ما المقصود بنظام اإليداع ؟
هو نظام يلزم ر
الناشأوالطابع أوالمؤلف بتسجيل وايداع عدد من النسخ من المصنفات الفنية وما
ى
ى
ى
ى
الوطن.
الرسم يف الدولة ،وذلك من أجل توثيق اإلنتاج الفكري
هو ف حكمها يف مركز اإليداع
ي
ي
ى
الوطن المسؤول عن ر
ى
اإلشاف عىل نظام إيداع
اف
تعتبمكتبة
و ر
الكويت الوطنية المركز الببليوجر ي
ي
ى
المصنفات الفنية يف الكويت وذلك بموجب مانصت عليه المادة الثانية والبند ( )1من المادة
السام رقم  52لسنة  1994بشأن إنشاء مكتبة الكويت الوطنية ،
األمبي
الثالثة من المرسوم ر
ي ى
ووفقا للقانون رقم  22لسنة  2016يف شأن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،إضافة إىل ما
نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري رقم  30لسنة  2003بشأن نظام إيداع المصنفات
المحمية.
الحي أخذت المكتبة عىل عاتقها مهمة جمع وحفظ وتنظيم كل ما ر
ومنذ ذلك ر ى
ينش داخل الكويت من
غب كوين  ،وكذلك ما ر
ينش ألبناء
أوعية معلومات بمختلف أشكالها سواء كان المؤلف
كوين أو ر
ي
ي
الكويت ومبدعيها ى يف الخارج وتقدم لهم هذه الخدمة بالمجان .

أهداف نظام اإليداع:
 انشاء الببليوجرافيا الوطنية للدولة و التعريف بحركة رالكوين داخل و خارج الكويت.
نش الكتاب
ي
ى
الكوين.
الثقاف واإلنتاج الفكري
 حفظ الباثي
ي

الت لها حق التقدم بطلب إيداع وحماية مصنفاتهم:
الفئات ي
رى
الكويتيي داخل وخارج الكويت.
 فئةرى
الكويتيي داخل الكويت.
غب
 فئة رالكويتي الذين يعملون ىف مؤسسات ر
رى
ومشوعات كويتية ى يف الخارج.
غب
 فئة ري
رى
الكويتيي الذين لهم مصنفات تهتم الشئون الكويتية وتاريخها وتراثها.
غب
 -فئة ر

الت تتطلب تخصيص رقم إيداع لها ؟
ما ي
ه المصنفات ي
ر
والنشات والحوليات و القواميس والمعاجم و الموسوعات والتقويمات
 .1الكتب والكتيبات
والكشافات والمستخلصات واألدلة و الدوريات.
 .2الدوريات والصحف الحكومية وشبة الحكومية واألهلية.
 .3اإلصدارات الخاصة بوقائع المؤتمرات واألطالس والمصورات والخرائط والمخططات،
والملصقات اإلعالنية و الصور التوضيحية و التصاميم و االعمال التشكيلية الجغرافية و
الطبوغرافيا من العمارة و العلوم.
وغب المنشورة.
 .4الكتب المدرسية والبيبلوجرافيات والتقارير والبحوث والدراسات المنشورة ر
رى
المكفوفي (برايل ).
 .5جميع المطبوعات الحكومية ومطبوعات
ماجستب أو دكتوراه.
 .6األطروحات الجامعية :
ر
 .7األوعية السمعية والبرصية مثل األفالم الوثائقية والفنية  ،ر
والشائح واإلسطوانات
والمجسمات الفنية والصور الفوتوغرافية والرقمية والمصورات الفيلمية.
ر
الن تعد مبتكرة من
 .8أشطة واسطوانات الحاسوب وبرامج الحاسب ي
اآلىل  ،و قواعد البيانات ي
حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها.
ى
المحاضات – الخطب – األشعار – األناشيد  -األهازي ج.
.9
 .10المؤلفات المشحية – التمثيليات – االستعراضات.
التشكيىل – العمارة – الفنون الزخرفية –
 .11مصنفات اذاعية – أعمال الرسم – أعمال الفن
ي
الحياكة الفنية – النحت – النقش – الطباعة عىل الحجر  -اعمال الفنون التطبيقية –
المجسمات الفنية.
وال يقترص اإليداع عىل المطبوعات الجديدة الن تصدر ألول م رة وإنم ا كذل ك الطبعات األخرى
الن تختلف عن الطبع ة األصلي ة س واء ف ى محتواه ا كالطبعات المزيدة والمنقحة والمصححة
ى
والمخترصة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها يف صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات
ى
ى
وغب المجلدة والطبعات ف األشكال المصغرة أو
سواء ف شكلها كالطبعات الفاخرة والمجلدة ر
ى
ون الناطق عىل رشيط أو أسطوانة والمطبوع بط ريق برا يل وكذلك ترجمات
الكتاب اإللكب ي
المصنفات إىل لغات أخرى .

هذا وإذا كان المصنف محل اإليداع مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث ر
تنش منفصلة أو عىل
فيعتب كل جزء أو مجلد منها مستقال بالنسبة لإليداع.
فبات زمنية
ر

كيفية الحصول عىل رقم اإليداع والمستندات المطلوبة:
ر
والن يختلف عددها
 .1يقوم المؤلف أو الناش عادة بطلب نماذج إيداع من مكتبة الكويت الوطنية ي
حسب نوع المصنف أو الوعاء ،وإكمال بياناته مع إرفاق نسخة من صفحة العنوان
والمحتويات ى يف حال إذا كان المصنف كتابا  ،وكذلك نسخة من بطاقة إثبات الهوية .
 .2تقوم المكتبة بدراسة طلب اإليداع عىل ضوء البيانات الواردة فيه والمستندات المرفقة.
ى
الدوىل المعياري وتسليمها إىل المودع.
 .3يف حال تم قبول الطلب يتم تخصيص رقم اإليداع والرقم
ي

مت يتم مراجعة المكتبة للحصول عىل رقم اإليداع ؟
ى
ُيطلب رقم اإليداع بعد تحديد المصنف وقبل اإلنتهاء من طباعة المصنف يف صورته النهائية
ى
يتسن للمكتبة دراسة الطلب وتخصيص الرقم ليتم طباعة البيانات عىل
لك
بوقت ٍ
كاف ي
المصنف.

الت يجب إيداعها بالمكتبة بعد اإلنتهاء من العمل ؟
كم عدد النسخ ي
الن يتم إيداعها بالمكتبة عىل نوع العمل  ،فمثال الكتاب يتطلب إيداع عدد 3
يتوقف عدد النسخ
ً ي ً
نسخ مجلدة تجليدا فاخرا  ،الدورية تتطلب أيداع نسخة واحدة من كل عدد يتم إصداره ،
ى
رى
ون  ،ونسخة واحدة من المصنفات األخرى .
ونسختي للمصنف اإللكب ي

