
  
  در اھداییمنابع  پذیرشدستورالعمل  «

  »مرکز اطالع رسانی و کتابخانھ مرکزی 

 سفارشات و مجموعه سازیبخش 

 

  مقدمه:

  محتواي پذیرساختن دسترس و تهیه سفارش، انتخاب، سنجی، نیاز فرایند یا ازعمل است عبارت سازي مجموعه

 .آنها مداوم ارزیابی و مرسوم روشهاي سایر یا مبادله ؛ اهدا خرید؛ راههاي از کتابخانه جامعه نیاز مورد  اطالعاتی  منابع

همانطور که در تعریف مجموعه سازي آمده است یکی از روش هاي مجموعه سازي و تامین منابع کتابخانه، 

منابع اهدایی است. هدایا شامل منابعی است که داوطلبانه و بدون انتظار پاداش به کتابخانه داده می شود. عدم دریافت 

نده بدین معنا نیست که در ارتباط با هدایا هیچ هزینه اي متوجه کتابخانه نیست. هزینه هاي منابع پرداخت وجه به اهداکن

شامل هزینه ي بررسی گزینشگر، آماده سازي، فهرست نویسی، پردازش، تعمیر و هزینه هاي حفاظت و نگهداري می اهدایی 

  باشد. 

اي موجود در مجموعه را پر می کنند، جایگزین هاي منابع اهدایی موجودي کتابخانه را قوام می بخشند، شکاف ه

  برخی منابع به واسطه ي آنها تهیه می شود، و منابعی را در اختیار می نهد که ممکن است از طریق خرید قابل دسترس نباشند.

تصمیم همان معیارهایی که گزینشگر براي گزینش منابع اطالعاتی هنگام خرید مورد توجه قرار می دهد، باید هنگام 

مورد توجه قرار دهد. بنابرین دریافت منابع اهدایی باید بر اساس خط مشی مجموعه سازي نیز گیري در مورد منابع اهدایی 

  صورت پذیرد.

  شرایط پذیرش منابع اهدایی:

شرایط  اپذیرش کتاب هاي اهدایی ب کز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي،خط مشی مجموعه سازي مربا توجه به  

  ذیل صورت می پذیرد:

 ؛همخوانی موضوع کتاب هاي علمی با رشته هاي تحصیلی دانشگاه .1

سال  7تاریخ انتشار آنها بیش از  بهتر استدر مورد کتاب هاي علمی که  ویژهانتشار کتاب (به جدید بودن تاریخ  .2

 ؛)قبل نباشد

و به صورت جزوه  بودهکتاب  لاهدایی باید به شک منابع لذا ، بودن  دارا بودن ظاهر فیزیکی مناسب و قابل استفاده .3

 ؛)به جز کتاب هاي نفیس و نایاب( و یا اوراق پراکنده نباشد

 مناسب بودن کتاب با جامعه دانشگاهی از نظر رده سنی، سطح خوانایی و...؛ .4

تابخانه به سایر کا ب هتبصره: بدیهی است مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي در زمینه نگهداري و یا اهدا کتا

 پذیرد. نمیرا هاي دانشگاهی، اختیار تام خواهد داشت و هیچ شرطی از جانب اهداکنندگان 
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  انواع منبع اهدایی:

  ؛، اشخاص)دولتی ادارات ،ها سازمانتوسط افراد حقیقی و حقوقی ( اهداییمنابع  

 ؛ناشران اهدایی منابع   

 ؛مترجم یا نویسنده توسط اهدایی منابع 

 مجموعهاین را به کتابخانه اهدا می کند (بدیهی است  کتابکه اهداکننده، مجموعه اي از  شخصی  هاي کتابخانه، 

مورد بررسی قرار گرفته و کتاب هاي مورد نیاز کتابخانه انتخاب و مابقی کتاب ها به کتابخانه هاي دیگر اهدا می 

 شود).

 در قسمت مجموعه  کننده اهدا و کتابخانه ریاست بین توافق با پس از بررسی، که ارزشمند شخصی کتابخانه هاي

 نگهداري می شوند؛ صورت مجزا هاي اهدایی و به

   

  


