
  
  ا

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : عن تأسيس المكتبة  ةلمحـة تاريخّي
  

 1972جديد البيداغوجي والبحوث التّربوية إلى سـنة  يعود تاريخ تأسيس مكتبة المركز الوطني للتّ

ورثت المكتبة الحالية رصيد مكتبـة   .وهي نفس السنة التي أنشئ فيها المعهد القومي لعلوم التّربية

بالمبنى  2001نهج العراق، استقرت أخيرا ومنذ سنة نقلها إلى  نهج أنقلترا ف المذكور وبعدالمعهد 
ـ . جديد البيداغوجي والبحوث التّربويةالمخصص لها بالمركز الوطني للتّ ب و قد ساعد موقعها القري

ربيـة  لبة وإطارات التّقبلة الباحثين و الطّ أن تصبحالكلّيات والمعاهد العليا على من وزارة التّربية و
  .والتّعليم

  

  :ةــــــام المكتبـــــمه
  

 :تحرص مصالح المكتبة على
جمع الموارد البيداغوجية المتّصلة بالتّربية و التّعليم و النّظم التّربوية و البرامج وطرق التّعليم  

 نلمستفيدياوضعها على ذمة  ومناهجه و التّقويم التّربوي والتّجديد البيداغوجي ومعالجتها فنيا و
  بالتربية و التعليم بالبالد التونسية  متصلةمعلومات ببليوغرافية  قواعد إرساء 

  

  :مات المعلومات واألدوات الببليوغرافّيةدخ
 اإلعالم والتّوجيه 
 اإلعارة الداخلية 
 اإلعارة الخارجية 
 اإلجابة عن استفسارات الباحثين 
 البحث الببليوغرافي اليدوي واآللي 
 ات المتخصصةإنجاز الببليوغرافي 
 اإلعالم عن المقتنيات الجديدة 
 إعداد الفهارس 
 .تدريب المستفيدين على حسن استعمال  مصادر المعلومات 



  

  :رصـــــــــيد المكتبـــــة 
 

صا في مجاالت التّربية والتّعليم و تضما متخصالبيـداغوجيا واإلدارة  التكـوين و المكتبة رصيدا وثائقي
 و تكـوين المدرسـين   الكبار و التّوجيه المدرسي والمهني و تعليم مناهج التّعليمالمدرسية والبرامج و

  ...التّربوي وتقويم نظم التّعليم والتّجديد البيداغوجي االجتماعوعلم النّفس التّربوي وعلم 
 كما يشمل رصيد المكتبة الوثائق التّاريخية المتّصلة بإصالح التّعليم خالل النّصف الثاني مـن القـرن  

والعشرين، ومنشورات الملتقيات الوطنية والدولية حول التّربية والتّعليم،  حاديالعشرين وبداية القرن ال
وعة من النّصوص القانونية ذات العالقة بالتّعليم في تونس و في الخارج، والدوريات التّربويـة  مومج

  .والموارد السمعية البصريةوالكتب المدرسية،  المتخصصة والرسائل الجامعية
  : مجلّد يتوزع كما يلي 79.200ويشتمل الرصيد الوثائقي للمكتبة على أكثر من 

 مجلّد باللّغة العربية 18.000 
 ... )الفرنسية و األنجليزية(مجلّد باللّغات األجنبية  45.000 
 )عنوان دورية 1000(عدد من الدوريات  15.000 
 ريةبص-مادة سمعية 500 
 .كتاب مدرسي في شتّى االختصاصات 700 

  :مستوايين فضاء المكتبة على من ناحية أخرى يتوزع
سائل مخزن الكتب والدوريات والر و يشمل الطّابق األرضي 

 .الجامعية و المواد السمعية البصرية
وقاعة ) بحثال تالمعاجم والموسوعات واألدلّة وسائر أدوا(الكتب المرجعية  ابق األول و بهالطّ 

 .المطالعة
  

  المعتمد بالمكتبة نظام التصنيف
ـ   المكتبة وفقا لنظام التّصنيف العشري ب رصيدرتّ م لديوي الـذي يقس
  : مجاالت رئيسية  10لمعرفة اإلنسانية إلى  ا

المعارف  000
  العامة
الفلسفة  100

  وعلم النّفس
  الديانات 200
العلوم  300

  جتماعيةالا
  اللّغات  400

لعلوم لطبيعية ا500
  لرياضياتا

التكنولوجيا  600
  )العلوم التطبيقية (

  الفنون 700
  داب والبالغةاآل 800
  الجغرافيا والتاريخ 900

  المكتبة فهرس
رة بالمكتبة ويتيح للمستفيد يمكّن الفهرس اآللي من استرجاع البيانات حول أغلب الوثائق المتوفّ

  يوغرافيةجذاذة ببل 33.000االطّالع على أكثر من 
  :وقيتالتّ

 / 13دق إلى س  30و  8من س  :ـسمن االثنيـن إلى الخمي
  دق 45و 17 إلى س/  15 من س

و  13دق إلى س  30و  8من س  :ـتيوما الجمعـة والّسب
  دق 30

  :ـةأثنــاء الفتــرة الّصيفّيـ
  14إلى س 8من س  : بـتمن االثنيـن إلى الّس

  تونس 1006- 1938أفريل  9شارع  130: العنوان  
  284 561 71: الفاآس  118 569 71 – 964 566 71: الهاتف


