
مقدمة

الولى       الركيزة هى المكتبة أصدقاء جماعة  إن
ال  المكتبة     أوالعامل داخل العمل بناء فى  ساسى

 .
المكتبة          أمينة بين الوصل همزة بمثابة هى المكتبة أصدقاء  جماعة

هو          : الجماعة هذه تكوين فالغرضمن الساس هذا وعلى  والطلب
المكتبة       . 1                     داخل العمال بجميع اللمام ــ

بالمكتبة      . 2                    المتبع النظام حفظ ــ
التى       3                    والخارجية الداخلية الستعارة عملية متابعة  ــ

الطلب   . بها يقوم
المكتبة        . 4                   داخل الجمالى المظهر على الحفاظ ــ
اللبومات       5                   عمل فى المكتبة أمينة مساعدة  ــ

والعمال     والرشيفات
بالمكتبة                              .  الثقافية

فقرة      العاشر البند نص جماعة     9وقد على المكتبية التشريعات  من
المكتبة   أصدقاء

المكتبة     أصدقاء جماعة أهداف

والنهوض          * عندهم الثقافة وتنمية الطلع فى الطلب رغبة  إشباع
بالمدرسة    .  الثقافية النواحى بجميع

الوعى          * ونشر الطلب بين الثقافى المستوى رفع على  العمل
الطلب      .  لدى الجديدة المعلومات واكتساب الثقافى

ومتابعة       * القومية والمناسبات الحتفالت فى الطلب  مساهمة
ـــ    :   طريق عن الجارية الحداث

ـــ      المدرسية     .         أ الذاعة
ــ     المعلومات        .ب أرشيف وعمل والجرائد المجلت استخدام



ــ    موضوع       ج هى التى والمناظرات والمحاضرات الندوات  إقامة
الساعة  .

ــ      ملكة       د وتنمية اللزمة والمهارات بالمعرفة الطلب  تزويد
لديهم   . التفكير

ــ    الجارية         . هـ الحداث أهم عن والبحوث المقالت كتابة
ــ   والجتماعية    و الدينية بالمناسبات  الهتمام

والقومية .  

المكتبة      أصدقاء جماعات
المكتبية        أو   النشاط جماعات

ـــ :    :  المكتبة مساعدى جماعة أول
التداول     • حركة على بالشراف تقوم  وهى

للكتب .
تنظيم     • فى المعاونة والدارية الفنية  العمال

الستعارات . 
المكتبة   .• وتنسيق تجميل
المكتبة    .• لحصة التحضير

ـــ  :    :  والعلن الدعاية جماعة ً ثانيا

والكتب    • القراءة بأهمية بالدعاية  وتقوم
المدرسية     الذاعة طريق عن  والمكتبات

الكتب    .  وقوائم والمعارض واللفتات

ـــ :     :   والنشر الصحافة جماعة ًا ثالث
بمجلة     • المكتبة وأخبار نشاط بنشر  وتقوم

وتلخيصمقالت     المطبوعة الصحفية  الحائط
القصاصات    وجمع والمجلت  الصحف

وأرشيف    اللبومات وإعداد  والمقتطفات
المعلومات . 



ـــ :      :  المحلية البيئة دراسة جماعة ًا رابع
والبيئة     • المدرسية البيئة سجل بإعداد  وتقوم

بالهيئات     التصال طريق عن  المحلية
برامج      وإعداد البيئة أهل وتوعية  والشخاص

لذلك  .  ثقافية

ـــ :     :   المكتبة نادى جماعة ًا خامس
ويقومون     • الكتب يحبون الذين الطلب  تضم

يقرءون     بتلخيصما
       


