
  :المكتبة:           
 الفراغات الرئیسیة للمكتبة:  

  :صالة القراءة الرئیسیة -1

ویحــدد مســاحتها عــدد المتــرددین  والنشــاط،وهــي المنطقــة الحیویــة والهامــة جــدا مــن حیــث الحركــة 

وأن تكون قریبة من منطقـة صـاالت تبویـب  المكتبة،أن تكون في قلب : علیها ویشترط فیها اآلتي

أن تكــون مســاحة النوافــذ خمــس المســاحة الكلیــة للقاعــة وتكــون  بهــا،مباشــرة الكتــب وعلــى عالقــة 

ـــه الشـــمالي  ـــدة ویراعـــى التوجی مـــن أجـــل طاولـــة صـــغیرة  2م3تؤخـــذ مســـاحة  للقاعـــة،اإلضـــاءة جی

  .لشخصین بما في ذلك الممرات

  :قسم اإلعارة -2

تیبــه بطریقــة ویتكــون مــن كــاونتر لإلعــارة ن ویــتم تر  المطالعــة،وهــو عبــارة عــن جــزء ملحــق بقاعــة 

  .2م50-40تسمح بالتحكم والتنظیم لعملیة اإلعارة واإلرجاع وتتراوح هذه المساحة ما بین 

  : قاعة الفهارس -3

وقاعــة  المكتبــة،الفهــرس هــو قائمــة مرتبــة تســجل وتصــف وتكشــف المــواد المكتبیــة التــي توجــد فــي 

وتكـــون األبعــــاد  المكتبـــة،الفهـــارس هـــي بمثابـــة حلقـــة الوصـــل بــــین احتیاجـــات المســـتفید وصـــادر 

  .م3×م3القیاسیة لقاعة الفهارس بالمكتبة 

  :قسم الدوریات والمجالت -4

وتعتمـد المكتبـة اعتمـادا أساسـیا  المتخصصـة،ویعتبر هذا القسـم مـن األقسـام الهامـة فـي المكتبـات 

وأحدث ما توصل إلیه  الحدیثة،علیه في مواجهة الطلب واحتیاجات الباحثین المستمرة للمعلومات 

ویتطلب هذا القسم سیطرة بیلوجرافیة دقیقة لوضع الدوریات والمجالت  التخصص،في مجال  العلم

-0.6ویجـب وجـود مجموعـة مـن الطـاوالت للمطالعـة بمسـاحة  والمفكـرین،تحت تصرف البـاحثین 

للشــخص الواحــد مــع تــوفیر الممــرات بــین الطــاوالت للحركــة بحیــث تكــون مســافة الممــرات  2م 0.8

  .  أما النوع اآلخر من الطاوالت فهي الطویلة المستمرة سم،190بین صفي الطاوالت 

  :صاالت تبویب الكتب -5

ویـتم علـى أساسـها تحدیـد الطریقـة اإلنشـائیة نسـب  المكتبـة،تسـتغل هـذه الصـاالت الحـد الكبـر مـن 

  .وتكون على عالقة مباشرة بصاالت القراءة وتكون على عدة أشكال المكتبة،الفراغات داخل 

  :الخلوات -6
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ویراعـى فیهـا  بالمقصـورات،ي عبارة عن غرف صغیرة تفصل بینها حواجز طویلة تسمى أیضا وه

تحتــوي علــى دوالب حتــى  والخــارج،وجــود خزانــات كتــب ذات أرفــف مزدوجــة مــن الــداخل : اآلتــي

تـزود  الطبیعي،یفضل وجود نافذة تمد الخلوة بالضوء  به،یغلق فیه الباحث على األوراق الخاصة 

یمكن أن تحاط الخلوات بحواجز زجاجیـة  مریح،كل خلوة بمصدر إضاءة صناعي وطاولة ومقعد 

یـــوفر أحیانـــا بعـــض الغـــرف المســـاعدة كغـــرف التصـــویر واآلالت الطابعـــة أجهـــزة  صـــوتیا،معزولـــة 

  .الكمبیوتر

  : المخازن -7

كمــا ینبغــي عمــل  اإلعــارة،یراعــى أن تكــون عالقتهــا قویــة مــع صــاالت المطالعــة والــدوریات وقســم 

  .مدخل خدمة خاص بالمخزن للتزود بالكتب

  :إدارة المكتبة -8

ویجب أن  وجه،تعتبر اإلدارة هي المحرك الرئیسي للمكتبة من حیث قیامها بالوظائف على أكمل 

  .یكون الفرش والتجهیزات بما یتالءم مع حجم وظیفة عمل كل موظف

  :الخدمات -9

  . ومخازن األدوات وحجرات التدخین والدورات تصویر،التتمثل في فراغات صیانة الكتب وأماكن 

 المساحات والمعاییر التصمیمیة للمكتبة:  

من % 25لكل مركز مع األماكن التي ینبغي أن یؤمن لها  2قدم25أماكن القراءة بمعدل -1

  .كامل الدوام المتوقع للمكتبة

والمراجع من مساحة الكتب المجلدة للنشرات الخاصة % 25المساحة اإلضافیة تعادل  -2

 .النموذجیة

سم في المكتبات ذات األهمیة وغیر ذلك یكون  85یكون عرض الممرات بین الخزن هو  -3

  .سم 77-72العرض 

  .ویجب توفیر أدراج نجاة للطوابق العلویة م،25األدراج تتوزع كل  -4

كحد أقصى ،  15ْوتكون درجة الحرارة  الغبار،النوافذ تكون مغلقة في مخزن الكتب لتفادي  -5

  .وجود تهویة جیدةمع 

والكاونترات العادیة المستعملة تكون  سم، 78×78×156المقیاس الطبیعي لطاولة المكتب  -6

 الداخل،سم دون أن یطلع الزبون عما في  30×100سم أو  62.5سم وعرض  90بارتفاع 

كما أن المتعرج منها یسهل أعمال  بالزبائن،ویكون خلف الكاونتر ممر یخدم المهتمون 

  .التنظیميالترتیب 



سـم ویتسـع عـادة فــي 100سـم والطـول االعتیـادي لـه 72یكـون عمـق الـرف الشـائع االسـتعمال  -8

وفـي المتـر مـن الرفـوف یتسـع  مجلـد، 80مجلد وفي المتر المربع إلـى  30-15المتر الطولي من 

  .      مجلد 200إلى 
   




