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يارا النصراني

ت���ه���دف ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة إل���ى 
وتنميته  ال��ع��ل��م��ّي  ال��ب��ح��ث  تشجيع 
ون��ش��ره، وت��ال��ًي��ا إل���ى دع���م المناهج 
األكاديمّية وتطوير عمل الطالب. 
وب�����ع�����د اج�����ت�����ي�����اح ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
وال���م���ع���ل���وم���ات���ّي���ة ح���ي���ات���ن���ا، ت���ح���اول 
ال��م��ك��ت��ب��ات ال��ج��ام��ع��ّي��ة م��واك��ب��ة ه��ذا 
ال���ت���ط���ّور، ع��ب��ر اس���ت���ح���داث وس��ائ��ل 
ج����دي����دة ل���ج���ذب ال�����ط�����اّلب إل��ي��ه��ا، 
ل��ت��ب��ق��ى ال��م��ك��ت��ب��ة ح���اج���ة أس��اس��ّي��ة 

عاتهم.
ُّ
الختصاصاتهم وتطل

ك��ل��ّي��ة  م��ك��ت��ب��ة  "ال����ّن����ه����ار"  زارت 
ف��ي  اإلن���س���ان���ّي���ة  وال���ع���ل���وم  اآلداب 
ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س ي���وس���ف، ط��ري��ق 
ام. وفي لقاء مع أمينة المكتبة 

ّ
الش

دّية الكتب  دت "تعدُّ
ّ
ليلى إليان، أك

)م��ن أط��روح��ات وب��ح��وث وم��ق��االت( 
���ت���ي ي��ت��ع��ّرف إل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب عبر 

ّ
ال

الكومبيوتر.  وأجهزة  البحث  محّرك 
ومن الشروط للدخول إلى المكتبة: 
إبراز بطاقة الطالب، إطفاء الهاتف 
أو  التدخين  الخليوّي، االمتناع عن 
الطعام، وتأمين جّو هادئ ليتسّنى 
للطالب التركيز على ما يقوم به من 

بحوث".
وأش��ارت إليان إل��ى "وج��ود قاعة 
م���خ���ّص���ص���ة ل���ل���م���ط���ال���ع���ة ي���س���وده���ا 
ال���ه���دوء ال����ت����اّم، ع��ل��ى ع��ك��س ق��اع��ة 
ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��خ��ّص��ص��ة ل��ل��ح��وار 
والتشاور. أّما دوام المكتبة، فيمتّد
من االثنين إلى الجمعة، من الثامنة 
ص���ب���اًح���ا ح���ت���ى ال���ث���ام���ن���ة وال��ن��ص��ف 
مساًء. وفي إمكان الطاّلب استعارة 
ال���ك���ت���ب، وف�����ق ال���س���ن���ة ال��ج��ام��ع��ّي��ة 
ل��ل��ط��ال��ب )ط���ال���ب اإلج������ازة: ك��ت��اب��ان 
ألس��ب��وع��ي��ن، وط���ال���ب ال��م��اج��س��ت��ي��ر: 

ثالثة كتب(".
اللجوء  من  مانع  "ال  أّن  واعتبرت 
إل����ى االن���ت���رن���ت ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��ب��ح��وث، 
وأّن خصوصًا  ال��ع��ص��ر،  م��ع  تماشًيا 
معظم الكتب أصبحت على المواقع 
االل���ك���ت���رون���ّي���ة". ف��ب��ال��ّن��س��ب��ة إل��ي��ه��ا 

"ال���ه���دف واح�����د، ت��ش��ج��ي��ع ال��ط��اّلب 
على االستمرار في المطالعة بشّتى 

الوسائل".
وأملت إليان في "توسيع المكتبة 
الكومبيوتر وفق  أج��ه��زة  زي���ادة  م��ع 
المجموعات  وغ��رف  عليها،  الطلب 
لتستوعب عدًدا أكبر من الطاّلب، 
غ��رف��ة مخّصصة لعرض  اب��ت��ك��ار  م��ع 
الع على مقابالت 

ّ
الوثائقيات واالط

وت��اري��خ��ّي��ة  اج��ت��م��اع��ّي��ة  لشخصّيات 
بارزة".

أّم�����ا ف���ي ج��ام��ع��ة ال������روح ال��ق��دس 
ال���ل���ق���اء مع  ال��ك��س��ل��ي��ّك ، ف���ك���ان   –
شدياق  رن���ده  التنفيذّية  ال��م��دي��رة 
ع���ن ال��م��ك��ت��ب��ة ال���ت���ي ت���ح���ت���وي، إل��ى 
ع���ة، أه����ّم ج����ان����ب ال���ك���ت���ب ال���م���ت���ن���وِّ
م��خ��ط��وط��ات ال��ّره��ب��ن��ة وأرش��ي��ف��ات 
ن����ادرة، ك��أرش��ي��ف م��وري��س وبشير 
ف��ي شكل  ظ 

َ
حف

ُ
ت ��ت��ي 

ّ
وال الجمّيل، 

دقيق، بفضل نظام الرقمنة، وذلك 
ألق��دم��ّي��ت��ه��ا. واع��ت��ب��رت ش��دي��اق أّن
"م���ا ي��م��ّي��ز ه���ذه ال��م��ك��ت��ب��ة، م��ش��روع 
تي 

ّ
قاعدة البيانات )Database( ال

 مخطوطة 
ّ

تبّين للباحث تاريخ كل
فها ومضمونها. ومن الشروط 

ِّ
ومؤل

إدخال  المكتبة، عدم  إلى  للدخول 
وحسن  الهدوء،  التزام  المأكوالت، 
)طالب  وإعارتها  الكتب  استعمال 
ألسبوعين،  كتب  خمسة  اإلج����ازة: 
أّم�������ا ط����ال����ب ال���م���اج���س���ت���ي���ر ف��ع��ش��رة 
ك��ت��ب(. وي��م��ن��ع إع����ارة األط���روح���ات، 

الخرائط، الكتب القّيمة...".
وت���ف���ت���ح م��ك��ت��ب��ة ج���ام���ع���ة ال�����روح 
ال���ق���دس أب��واب��ه��ا م���ن االث��ن��ي��ن إل��ى 
الجمعة، من الثامنة والنصف صباًحا 
ح���ّت���ى ال���س���اب���ع���ة م����س����اء، وال��س��ب��ت 
م��ن ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اًح��ا ح��ّت��ى االول���ى 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر. وف���ي ال��م��ك��ت��ب��ة ث��الث 
ق���اع���ات، واح������دة ل��ل��م��ط��ال��ع��ة حيث 
م، وواح��دة للمجموعات 

ّ
التكل يمنع 

المشترك، وقاعة  العمل  يتّم  حيث 
الجتماعات  مخّصصة  للمؤتمرات 

إدارّية وغيرها.
وما يمّيز هذه المكتبة، بالّنسبة 
إلى شدياق "وجود قاعة الكترونّية 
ج��وزف  األب  أّس��س��ه��ا   )E-Zone(

مكرزل تتضّمن ألعاًبا ترفيهّية كال�
وت��ؤّم��ن   ،Monopoli��������وال  Chess
أيًضا اإلنترنت للطاّلب، إضافة إلى 
صالة لعرض األف��الم، وذل��ك لكسر 
ت��ق��ال��ي��د ال��م��ك��ت��ب��ات، وت��أم��ي��ن ج��ّو

مريح للطاّلب".
"ال�������م�������واق�������ع  أّن  واع��������ت��������ب��������رت 
االل��ك��ت��رون��ّي��ة ت��س��اع��د ال���ط���اّلب في 
ّية 

ّ
ب��ح��وث��ه��م، وخ��ص��وص��ًا ط���اّلب كل

ها تطلعهم على 
ّ
الطّب أو العلوم، ألن

والمتطّورة،  الحديثة  االكتشافات 
على نقيض طاّلب األدب والتاريخ 
ال���ذي���ن ي��ل��ج��أون أك��ث��ر إل���ى الكتب 

والمراجع الكتساب المعرفة".
وأملت في أن يتّم التواصل بين 
ك��ل��ّي��ات ال��ج��ام��ع��ة ف��ي زح��ل��ة وش��ّك��ا 
ورميش في شكل أسهل، وتطوير 
���ف���ي���ن، وإخ��ض��اع��ه��م 

َّ
ط���اق���م ال���م���وظ

ل�������دورات ت���دري���ب ب���ه���دف م��واك��ب��ة 
التطّور. وتمّنت قيام لجان منفردة 
)لجنة للمشرفين، لجنة لألساتذة، 
وأخ����������رى ل�����ل�����ط�����اّلب( م�����ن م��خ��ت��ل��ف 

الجامعات.

شهادات الطاّلب
وت�����ق�����ول ال���ط���ال���ب���ة ف�����ي ج��ام��ع��ة 
)سنة  ال��ت��رك  لما  يوسف  القّديس 
"ف���ي  ان  ف���رن���س���ّي(  أدب   - ث���ال���ث���ة 
ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ي��س��وع��ّي��ة ال���ع���دي���د من 
النادرة،  والمراجع  والبحوث  الكتب 
كاألطروحات، من الصعب إيجادها 
ف����ي أم����اك����ن أخ��������رى". وت��ع��ت��ب��ر أّن
"م�����ح�����ّرك ال���ب���ح���ث ي���س���ّه���ل إي���ج���اد 
إل��ى أن "ج��ّو ال��م��ع��ل��وم��ات"، مشيرة 
غ����رف����ة ال���م���ط���ال���ع���ة م����الئ����م ل��ل��ع��م��ل 
المكتبة،  ينقص  م��ا  أّم��ا  والتركيز. 

فتأمين كتب جديدة".
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اع���ت���ب���رت زم��ي��ل��ت��ه��ا 
����ه "م���ن ال��م��ه��ّم

ّ
ان سيسيل ف��رح��ات 

إعارة الكتب القّيمة غير الموجودة 
الثمن".  الباهظة  أو  األس����واق،  ف��ي 
المجموعات  "غ���رف  أّن  ل��و  وت��م��ّن��ت 
متوافرة أكثر، أو تّتسع لمجموعات 

أكبر."
الروح  الطالبة في جامعة  ورأت 
ستيفاني  ال��ك��س��ل��ي��ك   - ال���ق���دس 
بو شلحا )سنة ثالثة – صحافة(، 
م��ك��ت��ب��ة  م�����م�����ّي�����زات  "اح����������دى  أّن 
ال��ج��ام��ع��ة، وج�����ود ع����دد ك��ب��ي��ر من 
ال���ك���ت���ب وال�����م�����ج�����اّلت وال���ص���ح���ف 
وال���م���خ���ط���وط���ات ال������ن������ادرة"، ك��م��ا 
����دت "ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك بين 

ّ
أك

الروح القدس وبقّية الجامعات، ما 
يساهم في تعزيز اإلرث الثقافّي". 
 ،berytos أّما بالنسبة إلى نظام ال�
ف�"ممارسته غير سهلة"، آملة في 

تطويره.
وأش�������ارت زم��ي��ل��ت��ه��ا ج��ن��ى ج��ب��ور 
إلى أّن "وج��ود قاعدة البيانات في 
على  القدس يسّهل  ال��روح  مكتبة 
البحث، وما يمّيز مكتبتها  الطاّلب 
��ت��ي تساعد 

ّ
ال��غ��رف��ة اإلل��ك��ت��رون��ّي��ة ال

ف���ي إب���ع���اد ال��ض��غ��وط وال��ض��ج��ر عن 
ّال���ط���اّلب، ب��ع��د ي���وم دراس����ّي طويل 
". وأملت في أن "ت��وّزع  كل

ّ
وش��اق

الكتب على الرفوف داخل المكتبة 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة سهلة 

ومباشرة".

طالب يقرأ في مكتبة كلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة القديس يوسف.  )ميشال صايغ(

مكتبات جامعية تسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي
بين الورقي واإللكتروني... يبقى اإلقبال خجوالً عليها


