغري بإمكان املوظفني املخولني فقط، متثيل املكتبة 

  المفاوضات غير الرسمية 1.4

    :الرمسية غري املفاوضات من حالة يف إتباعها املطلوب التالية التوصيات

  المفاوضات الرسمية 2.4

  :الرمسية املفاوضات من حالة يف من إتباعها املطلوب التالية التوصيات

إىل اقرتاح جاد إلهداء وثائق، جيب على  1.4يف حالة ما إذا أفضت املفاوضات املذكورة يف الفصل  •
  املسؤول 

  .االتصال فورا مبدير املكتبة أو من ينوب عنه

أو اليت تتعلق بأي شأن قانوين، جيب توضيحها بشكل " شروط القبول"املفاوضات اليت أدت إىل حترير  •
  .املستشار القانوين للمكتبة قبل القبول النهائي وأو من ينوب عنه، جيد إىل مدير املكتبة أ

  ".مسؤوليات" 3.1تثمني العناصر املقرتحة كهبة، انظر الفصل /يف حالة طلب املانح تقييم

  من أجل إدماجها في المجموعاتتقييم الهبات . 5

لذلك جيب أن . باهظة التكاليفإن إدماج هبات، ملتمسة أو ال، موعات مكتبة ميكن أن يصبح عملية 
، فضال عن كل )6انظر الفصل ( تدرس املكتبة بعناية تكلفة دورة حياة أي وثيقة يف حالة قبول هبة

. مثال حمدودية الوصول، شروط االستنساخ، وقيود االستخدامالشروط اليت يريد املانح إدراجها ألي وثيقة، 
  سياسة إهداء  وجودإن 

  .اإلهداءيساعد على تقييم مقرتحات  ومؤسسة،موثقة 
  .هبةأو رفض يوضح الفصل املوايل املعلومات اليت جيب مجعها واليت تساعد على قرار قبول 
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حسب سياسة اهلبات للمكتبة، ميكن اختاذ قرار برفض اهلبات بشكل سريع باالعتماد على اال، الشكل، 
  .اخلتقاطعات مع اموعات املتواجدة، املوضوع، املستوى الفكري، واحلالة املادية، وال

  الملكية 1.5

بطريقة واضحة ودقيقة، من هو املالك لألشياء املادية وحلقوق امللكية الفكرية للهبة، وهل من املهم حتديد 
قد تطلب املكتبة من هذا الشخص يف هذه احلالة األخرية، . املانح احملتمل هو املالك الشرعي أو ممثل

  :جيب أن تطلب املكتبة من املانح احملتمل تقدمي .املخول القرتاح اهلبة إثبات أنه
  ، ومعلومات االتصال للمالكاالسم الكامل والقانوين، العنوان •
االسم الكامل والقانوين، العنوان، ومعلومات االتصال ملقدم اهلبة وطبيعة عالقته مبالك أو خمرتع املادة   •

  )املالك أو املخرتعإذا كان ليس هو ( املقرتحة 
تصريح يوضح أن املالك الشرعي للمادة أو انه مكلف بتفويض من املالك القانوين، وأنه مؤهل القرتاح  •

  . هذه املادة كهبة
  وثائق حساسة 2.5

وقانونية أو مراقبة من  ،ات شخصيةلومم جمموعات اهلبات وثائق حساسة مثل معض، قد تيف بعض األحيان
إذا كان املانح يريد تقييد إتاحة اهلبة أو جزء منها، على املكتبة أن تفرض عليه تعيني الوثائق  .طرف الدولة

  .وأن فرتة تقييد اإلتاحة تكون أقصر مدة ممكنة. ذات اإلطالع احملدود قبل أن تدخل يف حيازة املكتبة
  المنشأ 3.5

أدلة حول / قد يشرتط فيها معلومات بعض األنواع من الوثائق، خاصة يف ما خيص حقوق امللكية الفكرية،
  :جيب على املكتبات توخي احلذر يف حالة اقرتاح وثائق مثللذلك . منشأ املادة

   .الرسومات اللوحات وغريها من األعمالالوثائق الفريدة من نوعها، املخطوطات،  •
  النقوش •
  املصرح به قيمتها املبلغ وثائق تفوق  •
  1900وثائق مطبوعة قبل  •
  كل الوثائق األثرية  •

يف حالة احلاجة إىل معلومات إضافية حول . جيب فحص املواد الواردة من اخلارج، فيما يتعلق حبق التصدير
   4.2، و3.2، 2.2، الفقرات 2006يف قانون األخالق للمتاحف،  املعلومات متواجدةهذه املسألة، 
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  املتواجدة على االنرتنت على موقع الس الدويل للمتاحف 
)http://icom.museum/ethics.html#intro(    

  اإلهداء أسباب 4.5

اهلبة هذه وكذا معرفة إذا مت اقرتاح  من املفيد معرفة األسباب اليت تدفع شخصا لتقدمي مادة كهبة للمكتبة،
  .الزمنية اليت قد تؤثر على اختاذ القرار ونقل هذه املمتلكات جالمن املهم أيضا توضيح اآل. جلهة أخرى

أو تقدمي مسامهة خريية دون مبالغ ) حلقوقه يف املرياث(هداءإذا كان املانح يود احلصول على شهادة اإل
إلجراء املناسب ملثل هذه املقرتحات مع األخذ يف االعتبار موقع املكتبة يف وظفون ايعلم امل ننقدية، جيب أ

  .ال تقييمات املالية والقوانني واللوائح املعمو ما خيص ال

  نوعية المواد المقترحة 5.5

 فيما يتعلق وتقييم اآلثار احملتملةلمكتبة، اموعات لملعرفة ما إذا كانت املواد املقرتحة تتالءم وسياسية 
قد تضم هذه ). 1انظر فصل(باملوارد، البد من مجع بعض املعلومات، واملدرجة يف سياسة املكتبة 

  :على سبيل املثال ،املعلومات

حتديد األشكال . حددوا عدد الدات أو األمتار اخلطية املقرتحة من طرف املانح - حجم اموعة •
  .ر مساحات التخزين و وكذا دورة حياة املوارد املعنيةتسمح هذه املعلومات بتقدي. اخلاصة لألحجام املنعزلة

من املهم أيضا تقدير نسبة املواد غري املرغوبة . الستبدال جمموعاا الالزمةبتحديد املوارد  أيضاكما تسمح 
  . مقارنة مع املواد املرغوبة يف اقرتاح اهلبة

جيب حتديدها إن وجدت، مثل العنوان، ردمك، ردمد، تاريخ النشر، حقل النشر - البيانات البيبلوغرافية •
يف (تسمح هذه البيانات للمكتبة مبقارنة اهلبات مع اموعات املتواجدة ورفض املقرتحات املكررة . اخل

  ).لية بني القائمة والفهرس املوجودبإمكان املكتبة طلب قائمة بالعناوين للمقارنة اآلحالة اهلبات الكبرية، 

 خمطوطات، مطبوعات، الرسومات، اللوحات، اخلرائط: جيب حتديد طبيعة الوثائق املقرتحة-طبيعة اهلبة •
منفردات، سالسل اموعات، اآلداب الرمادية، التقارير، االت، املواد ،   املواد النادرة ،واملخططات

  .اخل، الفهارس، السمعية البصرية
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ة بتعترب طبيعة اهل. السياسة الوثائقية للمكتبة إطارتسمح هذه املعلومات برفض بسرعة الوثائق اليت خترج عن 
كما حتدد أيضا اإلجراءات احملتملة اليت تدخل ضمن للكتاب الفريد من نوعه، مهم أو القيم،   جيدمؤشر 

  .أخالقيات املكتبة

مطبوعات، ميكروفيش،أفالم، وثائق رقمية، وثائق مسعية، أقراص : حتديد أحجام املواد املقرتحة - احلجم •
ال حتتفظ املكتبة عمدا بأشكاهلا، واليت ال  تسمح هذه املعلومات برفض هذه الوثائق بسرعة، واليت. مرتاصة

    .توفر هلا املكتبة هلا أدوات حبث

لسنة األوىل للدراسة، أدب جمالت حبثية، كتيبات ا: حتديد املستوى الفكري للهبة -املستوى الفكري •
مستواها يت الو الوثائق بسرعة فض تسمح هذه املعلومات بر . الشباب، وسائل بيداغوجية، األدلة التطبيقية

   .للمكتبة االقتناءسياسة مستبعد يف الفكري 

تسمح هذه املعلومات بتحديد الوثائق . ظهور املواد املقرتحة/حدد تواريخ أو فرتات نشر –تاريخ النشر  •
وخاصة تلك اليت ال عناوين هلا، ما يسمح بتحديد  القدمية، النادرة والثمينة، وبالنسبة للمجموعات الكبرية،

  .الوثائق اليت تتداخل مع اموعات املتواجدة

- 1980ونة من مائة من كتيبات جمالت علم النفس، املنشورة ما بني مثال، إذا قدمت هدية للمكتبة مك 
، ميكن أن تقرر بشكل مربر، إذا كانت لك تغطية جيدة لعلم النفس يف هذه الفرتةتمتاملكتبة ، و 1985

  .تستجيب أو ال القرتاح اهلبة

هذه املعلومة تسمح بسرعة رفض اهلبات اليت . وضوعات اليت تتناوهلا عناصر اهلبةاملد يدحت -املوضوع •
املواضيع مهم أيضا، إذا مل تتوفر قوائم معرفة  .للمكتبةتتعلق مبواضيع مستبعدة من قبل سياسة االقتناء 

    . فصلة عنوان بعنوانم

إذا كان املانح ال يعلم ما يفعله لوصف اهلبة بشكل مفيد . حتديد احلالة املادية للوثائق –احلالة املادية  •
، يتم استكماهلا مع املانح، بإمكان (une checklist) مراجعة إعداد قائمةللمكتبة، بإمكان هذه األخرية 

  :ئل التاليةقائمة املراجعة تتعلق مثال باملسا. املكتبة طلب صور للوثائق املقرتحة من املانح

 هل الد هو النسخة األصلية؟ .1
 هل الد سليم؟ .2
 هل تنقص صفحات؟ .3
 هل هناك صفحات ممزقة؟ .4
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 هل الوثيقة ملطخة، مصفرة، هل تتناثر؟ .5
 هل سبق وأن تضررت من املاء؟ .6
 هل حلقت ا أضرار بأي شكل من األشكال وخاصة هل هي خمربشة؟ .7
 إذا كانت وثيقة مسعية بصرية، هل هي حمفوظة يف التغليف األصلي هلا؟  .8
 هل أثرت عليها احلشرات أو العفن؟ .9

ممتازة، جيدة، : تقدير احلالة املادية للوثيقةحسب إجابات املانح حول هذه األسئلة، ميكن للمكتبة 
جيدة أو ممتازة، إن  تهاحالاليت ة إذا كانت املكتبة ال تقبل إال األوعي. غري صاحلة الستخدام ممتدهورة، أ

يف بعض احلاالت قد تقبل املكتبة وثيقة  .معلومات من هذا النوع تسمح للمكتبة بقبول أو رفض اهلبة
 الكن معرفة حالة هذه الوثيقة يسمح للمكتبة بتحديد طريقة معاملته ،السيئةرغم حالتها أو مثينة  وحيدة

فقط، يسمح ذلك بقبول األوعية و  .بعيدا عن أي خطرافظة على باقي اموعات مع احملعند استالمها، 
  .هاوحفظ هاقدر املكتبة تكلفة ترميماليت تُ 

بات اخلواص، لإلطالع الكبرية احلجم، ويف بعض احلاالت هلتربعات يستحسن القيام بزيارة ميدانية ملعاينة ا
  .على الوثائق قبل القبول النهائي للهبة

  خاصة شروط 6.5

أنظر (ظهر ذلك بوضوح يف سياستها للهبات وي" ةوطشر امل"بشكل عام، ال تشجع املكتبة قبول اهلبات 
أذكروا يف صر مهمة بالنسبة للمكتبة، واليت تتضمن عنا من أجل عدم استبعاد اهلبات املشروطة). 1فصل

  : سياستكم للهبات

 مىت تطبق استثناءات هلذه القاعدة .1
 وشروط، يتم قبوهلا حالة حبالةأن اهلبات بقيود  .2

يسمح  :هي القيود والشروط اخلاصة املرتبطة بكل هبة ، ذكر ذلك بوضوح منذ البداية، مامن الضروري إذن
هذا باألخذ يف االعتبار التكاليف واخلدمات اليت تتطلبها العناصر املقبولة، من حيث القيمة النقدية، بل 

  .ومن حيث قيمة اموعات أيضا

   :هبة إيداعلفقرة املوالية بعض الشروط والقيود اليت ميكن أن يذكرها مانح عند توضح ا

طباعة  يرتتب على .وهبهاالوثائق اليت /مانح يف ذكر امسه على الوثيقة�د 	ر�ب  –) Ex-libris(اكس ليربيس  •
 كونييستحسن أن . ، خاصة يف حالة اهلبات الكبريةعمل ضخم )Ex-libris  (اكس ليربيس  ولصق عبارة
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 كل طلب إلضافة .اليت تذكر اسم املانح)  Ex-libris( اكس ليربيس عبارة ضافةبشأن إللمكتبة سياسة 
قيمة الوثائق وضع يف احلسبان باملقارنة مع يسجل وأن يلعناصر اهلبة جيب أن  ) Ex-libris(اكس ليربيس 

  .املقرتحة

يرغب مانح يف إضافة إشارة يف بطاقات فهرسة الوثائق اليت مينحها، تشري إىل أنه مصدر قد  - الفهرسة •
جيب إذا كانت اإلشارة إىل املصدر ليست جزءا من العمليات االعتيادية لفهرسة اهلبات،  .احلصول عليها

بل، قد يكون يف املقا. االستجابة هلذا الطلب اعتمادا على اجلدوى والتكاليف املرتتبة على ذلكتقدير 
جيب إعالم يف هذه احلال، . على بطاقات املواد املهداةبذلك  إشارةبشكل دائم  ،للمكتبة سياسة بوضع

يف بعض احلاالت، قد يرغب املانح عدم كشف هويته يف حياته، لذلك . املانح ذه السياسة بشكل واضح
  .ال جيب ذكر مثل هذه املعلومات يف البطاقات

معاجلة وفهرسة اهلبات،  إن .حمددة زمنيةاملمنوحة يف فرتة  الوثائققد يرغب مانح يف تسجيل وفهرسة  •
. مع ضرورة مراعاة أولويات الفهرسة واألعمال األخرى للمكتبة، يتطلب موارد كبرية، احلجم خاصة كبرية

تقدمي دعم مادي من طرف يستحسن عدم تقدمي أي التزام حول مدة معاجلة وفهرسة األرصدة إال يف حالة 
تعلن املكتبة عن سياسة واضحة مرة أخرى، من املفيد أن . املانح هلذا الغرض، أو أي مصدر متويل آخر

  .حول فهرسة اهلبات

قد . ةفر موعاا املتو  يف العديد من احلاالت، ال تقبل املكتبة إال العناصر اليت ستضيفها - التخزين  •
قبل . يف مكان خاص عناصر اهلبة كلها مع بعضهايرغب املانح، خاصة يف حالة اهلبات الكربى، أن ختزن 

وأثر هذا القبول على خمازا  تكاليفو  سالمةو جدوى  ديرتق هبة، جيب على املكتبةأي قبول ختزين 
  .اخلاصة

اهلبات تقبل، الوصول واستخدام املواد املمنوحة، يف العديد من احلاالت، تنص سياسة املكتبة على أن   •
 إنيتضمن ذلك جمموعة واسعة من اخلدمات، يف مقرها أو يف موقع بعيد، . شريطة أن تستعملها بكل حرية

كل حقوق   نقلأيضا على  قد تنطوي سياسة املكتبة. ألغراض التسويق، وللمعارض، اخلاستعمال الوثائق 
  .ملكتبةمن املانح إىل اامللكية الفكرية واحلقوق املشاة املنقولة 

  .قد يرغب املانح يف أن ختضع املواد لبعض القيود على الوصول •
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عمر املانح على سبيل (قد تكون القيود مؤقتة . يف هذه احلالة، جيب فهم أسباب طلب من هذا القبيل   
أثر ذلك على قيمة يف هذه احلالة، جيب أن تقيم املكتبة ). اإلطالع داخلي( دائم بشكلأو ) املثال

  .املمنوحة عناصراحملتملة للاموعات وعلى فوائد 

اظ على بعض حقوق امللكية الفكرية لبعض فلكن مع احل. كون الوصول هلبته حرايقد يرغب مانح يف أن 
ميكن قبول هذه الوثائق، لكن من الضروري عقد اتفاق واضح مع مالك احلقوق عن   يف هذه احلالة. الوثائق

مع يف حاالت أخرى قد يرغب املانح االحتفاظ ببعض احلقوق لكن . كيفية استغالل املكتبة هلذه الوثائق
  .منح املكتبة يف املقابل، حق يسمح هلا باستخدام الوثائق بشكل معني ولفرتة معينة

بعض  حذفاهلبة قد ينطوي على لعديد من احلاالت، تنص سياسة املكتبة على أن قبول يف ا – احلذف •
تبقى هبتهم  نقد يعلن املاحنون رغبتهم يف أ. العناصر، عندما تكون مكررة أو ليس هلا مكان يف اموعة

  .دون حد زمين، أو حتديد اإلجراء املتبع يف حالة عدم رغبة املكتبة يف االحتفاظ بعنصر أو عناصر من اهلبة

  .يبث يف هذه الطلبات حالة حبالة جيب أن

من األفضل أن تضع املكتبة إجراءات واضحة فيما خيص إيداع اهلبات، وتوضيح اجلهة  –إيداع اهلبات  •
إذا أقر املانح أن هذه التكاليف وااللتزامات هي من . اليت تتحمل التكاليف واملسؤولية والتغليف والنقل

  .مسؤولية املكتبة، البد من تقييم هذه التكاليف مقارنة مع قيمة اهلبة

صحفية واحلفالت واملعارض ومواقع اليف النشرات : لب بعض املاحنني اإلعالم عن اهلبةقد يط – اإلعالم •
  .االنرتنت

   موارد ضرورية. 6

اهلبة، معاجلتها، تنظيم  إلدراج، جيب على املكتبات أن تقيم املوارد املادية والبشرية املتاحة هلا، عند قبول هبة
  .أدناهيف القسم املقدرة موصوفة التكاليف . ، حفظها وخزاالوصول إليها

  دخول الهبة 1.6

  حتضري نقل اهلبة •

أو إذا أخضع املانح  اتفاق رمسي حترير، عند احتساب تكاليف االستشارة وإعداد الوثائق القانونيةجيب 
  .هبته لشروط معينة
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   التغليف والنقل •

  .يف ظروف جيدةمن نقل اهلبة ضقد تفضل املكتبة دفع تكاليف التغليف والنقل حىت ت

  استكمال التربع •

، من أجل تقدمي جمموعات مكتملة الناقصةت بااهل الستكمالتكاليف مالية إضافية  إدراججيب 
  .للمستفيدين

  معالجة الهبة 2.6

  تكاليف متوقعة •

-codes" بار-كود(قد يستدعي قبول هبة معتربة من حيث احلجم، توظيف عمال إضافيني وكذا شراء أدوات 
barres" الرتقيم ،Cotes(  وكذا جتهيزات)مكاتب، حاسبات شخصية(.  

   وقت العمل •

؛ مث مقارنتها مع ملاك  اإلرسالمن العلب ومقارنتها مع قائمة اجلرد للتأكد من أن بعناية عناصر اهلبة  إخراجينبغي 
 نيقبل موظفيتم حتديد وجهة الوثائق حسب حاجات املكتبة واملستفيدين من . الفهرس لتحديد التكرارات

    .بعادهاإإدماجها يف جمموعة خاصة أو : نيخمتص

  محاية الوثائق •

قبل وضعها حتت تصرف   "Codes a barres"الكود أبار ــ جيب ختم الوثائق احملتفظ ا وجتهيزها ب
  .املستفيدين

 الوصول تنظيم  3.6

قد يكون ذلك من خالل فهرس  . املكتبةيستجيب تنظيم الوصول إىل الوثائق املهداة، حلاجات مجهور جيب أن 
  .كامل أو من خالل املساعدة يف البحث

  حفظ الهبة 4.6

جيب القيام بأعمال الرتميم والصيانة الداخلية حسب مدة احلياة . جيب أن حتفظ اموعة يف حالة مادية جيدة

طات، وكذا وسائل مراقبة شراء علب حفظ للمخطو  إدراجعند االقتضاء، من الضروري . املقدرة هلاته الوثائق

  .الرطوبة ودرجة احلرارة
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  حفظ وتخزين الهبة 5.6

التخزين و مجيع األحجام؛ على  يتالءمأن توفري وحتديد أرفف ومساحات التخزين قبل قبول اهلبة، جيب جيب 
هذا، جيب أن حتفظ اخلرائط يف أثاث مصمم لذلك، واملخطوطات يف علب أرشيفية مصممة خصيصا هلذا 

  الغرض

يستحسن توفري و  .إذا قررت املكتبة أن حتتفظ باهلبة يف قاعة مستقلة، جيب توفري مبالغ إضافية لتأثيث الغرفة
  .غرية اليت تتكفل باهلبةمساحة الجتماعات جمموعة النقاش الص

   تقارير و شكر. 7

  رسالة شكر 1.7

من املستحسن أن توجه املكتبة رسالة شكر عن كل هبة تلقتها، حىت بالنسبة للهبات اليت متت من خالل اتفاق 
  .انظر أدناه –ة رمسيهبة 

  اتفاق هبة رمسية 2.7

 شروط حتت املاحنون قدمها اليت التربعاتللهبات كبرية احلجم والثمينة، وكذا  رمسيهبة  اتفاقحترير  املستحسن من
تسيري هاته  شروط حيددكما  ة،اهلب وطبيعة املاحنةاجلهة  حول معلومات االتفاق هذا مثل يتضمن أن جيب .معينة

      :صالن يف إدراجها يتعني اليت اتطياملعكل  مقدما كتبةامل توفر أن جيب االتفاق،مثل هذا  لوضع. ةاهلب

) شركة، فرد، حمامي(ما جيب إدراج اسم وعنوان أي طرف أخر ميثل مصاحل اجلهة املاحنة ، كاسم وعنوان املانح• 
  .يف االتفاقية

 على التوقيع بعد األسباب من سبب ألي املتربعب تصلأن ت جيب، املكتبة أن على ينص االتفاق كان إذا •
  .لالتفاق" اتصاالت" بند إضافةب جي االتفاقية،

 اهلبة تصف شاملة قائمةحترير  ،يف حال تعذر ذلك. ةباهل جرد أو ائمةجيب إرفاق االتفاقية قدر اإلمكان بق •
جيب إعداد  احلاالت، مجيع يف...).  فينيل قرص 102 طويل، مرت 15 ،علبة 25هبة ذات  املثال سبيل على(

   .للمكتبة هدية وصول بعد سجل أو جرد قائمة

كد املكتبة من أن اهلبة قد متت وأن االتفاقية قد مت إمضاؤها من طرف صاحب الوثائق، لتجنب جيب أن تتأ •
لذلك يستحسن اإلشارة يف االتفاقية للقوانني الوطنية املتعلقة مبلكية ). 5أنظر الفصل (املشاكل القانونية 

  . املمتلكات

  . على جمموع اهلبة ةملكية فكري 20حقوق لمانح بنقل لجيب إدراج تصريح  •
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للملك العام، من أجل للوثائق املهداة ينبغي على املكتبة أن تشجع اجلهات املاحنة، على نقل امللكية الفكرية 
ينقل  لكيقد يكون كافيا لذلك،  ،االتفاقية يفهذا الصدد  يفصياغة مادة  .استغالهلا وعرضها جمانا وبكل حرية

    .تهفرتة حيا خالل أخرىباملكتبة مع االحتفاظ إىل من حقوقه  ااملانح جزء

 األخذ يف احلسبان موسعا إىل أبعد نطاق، مع  واالستخدام لوصولا قواعد حيددجيب أن يكون النص الذي  •
 تقييد املاحنة اجلهة رغبت إذا. عن بعد، املعارض و املعارض االفرتاضية على االنرتنت االستخدام الداخلي أو

قبل أن تدخل  قيود حتت وضعتاليت  وثائقال فيتعر  منها يطلب أن جيب اهلبة، من األجزاءبعض  إىل الوصول
يف مجيع احلاالت، . إذا أراد املانح وضع قيود على كامل اموعة، جيب أن يعلن ذلك .كتبةاموعة يف حيازة امل

أو على . وضة من طرف املانححلصول على أقصر فرتة زمنية للقيود املفر امن أجل جيب على املكتبة أن تدافع 
  . األقل التوصل إىل اتفاق بشأن فرتة زمنية معقولة لكل من اجلهة املاحنة واملكتبة

إدراج  ستحسني. غري املنصوص عليها يف اهلبة وثائقبعض ال إضافة املاحنة اجلهات، ترغب األحيان من كثري يف  •
  .يف اهلبة صغرية إلضافة جديدة اتفاقية صياغة جتنب أجل من ةباهل اتفاقيةإىل " إضافات"بند

 ضمن هاجادر رغب املكتبة يف إت الاليت ، و للتربع املقرتحة الوثائق استبعاد على ةتفاقياال نصت أن ينبغي  •
احلجم  كبرية باتلله هو وإمنا فيديو، أشرطة وثالثة صور،) 10(عشر لوضع بند  الضروري من ليس .جمموعاا

أن يكون هناك بند يسمح للمكتبة بنقل أو استبعاد الوثائق، وفقا للطرائق املعمول ا يستحسن . ملخطوطاتامن 
  .مقتطف من االتفاقية وارد يف امللحق. يف املكتبة

   إشارات أخرى  3.7

اكس ليربيس     طلب اجلهة املاحنة، مثل الكروت، حسب ةباهلخاصة باملكتبة إعداد تقارير أخرى  وظفيميكن مل
" ex-libris" تحديد اسم اجلهة املاحنةبطاقات الفهرس ل، أو مالحظات يف.       
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  مقتطفات من االتفاقية الرسمية للهبة. ملحق

 الوفاء هاميكن حبيث املكتبة إىل الكاملة االتصال وتفاصيل احلايل عنوانه املانحجيب أن يعطي . االتصاالت
 املانحجيب على . املاحنة اجلهات من املقدمة عناوينال إىل والطلبات اإلشعارات إرسال املكتبة على جيب. االتزاماب

غري  توزيع بسبب كتبةامل هأرسلت ،مسجل كتاب عاد إذا .لتحيني معلوماا العنوان يف تغيري بأي كتبةامل إخطار
 الطلب، هذاإرسال  بعد يوما) 30( ثالثني غضون يف ه،ممثلي أو املانحمل يكن هناك رد من طرف  إذا أو ممكن،

  .مقبوال رتخيصال طلب يتم اعتبارس
 ،أي أعباء من خاليةأا و  لتربع،أو اموعة املقرتحة ل هبةلل املادية لمكوناتيتعهد املانح بأنه املالك ل. الملكية
  .الضماين الرهن من وخالية

 املاحنة اجلهة وحتتفظ الوثائق، من جمموعة/  فيزيائية مواد منكونة م هدية هي ةباهل هذه. الفكرية الملكية حقوق
 حق ،على سبيل املثال ال احلصر الفكرية، امللكية إطار يفتطالب ا،  أن ميكن اليت نافعامل و قوقاحل ميعجب

أن حتتفظ قبول هذه اهلبة، فإن املكتبة تنمي جمموعتها اخلاصة، لكن هذا ال يعين عند . وحقوق النشر/  املؤلف
    .   احلقوق املذكورة أعاله، لكل العناصر املكونة للهبةباجلهة املاحنة بشكل موسع وائي 

  .هلبة حتت تصرف املستفيدين، وفقا لسياسة املكتبةبعد املعاجلة، يتم وضع جممل ا. الوصول

شريطة أن يبقى . هلبة حتت تصرف املستفيدين، وفقا لسياسة املكتبةبعد املعاجلة، يتم وضع جممل ا. الوصول

سنوات إضافية،  5هلذه االتفاقية حمفوظا طيلة حياة املانح و الوصول إىل الوثائق املذكورة يف الوثيقة املصاحبة 

بة حتت بعد هاته الفرتة يوضع جممل اهل. ألحد ممثليه وللمانح أو ألي طرف أخر حيمل إذن خطي من املانح، أ

تبقى مجيع عناصر ألسباب إدارية، . تصرف املستفيدين، حسب نفس إجراءات الوصول إىل باقي عناصر اهلبة

  .اهلبة حتت تصرف عمال املكتبة يف أي وقت

يبقى الوصول مسموحا فقط، ملوظفي املكتبة يف أي وقت، للمانح أو ألي طرف العتبارات إدارية، . الوصول

سنوات، .......ملدة ]ذكر هنا قائمة أمساء وعناوين األشخاص املعنيني[ ، أو بعد وفاتهمن املانح حيمل إذن خطي

        . بعدها توضع اموعة حتت تصرف مستفيدي املكتبة وفقا للقانون املعمول به يف املكتبة
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هلم ، عمل نسخ فريدة لفائدة األشخاص املسموح امللكية الفكريةال متنع حقوق محاية . االستنساخ
تبعا  .اإلطالع على مضمون هاته الوثائق بغرض البحث، وهذا حسب القوانني املعمول ا يف البلد

وحقوق / للممارسات واللوائح املعمول ا يف املكتبة، ختضع هاته النسخ حلقوق امللكية الفكرية
ته النسخ راض احلفظ، يف أي شكل تقرره املكتبة، وتصبح هاغيسمح للمكتبة عمل نسخ أل. املؤلف

  .ملك للمكتبة

حيدد استخدام العناصر املكونة للهبة للدراسات اخلاصة، لألشخاص املرخص هلم . االستخدام
اإلدارية واألرشيفية املعتادة الوصول ملكونات اهلبة، يف أي موقع تسريه املكتبة، كما يسمح بالعمليات 

ن للمكتبة أن تعرض كل أو جزء من ميك .يف املكتبة، مبا يف ذلك عمليات اخلدمة، احلفظ، واألمن
 اهلبة يف فضاءاا كما يف اخلارج، كما ميكنها استخدام هاته اهلبة على موقعها على شبكة االنرتنت،

  .بأي وسيلة الكرتونية أو تقنية جديدةأو 

اليت مت االتفاق عليها ، و ، وتعديالااالتفاقيةهذه بنفس  تسري كل هبة إضافية للمكتبة،. اإلضافات
    .بني املكتبة واملانح

للتحويل يصلح  جمموعات املكتبة، والو يف حالة وجود جزء من اهلبة ال يتماشى . استثناء مجموعات
تاريخ  يوما بدأ من 60ألي رصيد أخر، تقرتح املكتبة على املانح اسرتجاع هاته الوثائق، مع ترك مدة 

 يذكر وجهة أخرى لوضعها فيها، أو مل يرد إذا كان املانح ال يرغب يف اسرتجاع اهلبة، ومل .اإلشعار
، يف هذه احلالة، حيق للمكتبة معاملة هاته الوثائق، باختاذ احملددة اآلجال يفاملكتبة  اقرتاحعلى 

      .    وجمموعاا تالءمتاملعتادة مع الوثائق اليت ال  اإلجراءات
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