سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

فراهم آوری منابع كتابخانه ای

فراهم آوری منابع کتابخانه ای –  2واحد درسی
در اين درس مفاهيم و فنون مربوط به شكل گيری و اداره مجموعه در كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني با توجه خاص به شرايط عمل در
كتابخانه ها در ايران مورد بحث قرار مي گيرد .به عالوه  ،به تاثير فناوری الكترونيک بر نحوه عمل مجموعه سازی نيز خواهيم پرداخت.
هدف از اين درس آن است كه دانشجويان درک عميق تر و انتقادی از فرايندهای عمل حرفه ای در مجموعه سازی به دست آورند و آمادگي
الزم برای مديريت بخش مجموعه سازی در كتابخانه ها را كسب كنند.
مخاطبان اصلي اين درس كساني هستند كه دوره كارشناسي كتابداری را گذرانده اند و با مفاهيم مربوط به مجموعه سازی در كتابخانه ها
آشنائي اوليه دارند.

مباحث اين درس عبارتند از:


اصطالحات و نظريه پردازی در مجموعه سازی



اخالقيات حرفه ای در مجموعه سازی



ويژگي های مجموعه در انواع كتابخانه



انتخاب منابع اطالعاتي و ابزارهای انتخاب انواع منابع اطالعاتي



برنامه ريز ی و تدوين خط مشي يا سياست مجموعه سازی



ارزشيابي و وجين



فراهم آوری

عنوان فصل : 1اصطالحات و نظريه پردازی در مجموعه سازی
جلسه  : 1اصطالح شناسی


مجموعه سازی و مديريت مجموعه



سه جزء مجموعه سازی



تحول اصطالحات

جلسه  : 2گونه شناسی ادبیات مجموعه سازی


رويكرد كالسيک



رويكرد برنامه ريزی



رويكرد پديردار شناسانه



رويكرد علمي

عنوان فصل  : 2اخالقیات حرفه ای در مجموعه سازی
جلسه  : 3اخالقیات حرفه ای در مجموعه سازی


خاستگاه اخالق حرفه ای در مجموعه سازی



آزادی دستيابي به اطالعات



سانسور در مجموعه سازی

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد  :آقای دکتر افشار

صفحه 1

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

فراهم آوری منابع كتابخانه ای

عنوان فصل  : 3ويژگی های مجموعه در انواع کتابخانه ها
جلسه  : 4اهداف و ويژگی های مجموعه در انواع کتابخانه ها


كليات ويژگي های مطلوب مجموعه در انواع كتابخانه ها



كتابخانه عمومي



كتابخانه آموزشگاهي



كتابخانه دانشگاهي



كتابخانه تخصصي



كتابخانه ملي

جلسه  :5شاخص های عمق مجموعه و کاربرد آن ها در انواع کتابخانه ها



معنا و كاربرد شاخص های عمق مجموعه
آشنائي با سطح های پنجگانه

عنوان فصل  : 4انتخاب منابع اطالعاتی و ابزارهای انتخاب انواع منابع اطالعاتی
جلسه  : 6ابزارهای انتخاب


ضرورت و كاربرد ابزارهای انتخاب



ابزارهای انتخاب  :انواع و ويژگي ها



ارزشيابي ابزارهای انتخاب

جلسه : 7مالحضات حرفه ای در انتخاب


مطلب آغازين



مالحضات ساختاری



نوبت ويرايش

جلسه  : 8مالحضات حرفه ای در انتخاب 2


مالحضاتي در مورد ترجمه ها و تصحيح ها



فهرست مندرجات  ،كتابنامه  ،نمايه



مالحضات فيزيكي يا ظاهری اثر



مالحضات محتوايي و زبان و بيان

عنوان فصل  : 5برنامه ريزی و تدوين خط مشی يا سیاست مجموعه سازی
جلسه  : 9فرايند تدوين خط مشی


لزوم تعيين خط مشي



زمينه تاريخي رواج تهيه خط مشي



مراحل تدوين خط مشي



بخش های مختلف خط مشي

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد  :آقای دکتر افشار

صفحه 2

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا

فراهم آوری منابع كتابخانه ای

عنوان فصل  : 6ارزشیابی و وجین
جلسه  : 10ارزشیابی


رويكردهای ارزشيابي



روش های ارزشيابي مجموعه از ديدگاه مجموعه نگر



روش های ارزشيابي مجموعه از ديدگاه استفاده نگر

جلسه  : 11وجین


مفهوم وجين



داليل انجام وجين مسئوالن كار وجين

جلسه  : 12کارگاه آموزشی
عنوان فصل  : 7فراهم آوری
جلسه  : 13تأمین کنندگان


كتاب فروشان



ناشران



كارگزاران

جلسه  : 14تأمین کنندگان 2


نمايشگاه ها

جلسه  : 15تعاونی



تعريف مجموعه سازی تعاوني
مالحضات اجرايي در مجموعه سازی تعاوني

جلسه  : 16کارگاه آموزشی

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد  :آقای دکتر افشار

صفحه 3

