
ار
جن

ر 
د
كن

�س
لإ
ة 

اء
ر
لق

 ا
ف

سغ
� 

ب
تا
ن ك

م
 -

ح  
انو

ة قر
يا

ح
 :

وير
�ص

ت

املديرية العامة للثقافة

�سارع مدام كوري - بناية حطب

تلفون: 756325 - 01 

فاك�س:  756319 - 01

livre.lecture@culture.gov.lb
www.culture.gov.lb

مكتبة يف قريتي ..

ISBN 978-995-301-642-9

بلدتي .. مدينتي



  تعريف 

مدى  العلم  الكت�ساب  اأ�سا�سي  �سرط  وهي  املعرفة  اإىل  املدخل  هي  العامة  املكتبة  »اإّن 

احلياة والتنمية الثقافية للأفراد واجلماعات. تعرب االأوني�سكو عن اإميانها باملكتبة 

ال�سلم  تعزيز  اأ�سا�سي يف  وعامل  واالإعلم،  والثقافة  للرتبية  كقّوة حية  العامة 

والتنمية والتقّدم االإجتماعي والثقايف للب�سرية.

املكتبات  دعم  على  واملحلية  الوطنية  ال�سلطات  االأوني�سكو  ت�سجع 

العامة واالإلتزام بتنميتها تنمية فّعالة«

)ملحق رقم 1: البيان الر�سمي للأوني�سكو: 1994(

  �أن�شاأت وز�رة �لثقافة �شبكة من �ملكتبات �لعامة يف كّل �أرجاء 

�لوطن.

  هل ترغبون يف �إن�شاء مكتبة عامة يف بلدتكم؟

  يهدف هذ� �لدليل �لذي �أعّدته وز�رة �لثقافة �إىل 

م�شاعدتكم على حتقيق هذ� �مل�رشوع.



  �ملكتبة �لعامة. ما هي؟

  هي مكان يتيح لكل ال�سكان املقيمني اإمكانية االإطلع اأو اإ�ستعارة ما يرغبون من م�ستندات )كتب، 

جملت، اأقرا�ص مدجمة..(، والعمل املكاين واالإ�ستعلمي. اإنه اأي�سًا مكان للتلقي والقيام بالن�ساطات 

الثقافية املختلفة.

  فيها جمموعة من الكتب واملجلت، وامل�ستندات االأخرى، باالإ�سافة اإىل االإنرتنت للإطلع على املوا�سيع املختلفة 

على اأنواعها، ولكل االأعمار.

  فيها م�ساحة للأطفال.

  لكّل مكتبة اأمني مكتبة واحد اأو اأكرث ال�ستقبال عامة النا�ص، واإدارة املجموعات، وتنظيم الن�ساطات.

  �ملكتبة �لعامة. ملن؟

يكون الدخول اإىل املكتبة جمانيًا لكّل فئات املجتمع من دون متييز يف العمر، اأو اجلن�ص، اأو اجلن�سية، اأو الدين، اأو املعتقد.

وتطّور املكتبة العاّمة جمموعة من الربامج اخلا�سة للأطفال منذ �سن الوالدة.

  كيفية تاأ�شي�س �ملكتبة

  قرار املجل�س البلدي يف تاأ�سي�ص املكتبة.

  اإبالغ وزارة الثقافة هذا القرار: يقرتح عليكم م�سوؤول الكتاب واملطالعة موعدًا للقاء هدفه م�ساعدتكم على حتقيق هذا امل�سروع مع 

احرتام املعايري العاملية.

�سراكة  اإتفاقية  اأي�سًا  عليكم  يقرتح  كما 

ت�سمح لكم باأن تكونوا اأع�ساء يف ال�سبكة الوطنية 

ال�سبكة:  هذه  )�سمن  اللبنانية  العامة  للمكتبات 

التي   CLAC الثقايف  والتن�سيط  املطالعة  مراكز  �سبكة 

اأن�ساأتها وزارة الثقافة باالإتفاق مع البلديات( واأن ت�ستفيدوا من 

اإتفاقية   :2 )ملحق  ممكنة.  اأخرى  وم�ساعدات  الوزارة  م�ساعدات 

ال�شراكة(.

  تعيني م�ش�ؤول اأو فريق عمل ملتابعة هذا امل�سروع.

  البحث عن املركز: يعترب املكان، و�سهولة الو�سول اإليه من العنا�سر االأ�سا�سية 

لتمكني الرواد من زيارة املكتبة.

ل من هو حائز �سهادة دبلوم اأمني    يعني اأمني مكتبة متفرغ واحد على االأقل، )يف�سّ

مكتبة(. ويجب اأن يتكلم اأمني املكتبة لغتني على االأقل، ولديه القدرة على التوا�سل مع 

خمتلف الفئات العمرية التي ترتاد املكتبة وخا�سة االأطفال. ويجب اأن يكون لديه عقد 

عمل ثابت م�ستفيدًا من كّل احلقوق املالية واالإجتماعية. ويقبل مبتابعة تدريب م�ستمر 

تقرتحه الوزارة.

اأن  يجب  بحيث  االأعمار.  اختلف  االإعتبار  بعني  التنظيم  ياأخذ  املكتبة:  تنظيم    

للن�ساطات.  �سالة  اإىل  باالإ�سافة  للرا�سدين،  اأخرى  وف�سحة  للأطفال  ف�سحة  تتوافر 

وتخ�سع املفرو�سات املكتبية للمعايري العاملية.

  تاأليف املجم�عات وحت�شريها

2000 م�ستند)كتب، جملت،  االأقل من  اأن تو�سع جمموعة مكّونة على  - يجب 

وتخ�س�ص  االإفتتاح،  منذ  النا�ص  عاّمة  بت�سّرف  ب�سري..(   - �سمعي  األعاب، 

تكون  اأن  ويجب  للأطفال،  املجموعة  من   %50

بالعربية   %60( اللغات  متعددة  املجموعة 

واالإنكليزية،  بالفرن�سية،   %40

يجب  وبالتايل  واالأرمنية..( 

متعددة  املجموعة  تكون  اأن 

ومتنوعة.



- كتب حترتم الواقع االإجتماعي )كتب غري 

دينية وغري �سيا�سية(.

والقوائم  باللوائح  الوزارة  تزّودكم  اأن  ميكن   -

االأ�سا�سية على �سبيل االإطلع. وباالإمكان قبول هبات كتب، 

اللغات..(.  االأنواع،  )املوا�سيع،  املجموعات  توازن  احرتام  مع 

ويجب اأن تكون الكتب جديدة، اأو بحالة جيدة.

- ت�سّنف املجموعة. وجتهز الكتب للإعارة.  

  اإن�شاء جلنة اإدارة يرتاأ�سها رئي�ص البلدية وتتاألف من ممثلني نا�سطني عن 

اأمني املكتبة على تطوير برنامج ن�ساطات  البلدية وال�سكان. وت�ساعد جلنة االإدارة 

حيوية للتعريف باملكتبة وجذب قّراء جدد. ومن املهم اأن ت�سم هذه اللجنة ن�ساًء، و�سبابًا 

من ال�ّسكان املقيمني يف البلدة.

  حت�شريات ل�شري عمل املكتبة 

- و�سع نظام داخلي للمكتبة.

- تقرير مواعيد فتح املكتبة باأكرب عدد ممكن من ال�ساعات )بني 8 و 10 �ساعات يوميًا، يف فرتتي ال�سباح 

وبعد الظهر(، خا�سة فتح املكتبة يف وقت متاأخر ويوم ال�سبت من كّل اأ�سبوع لت�سهيل اإرتيادها من قبل اجلميع 

مع االأخذ بعني االإعتبار املوارد الب�سرية املمكنة.

  اإفتتاح املكتبة.

لكل  لل�سماح  خمتلفة  ن�ساطات  مع  يرتافق  �سعبيًا  مهرجانًا  املكتبة  افتتاح  يكون  اأن  يجب 

ال�سكان باكت�ساف املكتبة. وبالتايل يجب القيام بحملة اإعلنية واإعلمية كبرية )رايات، 

ن�سرات اإعلنية..(.

  تقييم واقع املكتبة

عملها  �سري  ح�سن  من  للتاأكد  بانتظام  املكتبة  عمل  تقييم  يتم   -

مل�ساعدتها ودعمها وتطويرها. 

- يجب اأن تر�سل املكتبة ال�سريكة تقريرًا �سهريًا و�سنويًا 

مرفقًا باإح�ساءات اإىل وزارة الثقافة. وفق النموذج 

املزّود من قبل الوزارة(.

  تنظيم �ملكتبة

يتطّلب تنظيم املكتبة اإحرتام املعايري العاملية وبع�ص املبادئ االأ�سا�سية.

ويجب اأن تت�سمن املكتبة قاعتني من االأف�سل اأن تكون حماذيتني: قاعة اإعادة الكتب واالإ�ست�سارة املكانية 

وقاعة للن�ساطات الثقافية.

  املكتبة العامة يف الطابق الأر�ضي 

  مكان لالإ�شتقبال والإعارة

يزّود هذا املكان الذي هو على مقربة من مدخل املكتبة واملطل على كل القاعة، مبكتب اإعارة )طوله مرتان على االأقل، وارتفاعه 

- فاك�ص، وحا�سوب مت�سل  اأو رف مائل(، وهاتف  75 �سنتم كحد اأق�سى(، والئحة اإعلنات، وخزائن عر�ص للكتب اجلديدة) طاولة 

ب�سبكة االإنرتنت، واآلة طباعة، واآلة ت�سوير، ورفوف، وحاملة كتب.

  م�شاحة للمجالت واجلرائد 

جمّهزة مبقعدين، وخزانة عر�ص حتتوي على جمّلت و�سحف، وجمّهزة برفوف حلفظ االأعداد القدمية )اإرتفاع 1.50 

م كحد اأق�سى(.

  م�شاحة لالأطفال 

األبومات  0-5 �سنوات، وهو جمّهز بحاويات حتتوي على  جزء من هذه امل�ساحة خم�س�ص للأطفال بني 

)طوله 0.25 �سنتم(، وو�سادات، و�سجادة، مع �سرورة اأن يكون هذا املكان ملّونًا ودافئًا وجذابًا.

  ق�شم لالأطفال بني 6-15 �شنة

جمّهز برفوف )بارتفاع 1.50م كحد اأق�سى(، وطاوالت وكرا�سي للعمل املكاين، وخزائن 

لكتب الر�سوم امل�سّورة، باالإ�سافة اإىل خزائن للأقرا�ص املدجمة و االأقرا�ص الرقمّية 

والفيديو، وحا�سوب واحد اأو اأكرث مت�سل ب�سبكة االإنرتنت.

  م�شاحة لل�شباب والرا�شدين

جمّهز بالرفوف )بارتفاع 1.80 �سنتم كحد اأق�سى(، 

اأكرث  اأو  واحد  وحا�سوب  والكرا�سي  والطاوالت 

ورفوف  االإنرتنت،  ب�سبكة  مت�سل 

الر�سوم  كتب  على  حتتوي 

ورفوف  امل�سّورة 



ملحق رقم 1 

  بيان �لأوني�شكو 

ب�شاأن �ملكتبات �لعاّمة 1994

ن�فمرب / ت�شرين الثاين 1994

اإن�سانية  قيم  ومنوهم  وازدهارهم  واالأفراد  املجتمع  حرية  ان 

اأ�سا�سية ولن ميكن حتقيقها اإال عن طريق قدرة املواطنني امل�ستنريين 

على ممار�سة حقوقهم الدميقراطية واأداء دور فّعال يف املجتمع وامل�ساركة 

احلر  واالإنتفاع  �سليمة  تربية  بتوافر  مرهونتان  الدميقراطية  وتنمية  البّناءة 

واللحمدود باملعرفة والفكر والثقافة واملعلومات.

الكت�ساب  اأ�سا�سي  �سرط  هي  املعرفة  اإىل  املحّلي  املدخل  باعتبارها  العاّمة  املكتبة 

العلم مدى احلياة وعامل اأ�سا�سي يف تعزيز ال�سلم والوفاء الروحي من خلل عقول 

الب�سر رجااًل ون�ساًء.

العاّمة  املكتبات  دعم  على  واملحلّية  الوطنية  احلكومات  ت�سّجع  االأوني�سكو  فاإن  لذا 

واالإلتزام بتنميتها تنمية فّعالة.

  املكتبة العامة

املكتبة العاّمة هي مركز املعلومات املحّلي الذي ي�سع كل اأنواع املعارف واملعلومات 

مبا�سرة يف متناول املنتفعني منها.

وتقّدم املكتبة العاّمة خدماتها على اأ�سا�ص تكافوؤ فر�ص اجلميع يف االإنتفاع بها. ب�سرف 

النظر عن ال�سن والعن�سر واجلن�ص والدين واالإنتماء القومي واللغة والو�سع االإجتماعي. وال 

بد اأن توفر خدمات ومواد خا�سة جلميع املنتفعني الذين ال ي�ستطيعون الأي �سبب كان االإ�ستفادة 

من اخلدمات واملواد العادية كاالأقليات اللغوية واملعوقني ونزالء امل�ست�سفيات اوال�سجون.

ويجب اأن يجد املنتفعون من جميع فئات العمر املواد املنا�سبة الحتياجاتهم كما اأن جمموعات املكتبات 

العاّمة وخدماتها ينبغي اأن ت�ستمل على الو�سائل والتكنولوجيات احلديثة امللئمة بكافة اأنواعها اإىل جانب املواد 

التقليدية ومن ال�سروط االأ�سا�سية توافر م�ستوى رفيع من اجلودة وامللئمة للإحتياجات والظروف املحلّية. ويجب 

اأن تكون املواد املوجودة يف املكتبة العاّمة مراآة للإجتاهات العاملية والتطور الذي ي�سهده املجتمع و�سورة لذاكرة الب�سر 

وثمار خيالهم.

الرقمّية  واالأقرا�ص  املدجمة  للأقرا�ص 

والفيديو.

- الرفوف خ�سبية اأو حديدية حائطية اأو مركزية، 

تكون  اأن  واالأف�سل  التنظيف،  و�سهلة  وجميلة  متينة 

متحركة.

 0.25 اأق�سى، وبعمق  0.90 �سنتم كحد  اللوحات بطول  - تكون 

الرفني  بني  امل�سافة  وتكون  لل�سبط.  قابلة  تكون  اأن  االأف�سل  ومن  �سنتم، 

1.40 �سم. 

- اإنارة املكتبة طبيعية. واملكتبة دافئة يف ف�سل ال�ستاء.

الطرقات  وعلى  للمبنى  اخلارجية  الواجهات  وعلى  املدينة  يف  املكتبة  عن  اإعلن   -

املوؤدية اإىل املكتبة.

  مكان عمل لأمني املكتبة 

من االأف�سل اأن يكون على مقربة من مكتب االإعارة مع خزانة لتخزين لوازم واأدوات العمل.

ويف حال كانت املكتبة ممكننة يجب اإتخاذ االإحتياطات حلا�سوب اإ�سايف للجمهور على مكتب االإعارة.

  قاعة الن�ضاطات

 جمّهزة بكرا�سي و�سا�سة حائطية، وو�سائل للأقرا�ص الرقمية والفيديو.

املعار�ص  ال�ستقبال  ال�سرورية  باللوازم  القاعة  جتهيز   -

والفنية  امل�سرحية  واالأن�سطة  املختلفة  والن�ساطات 

وغريها.

والعر�ص  ال�سوت  باأجهزة  القاعة  جتهيز   -

ال�سرورية.



واملكتبات  البحوث  ومكتبات  واالإقليمية  الوطنية  املكتبات  مع  يتفق  مبا  العاّمة  املكتبة  ت�سمم  اأن  ينبغي    

املتخ�س�سة واملكتبات القائمة يف املدار�ص والثانويات واجلامعات.

  الت�ضغيل والإدارة

  ينبغي ر�سم �سيا�سة وا�سحة حتدد االأهداف واالأولويات واخلدمات مبا يتفق مع احتياجات املجتمع املحّلي، وينبغي اأن تنظم 

املكتبة العاّمة تنظيمًا فعااًل، واأن يتم ت�سغيلها وفقًا للمعايري املهنية.

  وينبغي �سمان التعاون مع �سركاء ملئمني – مع جماعات املنتفعني مثًل ومع املهنيني على امل�ستوى املحّلي والوطني واالإقليمي والدويل.

  يجب اأن تكون اخلدمات متاحة مادّيًا جلميع اأع�ساء املجتمع املحّلي. وهذا يقت�سي اأن تقام مباين املكتبة يف موقع منا�سب، واأن تتوافر 

فيها ت�سهيلت جيدة للقراءة والدرا�سة، وتكنولوجيات ملئمة، واأن تعمل خلل �ساعات كافية ومنا�سبة للمنتفعني، كما ي�ستلزم ذلك توفري 

خدمات ا�سافية من اأجل الذين ال ي�ستطيعون الرتدد اإىل املكتبة.

  ويجب اأن تكون خدمات املكتبة ملئمة ملختلف احتياجات املحلية يف املناطق الريفية واحل�سرية.

  اأمني املكتبة و�سيط ن�سيط بني املنتفعني واملوارد. فل بّد من اإعداده مهنيًا، وتدريبه با�ستمرار، لتاأمني خدمات كافية.

  ويتعني توفري برامج اإ�سافية وتثقيفية للمنتفعني بغية م�ساعدة جميع املنتفعني على االإ�ستفادة من كافة املوارد.

  تطبيق هذا البيان.  

املعنية  واالأو�ساط  واملحلي،  الوطني  امل�ستوى  على  القرار  اأ�سحاب  هنا  نحّث  ونحن 

املعلنة يف  املبادئ  تطبيق  على  العامل  اأرجاء  كافة  ب�سكل عام، يف  باملكتبات 

هذا البيان.

الإحتاد  مع  بالتعاون  البيان  هذا  اأعّد 

واأمناء  املكتبات  لرابطات  الدويل 

.)IFLA( املكتبات

اأو  االإيديولوجية  الرقابة  اأ�سكال  من  �سكل  الأي  واخلدمات  املجموعات  تخ�سع  اأن  ينبغي  ال 

ال�سيا�سية اأو الدينية اأو الأية �سغوط جتارية.

  مهام املكتبة   

ينبغي اأن تكون املهام الرئي�سية التالية املتعّلقة باالإعلم وحمو االأمّية والرتبية والثقافة يف �سميم خدمات املكتبة 

العاّمة:

  غر�ص عادة القراءة وتر�سيخها لدى االأطفال منذ نعومة اأظفارهم.

  دعم التعليم الفردي والذاتي والتعليم النظامي على كافة امل�ستويات.

  توفري فر�ص للتطور ال�سخ�ص املبدع.

  حفز اخليال واالإبداع عند االأطفال وال�سباب.

  ت�سجيع الوعي بالرتاث الثقايف وتذّوق الفنون وتقدير االإجنازات والتجديدات العلمية والفنية.

  اتاحة االإنتفاع بكل اأ�سكال التعبري الثقايف جلميع فنون االأداء.

  تعزيز احلوار بني الثقافات وت�سجيع التنّوع الثقايف.

  دعم الرتاث ال�سفهي.

  �سمان اإنتفاع املواطنني بكل اأنواع املعلومات املتداولة يف املجتمع املحّلي. 

  توفري خدمات وافية يف جمال املعلومات ملختلف املن�ساآت والرابطات والفئات التي جتمع بينها م�سالح م�سلركة.

  امل�ساعدة على تنمية املهارات يف جمال املعلوماتية ومبادئ احلا�سوب.

  توفري الدعم وامل�ساركة يف اأن�سطة وبرامج حمو االأمية ملختلف فئات العمر والقيام مبثل هذه االأن�سطة عند اللزوم.

  التمويل والت�ضريع وال�ضبكات 

  تقّدم املكتبة العاّمة خدماتها جمانًا من حيث املبداأ.

ة ومتّولها احلكومات  اأن ت�ساندها قوانني خا�سّ تدخل املكتبة العاّمة �سمن م�سوؤوليات ال�سلطات املحلية والوطنية. فيجب 

املحلّية والوطنية، وينبغي اأن تكون عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف اأية اإ�سرتاتيجية طويلة االأجل يف جمال الثقافة وتوفري املعلومات 

وحمو االأمية والتعليم.

واخلطط  الت�سريعات  و�سع  ينبغي  الوطني  امل�ستوى  على  املكتبات  بني  والتعاون  للتن�سيق  و�سمانًا    

عليها يف جمال  متفق  معايري  اإىل  ت�ستند  للمكتبات  وطنية  �سبكة  معامل  لتحديد  اللزمة  االإ�سرتاتيجية 

اخلدمات، والرتويج ملثل هذه ال�سبكة.



املفعول  ال�سارية  التنظيمية  القانونية  للأ�سول  التعيني  هذا  يخ�سع  اأن  على  املكتبة،  اإدارة  عن  م�سوؤول  متفرغ  رئي�سي،  من�سط    

وملوافقة وزارة الثقافة امل�سبقة.

املن�سطون من كّل اخلدمات  ي�ستفيد  اأن  العاّمة. على  املكتبة  اإدارة  الرئي�سي يف  املن�سط  من�سطني متطوعني يقومان مب�ساعدة    

ال�سحّية واالإجتماعية والتعوي�سات التي ي�ستفيد منها املوظفون يف البلدية.

  تبدي وزارة الثقافة راأيها يف اختيار املن�سطني للتاأكد من موؤهلتهم، ويحق للوزارة يف حال تقاع�ص املن�سطني عن القيام بواجباتهم 

اأن تطالب با�ستبدالهم.

4-2 يكون املن�سطون م�سوؤولني عن اإعارة الكتب داخل املكتبة وخارجها، وعن عمل التجهيزات ال�سمعّية والب�سرّية وعن تنظيم الن�ساطات 

الثقافية.

4-3 يكون املن�سطون اأع�ساء حكميني يف اللجنة االإدارية املن�سو�ص عليها يف هذا الربوتوكول.

4-4 يخ�سع املن�سطون لدورات تاأهيل وتدريب على اإدارة وتن�سيط املركز تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع جهات خمتلفة.

  املادة اخلام�ضة: اأحكام عاّمة

5-1 تتابع وزارة الثقافة عمل املكتبة ب�سكل مبا�سر وتتابع ن�ساطات املكتبة وتطلع على خمتلف االإح�ساءات الواردة اإليها من املكتبات، 

فتقّدم امل�سورة والدعم لتفعيلها.

5-2 على املركز التن�سيق الدائم مع وزارة الثقافة يف كّل ما يتعّلق بعمل واآلية ون�ساط املركز وبكّل ما يتعّلق ب�سيا�سة تنمية املجموعات 

لديه.

ة باالإرتياد واإ�ستعارة الكتب. 5-3 تقّدم املكتبة للوزارة بيانات �سهرية عن ن�ساطاتها واإح�ساءات خا�سّ

5-4 يجب على املركز تاأمني �ساعات عمل يومية للمركز ال تقّل عن ثمانية �ساعات.

اأو �سيانتها �سمن  اإ�ستعمالها  يتم  اإن مل  للمكتبة  وّفرتها  التي  والكتب  والتجهيزات  الثقافية  املوارد  اإ�ستعادة  الثقافة  لوزارة  يحّق   5-5

ال�سروط املتوافق عليها، اأو اإذا وجدت خلًل يف عمل املكتبة.

5-6 ال يرتتب عن اإعارة الكتب داخل املكتبة اأو خارجها اأية نفقة يتحملها امل�ستعري.

ة. 5-7 تر�سد البلدية / اجلمعية اإعتمادات خا�سة بعمل املكتبة العاّمة يف موازنتها اخلا�سّ

5-8 تتعهد البلدية / اجلمعية بو�سع �سعار )Logo( الوزارة على مدخل املكتبة.

ة تلك التي اأو�ست بها منظمة االأوني�سكو اأو التي ت�سدر  5-9 على املركز اإحرتام املبادئ واالأ�س�ص املتعّلقة باملكتبات العاّمة وخا�سّ

عن وزارة الثقافة.

            وقع هذا الربوت�ك�ل بتاريخ:                                           وو�شع على ن�شختني بيد كّل فريق ن�شخة.

رئي�س بلدية / جمعية .........................                                       وزير الثقافة   

ملحق رقم 2

  بروتوكول تعاون بني �لدولة – وز�رة �لثقافة وبلدية/ 

جمعية .......

يحدد هذا الربوتوكول اأ�س�ص و�سروط التعاون والتن�سيق بني الدولة - وزارة الثقافة - وبلدية / جمعية ...... 

على اإن�ساء مكتبة �سريكة وفق ما يلي:

  املادة الأوىل: تعترب هذه املقدمة جزءًا ال يتجزء من الربوتوكول.

  املادة الثانية: تاأثيث املركز

للمكتبة )و�سمنها م�ساحة  باأن تبقي مكانًا وا�سعًا يخ�س�ص ق�سم منه  العاّمة  ا�ستقبلت املكتبة  التي  البلدية / اجلمعية  تتعهد   1-2

تغلق  واأبواب  ب�سبابيك  االأمكنة م�ساءة، غري رطبة ونظيفة، وجمّهزة  باإبقاء  تتعهد  التن�سيطية.  اآخر للأعمال  وق�سم  باالأطفال(  خا�سة 

باأمان.

2-2 توؤمن البلدية / اجلمعية على االأقل ثمان طاوالت واثنني وثلثني مقعدًا للمكتبة.

2-3 توؤمن البلدية / اجلمعية الطاقة الكهربائية ال�سرورية لعمل التجهيزات ال�سمعية والب�سرية املو�سوعة يف املكتبة.

2-4 تاأخذ البلدية / اجلمعية على عاتقها م�سوؤولية �سيانة واإعداد املركز �سمن احرتام قوانني واأنظمة االأمان الوطنية املرعية االإجراء.

2-5 تكون البلدية / اجلمعية م�سوؤولة عن �سلمة املواد املوجودة يف املكتبة.

2-6 توؤمن البلدية / اجلمعية خط هاتف مبا�سر وخط اإنرتنت للمكتبة.

  املادة الثالثة: اإدارة املكتبة العاّمة

3-1 ت�سكل البلدية / اجلمعية يف مدة اأق�ساها �سهر واحد من تاريخ توقيع هذا الربوتوكول جلنة اإدارية موؤلفة من �سبعة اأ�سخا�ص على 

االأقل، برئا�سة رئي�ص البلدية وع�سوية ممثلني عن اأهايل البلدة يف املجاالت التالية: التعليم االإبتدائي والثانوي، ال�سحة، جمعيات الن�ساء 

وال�سباب، الخ... على اأن تعترب هذه اللجنة مبثابة جمل�ص اإدارة املكتبة العاّمة وعلى ح�سن �سري العمل فيها.

3-2 توافق اللجنة على النظام الداخلي للمركز وبرنامج الن�ساطات واملوازنات التي يقرتحها املن�سطون.

3-3 ت�سع اللجنة يدها على كافة م�ساكل املكتبة العاّمة التي قد تعيق ح�سن �سري عملها وتقوم بو�سع احللول لها.

3-4 تتابع اللجنة قيام البلدية بتنفيذ اإلتزاماتها املتعلقة باملكتبة العاّمة.

3-5 تقوم اللجنة بتنظيم الن�ساطات املختلفة بهدف ت�سجيع املواطنني على املطالعة وطلب العلم.  

  املادة الّرابعة: من�ضطو املكتبة العاّمة

4-1 تقوم البلدية / اجلمعية بتعيني:
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