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رئيس اليوم الدراسي :أ .طرشي حياة.

 .1إشكالية اليوم الدراسي:
يكتسي التكوين األكادديي يف رلال علم ادلكتبات وادلعلومات أمهية بالغة يف ظل التطورات احلاصلة على
مستوى ادلؤسسات الوثائقية ،فبعد تطبيق النظام الكالسيكي لعدة سنوات يف تكوين اخلرجيني يف التخصص
مبختلف الدرجات والشهادات جاء النظام اجلديد )ل ،م ،د( الذي منح العملية البيداغوجية أبعاد أخرى مل تكن
مألوفة سابقا خاصة على مستوى الربامج والكفاءات وادلساقات والتقييم ،وىو ما انعكس بالضرورة على سلرجات
التكوين النظري يف ختصص علم ادلكتبات وادلعلومات يف سلتلف فروعو ،ادلكتبات ومراكز ادلعلومات وتكنولوجيا
ادلعلومات ….إىل غريىا
من ىذا ادلنحى ،يالحظ الكم اذلائل حلجم ما يتلقاه الطالب يف أي فرع من فروع علم ادلكتبات
وادلعلومات من أدبيات نظرية يف سلتلف ادلساقات على مدار التكوين يف مرحلة التدرج – الليسانس +ادلاسرت -أي
مخس سنوات ،لكن بالنظر لطرق وآليات استثمار تلك ادلعارف يف واقع ادلهنة ادلكتبية بعد التوظيف صلد معطيات
سلتلفة دتاما ،خاصة يف ضوء التحديات والرىانات اليت يعرفها ختصص ادلكتبات وادلعلومات يف اجلزائر عامة
وجامعة بسكرة خصوصا لعدم توفر قاعات العمل التطبيقي اليت تدعم زلتوى مقررات ادلقاييس ادلدرسة طيلة
ادلشوار الدراسي ،شلا يؤثر على آداء ادلهنة ادلكتبية.
وىذا ما يطرح العديد من التساؤالت حول أىم ادلمارسات التطبيقية والعملية ادلنوطة بأخصائي ادلعلومات
يف سلتلف أنواع ادلكتبات ،من خالل تطبيقات ادلعايري احلديثة يف العمليات واإلجراءات الفنية كالفهرسة والتصنيف
والتكشيف واالستخالص ،واإلختيار األمثل للنظم اآللية ،وأساليب اإلدارة احلديثة بشقيها التسيريي والقانوين .
يف ىذا السياق ،تأيت إشكالية اليوم الدراسي اليت حتاول إزالة الغموض عن عديد اجلوانب ذات العالقة
بآليات وشلارسات تطبيق ادلعايري والتقنينات واألدوات ،والنظم اآللية ،وطرق التسيري والتنظيم ،والتشريعات القانونية
واإلدارية اذلامة بالنسبة ألخصائي ادلعلومات يف ادلكتبة إلصلاز سلتلف العمليات والوظائف واخلدمات ،والتأسيس
التطبيقي من خالل مقاربات عملية لإلستفادة اجليدة من تلك ادلمارسات مبا حيقق تطوير مهارات أخصائي
ادلعلومات من جهة ،واالرتقاء بوظائف وخدمات ادلكتبات وتغيري واقعها مبا حيفظ مكانتها وال جيعلها فائضة عن
احلاجة ،من ىنا فإن السؤال الرئيس لليوم الدراسي ىو:
ما طبيعة ادلمارسات التطبيقية والعملية دلهنة ادلكتبات وادلعلومات يف ظل التحوالت ادلعاصرة ؟ وما ىي
آليات اإلفادة من تلك ادلمارسات لتطوير مهارات أخصائي ادلعلومات يف ادلكتبات اجلزائرية؟

 .2أهداف اليوم الدراسي:

 التنويو بأمهية ادلهارات التطبيقية كقيمة مضافة للتكوين النظري يف ادلهنة ادلكتبية. تسليط الضوء على ادلعايري والتقنينات احلديثة يف رلال العمليات الفنية يف ادلكتبات. التعرف على أىم ادلمارسات التطبيقية والعملية للوظائف واخلدمات ادلكتبية. التعرف على أبرز النماذج الرائدة من النظم اآللية ادلطروحة للتسيري اإلكرتوين للمكتبات ومراكز ادلعلومات. التعرف على أصلح األساليب اإلدارية والقانونية آلداء ادلهنية ادلكتبية. -تقدمي تصور ورؤية لكيفية إفادة أخصائي ادلعلومات من ىذه ادلمارسات من خالل مقاربات تطبيقية عملية.

 .3محاور اليوم الدراسي:
 احملور األول  :ادلمارسات التطبيقية والعملية للمعاجلة الفنية يف ادلكتبات احملور الثاين :األنظمة اآللية للمكتبات ومراكز ادلعلومات احملور الرابع  :ادلمارسات التطبيقية والعملية يف أساليب اإلدارة والتشريع .4لجان اليوم الدراسي:
 اللجنة العلمية لليوم الدراسي:رئيساً.
 د .بوعافية السعيدعضوا.
 د.ميسوم بلقاسمعضوا.
 د.تومي خنساءعضوا.
 د .بن ققة سعادعضوا.
 أ .طرشي حياةعضوا.
 أ .مسعودي كمالعضوا.
 أ .صغريي ميلودعضوا.
 أ .دخين نور الدين اللجنة التنظيمية للملتقى:رئيسا.
 أ .خرياين رشيدعضوا.
 أ .عطية بدر الدينعضوا.
 أ .عبدالرمحن حسينعضوا.
 أ .ساري حنانعضوا.
 -أ .بلحاج باية

 النوادي: نادي رواد العلوم اإلنسانية. -النادي اإلعالمي.

