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  کلیات 
متخصص  انسانی صحیح و وجود نیروي که مدیریت ارزش و اعتبار مجموعه کتابخانه نه فقط وابسته به رعایت اصول و خط مشی هاي مجموعه سازي

  بر عهده دارد. اساسیاعتبار نقش  و کارآمد نیز در حفظ این ارزش و
    منابعی که در روند  ، و از سوي دیگر بایدهستند کتابخانه ها براي حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز

  ابخانه هاي دانشگاه خارج گردند.مجموعه کت شتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تأمین نیازهاي استفاده کنندگان از دست داده اند از پر
کاهد. وجین فعالیتی است که با  افزودن منابع بدون پیرایش مجموعه موجود حتی در صورت وجود فضاي کافی، در دراز مدت از کارایی مجموعه می

ت که به برکه ي متصل به آن طراوت و و همانند چشمه اي زالل و جاري اس استفاده از مجموعه خارج می گردندانجام آن منابع مازاد، فرسوده یا بال
  شادابی می بخشد.

  
 آئین نامه وجین

  تعریف :1ماده 

یا بخش خارج شده و به انبار کتابخانه  مجموعهیا مندرس و آسیب دیده از د و بی استفاده ئزاقدیمی، وجین فرآیندي است که از طریق آن منابع 
 منتقل می گردد.صحافی 

 سایر همانند که آید می شمار به ها کتابخانه در سازي مجموعه فرایند از بخشی هاست کتابخانه کارایی و کیفیت ارزیابی معیارهاي از یکیکه  وجین
 . باشد می و تخصص توجه ،نظر دقت نیازمند مجموعه توسعه و مدیریت با مرتبط امور

 خاطبانم براي را خاطر رضایت و کتابخانه براي ا ر روزآمدي و پویایی و سازد می  عالیتی دلپذیر است که کتابخانه را از آرشیو محلی متمایزف وجین
ترین  یافته سازمان و معتبرترین روزآمدترین، به دستیابی اطالعات، آلودگی و انفجار عصر در که است اي حرفه اي وظیفه و  آورد می ارمغان به آن

  .اطالعات را براي کاربران امروز و فردا فراهم می سازد
  

 منابع وجین ولیتمسو : 2 ماده
        و سفارشات و امانت بخش عهده بر اجرایی لیتمسوو و است مرکزي کتابخانه و رسانی اطالع مرکز وجین کمیته با منابع وجین اصلی لیتمسوو
 :باشد می ذیل کارشناسی هاي گروه از گیري بهره
 .نشریات کارشناس و مرجع بخش کارشناس،  امانت بخش سفارشات، بخش موضوعی کارشناسان از متشکل : چاپی منابع وجین کارشناسی گروه 1-

 واحد کارشناس و سفارشات موضوعی کارشناس از متشکل : )دیجیتالی و الکترونیکی شنیداري، دیداري، (غیرچاپی منابع وجین کارشناسی گروه 2-
 .شنیداري و دیداري

 توسط اي دانشکده هاي کتابخانه در و سفارشات بخش توسط مرکزي کتابخانه و رسانی اطالع مرکز در وجین نهایی اعمال کلیه است بدیهی  :تبصره
  .گیرد می انجام مربوطه کتابدار کارشناس

  
  اهمیت وجین :3ماده 

خدمت به بهترین وجه  در این مجموعه سازي هدف ارائهمنابع کتابخانه باید مجموعه اي برنامه ریزي شده باشد نه اینکه به تصادف گرد آمده باشد؛ 
 به مراجعان است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که وجین بخشی جدایی ناپذیر از حفظ مجموعه است.
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ننده کجامعه استفاده کننده تعیین  و کند می تغییر سالیان طی کتابخانه مراجعان بیشتر است،نیازهاي خالق کاري ،انتخاب اندازه به درست وجین
  .خواهد بودمجموعه کتابخانه 

  
  کتابخانه منابع وجین اهداف: 4ماده 
  .کتابخانه مجموعه نگهداشتن زنده و پویا  1-

 .موجود یاطالعات منابع به دسترسی سهولت  2-

  .جدید منابع براي کافی و مناسب فضاي ایجاد  3-
  منابع مورد نیاز و آسیب دیده به بخش صحافی و مرمت.ارسال  -4
  

  منابع وجین ضوابط و معیارها :5ماده 
  

 ظاهري وضع 1-
 پر منابع از که صورتی در و کرد خارج مجموعه از توان می را  …)و پارگی فیزیکی، دیدگی آسیب نقصان، ( مناسب نا ظاهري وضع با فرسوده منابع

  .گردد صحافی امکان صورت در یا و جایگزین جدید هاي نسخه با بایست می شد، اب کتابخانه خواست در مورد و کننده مراجعه
 

 تکراري نسخه 2-
 مجموعه در و تهیه تکراري هاي نسخه آنها از بنابراین و اند بوده مراجعه پر عناوین از زمانی موقعیت و شرایط به بنا که است کتابهایی به مربوط مورد این
 درنتیجه باشند، شده منتشر الکترونیکی مانند دیگري شکل به اینکه یا و داده دست از را خود موضوعی اهمیت فعلی شرایط در اما است شده داده قرار
 .شوند وجین مجموعه از باید تکراري هاي نسخه لذا کند؛ می کفایت مجموعه در نیز آن از نسخه دو یا یک

  .گردد می ماده این شامل نیز ندارد وجود مجموعه در آنها تکراري نسخ تعداد حفظ جهت ضرورتی که کتابهایی : تبصره
  

 منسوخ و تر کهنه هاي ویرایش 3-
 که است الزم بنابراین گردد، می منسوخ تر جدید ویرایش ورود با قدیمی ویرایش که کند می صدق علمی هاي کتاب خصوص در بیشتر معیار این

  .شود نگهداري کتابخانه در منبع، قبلی ویرایش از نسخه یک نیاز، صورت در یا و شده وجین موعهجم از قدیمی ویرایش
 

  ارزش کم و قدیمی محتواي 4-
 .نمود وجین توان می ، گیرند نمی قرار استفاده مورد صورتیکه در اند، شده ارزش کم و داده دست از را خود محتوایی اعتبار زمان مرور به که علمی منابع

  .ضروریست بسیار وجین کتاب مورد در موضوعی کارشناسان نظر تخصصی و فنی ي ها رشته از بعضی در : تبصره
  
  استفاده میزان -5
 شرایط واجد و بوده استفاده بی یا و استفاده کم بسیار کتابهایی چه که دریافت توان می کتاب یک رفتن امانت به یا و استفاده دفعات تعداد سیربر با

 به سال چند طول در که را کتابهایی و برد پی منابع استفاده میزان به آماري هاي خروجی طریق از توان می امانت و گردش بخش در .باشند می وجین
  )گذشته سال10 التین منابع و سال 5 فارسی منابع برايکرد. ( وجین مجموعه از اند نرفته امانت
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 . کرد شناسایی را استفاده کم کتابهاي ،مرجع کتابدار کارشناسی با توان می روند نمی امانت به کتابها که مرجع تاالرهاي در -
  .ضروریست مادر مخزن در کتاب عنوان هر از دونسخه حداقل جود و 5 ماده حاالت کلیه در : تبصره

  
 )مجموعه با نگیهناهما و تناسب عدم( بودن دار مورد -6

 هاي برنامه با یا و اند شده داده تشخیص مناسب نا ، مراجعان عموم به عرضه جهت دانشگاه ممیزي برحسب که هستند منابعی شامل بودن دار مورد
 وجین یا سازي محدود نحوه به نسبت منابع ارزیابی فرم تایید و تکمیل از پس منابع، این . نیستند هماهنگ مادر، سازمان اهداف و پژوهشی و آموزشی

  .شود می گیري تصمیم آن
 

   وجین از مستثنی منابع: 6ماده 
 هر اصلی منابع و جغرافیایی تاریخی، ادبی، ، دینی پایه کتب شامل و بوده کتابخانه هر دهنده تشکیل اولیه و اصلی هسته ، منابع نوع این : مبنا منابع -1

 .باشند می تخصصی رشته و موضوع
 نفیس کتابهاي و سنگی چاپ و خطی کتابهاي-2
 

  مراحل کار :7 ماده

  به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم:
  .دارند صحافی یا جایگزینی مرمت، و نیاز به ولی از لحاظ اطالعاتی مورد نیاز مجموعه می باشند ناسالمند که ییکتابها تفکیک  .1
  از قفسه. منابع وجین ضوابط و معیارهاخارج کردن منابع وجینی برحسب   .2

   .ثبت شماره با وجینی کتابهاي فهرست تهیه. 3
  ."وجین شد"عنوان با قید  از نرم افزار کتابخانه ثبت هاي شماره کردن خارج. 4
  ."وجین شد"مهر . ممهور نمودن منابع وجینی به 5
  

 وجین ابزارهاي :8 ماده
 باشند؛ می منابع وجین ابزار مهمترین  بررسی و نقد منابع و کنندگان مراجعه ، منابع وجین کارشناسی هاي گروه ، سابقه با کتابداران تجربیات و نظرات

 از دیگران از بهتر ثانیا هستند، آشنا خود مجموعه با سایرین از بیشتر اوال زیرا باشند وجین انجام جهت افراد بهترین کتابداران رسد می نظر به ولی
   .باشند می آگاه خود کنندگان مراجعه نیازهاي

  


