آیین نامه وجین منابع در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مقدمه:
كار وجين بخشي از فرآيند مجموعه سازي در كتابخانه ها به شمار مي رود كه همانند ساير امور مرتبط با
مديريت و توسعه مجموعه ،نيازمند دقت نظر و توجه مي باشد .وجين را مي توان به عنوان يكي از معيارهاي
ارزيابي كيفيت و كارآيي كتابخانه ها مورد توجه قرار داد .وجين در علم كتابداري بيشتر با محتواي تصفيه و
پااليش مجموعه كتابخانه از مواد اطالعاتي بال استفاده و يا از رده خارج و يا موادي كه به ندرت از آنها
استفاده مي شود تعبير شده است .براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير منابع اطالعاتي بال
استفاده نگردد ،عمل وجين منابع امري ضروري به نظر مي رسد .در واقع وجين خود نوعي انتخاب است با
اين تفاوت كه بعد از تهيه مجموعـه اتفاق مي افتد .لذا اين امر به ارزشيابي مجموعه منتج مي شود .مي توان
گفت كه در فرآيند سفارش منابع اطالعاتي ،عمل انتخاب از ميان انتشارات موجود در بازار صورت مي پذيرد
ولي در مرحله وجين عمل انتخاب از بين مجموعه كتابخانه انجام مي شود .اين مسئله حاكي از آن است كه
سفارش منابع و وجين آن دو فرآيند كامالّ مرتبط و وابسته به هم بوده و مي بايست سياستهاي واحدي
درخصوص هردو فرآيند اعمال شود.كتابخانه براي حفظ پويايي مجموعه خود از يک سو نيازمند افزودن
منابع روزآمد و مورد نياز است و از سوي ديگر بايد منابعي كه به هر دليل جايگاه خود را در تامين نياز
اطالعاتي استفاده كنندگان از دست مي دهند از مجموعه خارج شوند .افزودن منابع بدون پيراستن آن در
دراز مدت از كارايي مجموعه مي كاهد .با توجه به اهميت يكدستي اجراي روند وجين ،اين آيين نامه توسط
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد براي تمامي كتابخانه هاي تابعه ارائه و اجراي آن
توصيه مي شود.

ماده  :1اهداف وجین منابع کتابخانه
 ايجاد فضاي مناسب و كافي براي منابع موجود و جديد
 پويايي مجموعه منابع كتابخانه
 تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع موجود
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 بدست آوردن بازخورد نقاط ضعف و قوت در كتابخانه از امر وجين

ماده  :2معیارها و ضوابط وجین
 منابع فرسوده ،مستعمل كه ارزش علمي و يا تاريخي ندارند و نگهداري آنها موجب اشغال فضا ،صرف
هزينه نگهداري و آلودگي ساير منابع خواهد بود.
 منابع درسي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند.
 نسخه هاي تكراري و مازاد بر نياز و نيز ،ويرايش هاي قديمي كتب حوزه علوم پايه و باليني كه به طور
منظم ويرايش هاي جديد آنها منتشر مي گردد و در كتابخانه موجود است .در صورت نياز نگهداري يک
نسخه از ويرايش ماقبل منبع در كتابخانه ضروري است.
 كتابخانه بايستي نسبت به جايگزيني به موقع منبع وجين شده اقدام نمايد.

تبصره  :1كتابداران مي توانند در صورت نياز و حسب تشخيص تعدادي از نسخ ،حداقل يک ويرايش قديمي
تر از ويرايش آخر كتاب را نيز در مجموعه خود و در كنار ويرايش هاي جديد نگهداري كنند.
ماده  :3منابع مستثنی از وجین
 منابع نفيس ،تاريخي و هنري در حيطه علوم پزشكي
 منابع هسته در هر رشته تحصيلي

ماده  :4اعضاء کمیته وجین منابع کتابخانه مرکزی
 رئيس يا معاون كتابخانه مركزي
 كارشناس بخش امانت
 كارشناس بخش سفارشات
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 كارشناس بخش فهرست نويسي

ماده  :5مراحل انجام وجین
 كتابخانه موظف است براساس معيارهاي ذكر شده در ماده دو و سه ،نسبت به شناسايي و انتخاب و جمع
آوري منابعي كه بايد وجين شوند اقدام نمايد.
 مسئول كتابخانه الزم است پس از شناسايي منابع وجيني ،اعضاي كميته وجين را جهت بررسي و تصميم
گيري نهايي در جريان قرار دهد.
 ليست منابع وجين شده در دانشكده /مركز پزشكي در قالب برنامه اكسل (شامل :عنوان ،مولف ،سال نشر،
شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه كميته وجين ،به كتابخانه مركزي ارسال گردد.
 تصميم گيري نهايي در رابطه با نحوه توزيع يا جايگزيني كتابهاي وجين شده مراكز بر عهده كتابخانه
مركزي است .مراتب كتبا به واحد مربوطه اعالم مي شود.
 مسئوليت حفظ و نگهداري منابع وجين شده به عهده واحد مربوطه است.

ماده  :6دوره وجین
 وجين منابع از مجموعه كتابخانه مي بايستي در زمان و وقت مناسبي انجام شود .بهترين زمان مقاطع
زماني تعطيالت بين دو ترم تحصيلي و يا تعطيالت تابستان پيشنهاد مي گردد.
 تعداد منابع وجين شده در هر نوبت بايستي متناسب با تعداد كل منابع موجود در كتابخانه باشد.

تبصره  :1قبل از شروع عمليات وجين ابتدا عمل رف خواني كتابخانه مربوطه انجام مي شود و تمامي منابع
مجموعه از لحاظ منابع مفقودي ،امانت و موجودي كنترل و بازبيني مي شود.
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ماده  :7شاخص های وجین
 نسخه تکراری :نسخه هاي اضافي منابعي كه در زمان خاص بنا به شرايط تهيه گرديده و در حال حاضر
نسخه هاي كمتر آن در مجموعه جوابگوي نياز مراجعان مي باشد را مي توان وجين نمود.
 وضع ظاهری :كتابهاي فرسوده و مندرس با وضع و شرايط نامناسب را مي توان از مجموعه خارج كرد ،به
شرط آنكه اگر از كتابهاي پرمراجعه هستند بايد نسخه هاي جديد جايگزين شود.
 عدم اعتبار علمی :منابع علمي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست مي داده و كم ارزش شده
اند ،را در صورتيكه مورد استفاده قرار نمي گيرند ،مي توان وجين نمود.
 ویرایش های قدیمی تر :اين معيار بيشتر در رابطه با كتابهاي علمي انجام مي پذيرد كه ويرايش قديمي با
ورود ويرايش جديد كامال ًبي ارزش تلقي مي شود .مگر آنكه ويرايش قديم داراي ويژگي خاصي بوده كه
ويرايش جديد فاقد آن مي باشد.
 میزان استفاده :با بررسي تعداد دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يک كتاب مي توان دريافت كه چه
كتابهايي بسيار كم و يا بي استفاده بوده است و واجد شرايط وجين مي باشد .دربخش گردش و امانت مي
توان از طريق بررسي برگه هاي امانت كتاب و يا ازطريق رايانه تعداد دفعات امانت كتابها را محاسبه كرد.
 نسخ قدیمی یا منابعی که بی استفاده هستند :منابعي كه حداقل  3سال پس از زمان مورد ثبت استفاده
مراجعه كنندگان نبوده از مجموعه وجين و منابع مفيدتر جايگزين خواهد شد.

ماده  :8پس از وجین
 پس از آنكه كتابها وجين شدند و اطالعاتشان در فرم مربوطه درج گرديد ،از مجموعه كتابخانه خارج شده
و در دفتر ثبت هركتابخانه در ستون مالحظات توضيح الزم ارايه مي شود.
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