
  آیین نامه وجین منابع در کتابخانه:

 کلیات

ارزش و اعتبار مجموعه کتابخانه نه تنها وابسته به رعایت اصول و خط مشی های مجموعه سازی است بلکه 

مدیریت صحیح مجموعه نیز در حفظ این ارزش و اعتبار نقش بنیادینی بر عهده دارد. ارزشیابی منابع موجود و 

منابعی که به دالیل منطقی باید از مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی به تبع آن کنار گذاشتن 

 مدیریت مجموعه است.

که در را منابعی باید و از سوی دیگر  سو نیازمند افزودن منابع روزآمدبرای حفظ پویایی خود از یک  ها کتابخانه

از مجموعه  نندگان از دست داده اند،فاده کدر تامین نیازهای است روند پرشتاب تولید علم جایگاه خود را

   کتابخانه های دانشگاه خارج گردند.

 اهداف وجین

 ایجاد فضای مناسب و کافی برای منابع اطالعاتی 

 تسهیل و تسریع در دسترسی به اطالعات 

 پویا و زنده نگه داشتن مجموعه 

 معیارها و ضوابط وجین:

  منابع فرسوده و مستعمل که ارزش تاریخی و علمی ندارند و نگه داری آنها موجب اشغال فضا، صرف

 ود.بهزینه های نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد 

 نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز 

 ری این نگهدا؛ منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را ازدست داده اند و کم ارزش شده اند

گونه منابع در حد یک نسخه از هر عنوان به منظور مطالعه و تحقیق در تاریخچه موضوع مربوط به 

 منبع ضروری است.

 که ویرایش جدید آن به طور منظم منتشر می شود  ویرایش های بسیار قدیمی کتب حوزه علوم پزشکی

 ری است.نگهداری یک نسخه در کتابخانه ضرو ؛و در کتابخانه موجود می باشد

 مزایای وجین: 



 صرفه جویی در فضا .1

 صرفه جویی در وقت کارکنان و مراجعان .2

 خوشایندتر ساختن کتابخانه .3

 افزایش اعتبار مجموعه به سبب روزآمدی آن .4

 عناوینی که نیازمند تعمیر یا تعویض می باشند شناسایی .5

 و ارائة بازتابی از نقاط قوت و ضعف مجموعه .6

کار نوعی حیف ومیل اموال عمومی تلقی شود. به این منظور نمایشگاهی از ممکن است از سوی برخی، این 

 می شود.برگزار  آثار وجین شده


