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١٩ املكتبات الرقمية بني التخطيط والتنفيذ

 :تمھید

  ھ  ناك مفاھ  یم ع  دًة ی  نطوي عل  یھا م  صطلح المكت  بات ال  رقمیة، ح  یث      
یخ  تلف المتخص  صون ف  ي تف  سیره، ورس  م ح  دوده، ب  ل إن ھ  ناك الكثی  ر م  ن  
الم صطلحات الت ي تستخدم للتعبیر عن المفھوم نفسھ، أو عن مفاھیم متقاربة            

ف ي ھ ذا الف صل نوض ح الج وانب المتعلقة بمفھوم         و. وفق ًا لم ا ی راھا بع ضھم       
المكت بات ال رقمیة، وأب رز الم صطلحات المستخدمة للتعبیر عنھ، كما نوضح      

 . مكونات تلك المكتبات، ونماذج لھا

 : مفھوم المكتبات الرقمیة

ح  یث ظھ  ر ف  ي  " المكت  بات ال  رقمیة" عل  ى ال  رغم م  ن حداث  ة م  صطلح  
ن العمل مع مصادر المعلومات الرقمیة    الت سعینات م ن القرن العشرین، إال أ       

ك  ان ق  د س  بق ظھ  ور ھ  ذا الم  صطلح بعق  ود، وق  د ك  ان ھ  ناك الكثی  ر م  ن            
الم صطلحات الت ي اس تخدمت عل ى م ر ال سنوات الماض یة للتعبی ر عن فكرة           

 :المكتبة الرقمیة بشكل أو بآخر، ومن تلك المصطلحات نذكر اآلتي

مكتبة المستقبل "لح م مصط١٩٦٥ في عام    Lickliderاستخدم لیكالدر    •
Library of the Future"       ؛ ل یعكس رؤی تھ للمكت بة المع تمدة كل یًا عل ى
 . استخدام الحاسب اآللي

مكت  بة ب  ال  "م م  صطلح ١٩٧٨ ف  ي ع  ام  Lancasterاس  تخدم النك  ستر   •
 .التي تنبأ آنذاك بقرب ظھورھا " Paperless Libraryورق 

 Electronicة المكت  بة اإللكت  رونی"ظھ  رت م  صطلحات م  تعددة م  ثل   •

Library" المكت بة االفتراضیة  "، وVirtual Library"  مكتبة بدون "، و
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لتعب  ر جم  یعھا ع ن معن  ى المكت  بة   " Library without Wallsح وائط  
وعل ى ال رغم م ن أن ھناك بعض الفروق التي أوضحھا      . )١(ال رقمیة 

بع  ض المتخص  صین ب  ین تل  ك الم  صطلحات، إال أن ال  بعض اآلخ  ر    
ك  ن اس  تخدام الم  صطلحات بالت  بادل بع  ضھا م  ع بع  ض؛   ی  رى أن  ھ یم

 . لتعبر عن المعنى نفسھ

ویف رق ال بعض ب ین مصطلح المكتبة اإللكترونیة، والمكتبة االفتراضیة،       
 : والمكتبة الرقمیة، على اعتبار أن

ھ ي مكتبة تحتوي على مواد وخدمات إلكترونیة،   :  المكت بة االلكت رونیة   
ة ك  ًال م  ن الم  واد ال  رقمیة، وك  ذلك األش  كال   وق  د تت  ضمن الم  واد اإللكت  رونی 

 الت ي ت تطلب آالت الس تخدامھا أی ضًا، وم ن بی نھا       analog formatsالتناظ ریة  
 .أشرطة الفیدیو

. مكتبة تحتوي على مواد وخدمات رقمیة   :  المكت بة الرقمیة   ف ي ح ین إن    
والم  واد ال  رقمیة ھ  ي م  واد ی  تم تخ  زینھا ومعالج  تھا ونقلھ  ا باس  تخدام أجھ  زة   

  .(binary)بكات رقمیة تعتمد على النظام الثنائي وش

 لو افتراضیةوك ل م ن المكت بات اإللكت رونیة، وال رقمیة یمك ن أن تك ون            
ظھ رت فقط بشكل افتراضي، بمعنى أال تظھر المكتبة في الحیاة الواقعیة أو           

فعل  ى س  بیل الم  ثال، ق  د ت  تكون المكت  بة م  ن م  واد م  ن   . real life inالحقیق  یة 
 باستخدام virtual spaceتعددة وم ستقلة م نظمة ف ي حی ز افتراض ي      مكت بات م   

                                                        
)١(          Harter, Stephen P. What  is a digital Library? Definitions , content , and Issues.- 

available at: http://indiana.edu/~harter/korea-paper.htm(17/10/1426).                          

http://indiana.edu/~harter/korea-paper.htm(17/10/1426)
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 Network Computer Science: ومن األمثلة على ذلك. شبكات الحاسب اآللي

Technical Reports Library (NCSTRL) )١( . 

والواق   ع أن ھ   ناك ع   شرات التع   ریفات الت   ي وض   عت ل   تحدید مفھ   وم     
 التعریفات ال یبدو بینھا اتساق، فھي المكت بات ال رقمیة، ب ل إن ع دًدا من تلك         

مخ تلفة ف ي تحدی د بع ض مالم ح المكت بات الرقمیة وسماتھا، على الرغم من           
وم ن أب رز ج وانب االختالف على سبیل المثال ال    . االتف اق عل ى األساس یات    

 :الحصر نذكر اآلتي

 رى ال بعض أن المجم وعات الت ي ت ضمھا المكتبات الرقمیة یجب أن            -أ
واد رقم یة، ف ي ح ین یع تقد آخ رون أن ن سبة كبی رة من        تك ون كلھ ا م     

، فمن )٢(مجم وعات المكت بة م ا زال ت موج ودة ف ي ش كل غیر رقمي           
وجھ ة نظ ر ھ ؤالء أن م واد المعل ومات ف ي المكتبة الرقمیة قد تكون              
رقم یة، أو ق د تك ون عل ى وس یط آخ ر م ثل ال ورق، ولكنھا ممثلة في           

وقد تكون المواد متاحة . ادیتاالمكت بة ال رقمیة ف ي صیغة رقمیة كالمیت        
بشكل مباشر عبر الشبكة من خالل خدمة االستفسار الخاصة بالمكتبة 
إلیج  اد الم  واد واس  ترجاعھا إلكت  رونیًا، أو ب  شكل غی  ر مباش  ر ك  أن        
تعط ى نت یجة االستف سار تعل یمات ح ول كیف یة الح صول على المواد،          

                                                        
)١(Tennant , Roy . Digital v. Electronic v. Virtual Libraries .- available at:                       

html.mydefinitions/edu.berkeley.sunsite://http).5/7/2002 ( 

)٢( Ted , Lucy A & Large , Andrew . Digital Libraries: Principles and Practice in a         

 Global Environment .-  Munchen- Germany: K. G. Saur , 2005 .- p16. 
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، )١(ف  سھاولك  ن الح  صول عل  یھا ی  تم خ  ارج نط  اق المكت  بة ال  رقمیة ن   
المكت   بات "ویطل   ق ال   بعض عل   ى ھ   ذا ال   نوع م   ن المكت   بات اس   م       

ولع ل ھ ذا ال رأي ی توافق م ع تعریف المعجم المباشر لعلم       ". المھیب رة 
 Online Dictionary for Library andالمكت   بات والمعل   ومات  

Information Science (ODLIS)     لم صطلح المكت بات ال رقمیة، وال ذي 
كتبات التي تتاح نسبة كبیرة من مصادرھا في ی شیر إل ى أنھ ا ھ ي الم        

شكل رقمي قابل للقراءة آلیًا، وتكون متاحة من خالل وسائط الحاسب 
 .)٢(اآللي سواء محلیًا أو عن بعد عبر الشبكات

 یرى البعض أن المكتبة الرقمیة البد أن تكون متاحة للمستفیدین عن -ب
رانت، في حین االنت رنت واالنت : بع د م ن خ الل ش بكات م وزعة م ثل       

ی ؤكد ال بعض اآلخ ر أن ھ من الممكن إتاحة المكتبة الرقمیة لالستخدام              
 م ن دون الحاج  ة إل  ى إتاح  تھا  CD ROMم ن خ  الل أق  راص مدمج ة   

وی تفق ھ ذا الرأي األخیر مع تعریف معجم         . )٣(عب ر ش بكة اإلنت رنت     
ODLISالسابق ذكره . 

ع ھ  ي ش  بكة بمفھ  ومھا الواس  " المكت  بات ال  رقمیة" ی  رى ال  بعض أن -ج
اإلنت رنت، ف ي حین یختلف آخرون مع ھذا الرأي ویرون أنھ البد أن            

                                                        
)١(           Leiner ,Barry M. The Scope of the digital Library (draft papered for 

available )  16,1998January , Dlib working Group on Digital Library Metrics    :at
html.scope-lib-dig/papers/public/metrics/org.dlib.www://http).  13/2/2006 ( 

)٢( Reitz, Joan M. ODLIS – Online Dictionary for Library and Information   Science .- 
available at: http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm.                                                                  

)٣(                              Ted , Lucy A & Large , Andrew .- op.cit.- p16-18.   

http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm
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یتم اختیار المواد في المكتبة الرقمیة، فھي لیست مثل شبكة اإلنترنت       
ت ضاف إل یھا الم واد من دون أي انتقاء لما یلقى فیھا أو یضاف إلیھا،     
وب   ذلك فإن   ھ ال یمك   ن أن نطل   ق عل   ى ال   شبكة العنكبوت   یة م   صطلح    

. ألن عن  صر ان  تقاء المجم  وعات ال ینط  بق عل  یھا  " لمكت  بة ال  رقمیةا"
ونظ رًا لك ون المكت بة ال رقمیة ام تدادًا منطق یًا للمكتبة التقلیدیة المادیة                
ف ي مج تمع المعل ومات االلكترون ي، فإنھ ا تنتقي مجموعاتھا وتنظمھا           
وتحفظھا وتقدم خدمات معلومات متعددة وإضافیة مثل البحث والفرز 

 .)١(یة للمجموعات فضًال عن الخدمات المرجعیة وغیر ذلكوالتنق

وی  رجع ال  بعض أس  باب االخ  تالف ف  ي تع  ریف المكت  بات ال  رقمیة إل  ى       
ت  زامن إج  راء ال  بحوث م  ع التطب  یقات ف  ي مج  ال المكت  بات ال  رقمیة ف  ي ك  ل   
م رحلة م ن م راحلھا، ی ضاف ال ى ذل ك سبب آخر ھو أن االھتمام بالمكتبات          

 مج تمع المتخص صین ف  ي مج ال موض وعي واح  د،     ال رقمیة ال یقت صر عل  ى  
ولك  ن طب  یعة الموض  وع الم  تداخلة تجع  ل مج  تمع الباحث  ین ف  ي تخص  صات     
م تعددة یھ تمون بالمكت بات ال رقمیة، وك ل م نھم ی رى الموضوع من زاویتھ،           
فعل  ى س  بیل الم  ثال ف  إن المتخص  صین ف  ي مج  ال المكت  بات ینظ  رون ال  ى          

م ستقبل؛ فالمكتبات ھي منظمات تقوم  المكت بات ال رقمیة عل ى أنھ ا مكت بات ال       
وق  د أص  بح م  ن . باخت یار المعل  ومات وتجم  یعھا وتنظ  یمھا وحفظھ ا وإتاح  تھا  

الممك ن م ن خ الل المكت بات ال رقمیة توظ یف نظ ام آخ ر یعم ل عل ى إیصال              
وف  ي المقاب  ل ف  إن المتخص  صین ف  ي . المعل  ومات ف  ي ش  كل آخ  ر للم  ستفیدین

                                                        
)١(                 Definitions and Characteristics of Digital Libraries .- available at: 

www.ils.unc.edu/slk/definition.html (12/2/2006)     

http://www.ils.unc.edu/slk/definition.html
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متعلقة بقواعد البیانات واالسترجاع   الحاس ب اآلل ي یرك زون على الجوانب ال        
 . منھا

وم ن ھ نا یمك ن القول إن المكتبات الرقمیة ھي امتداد لمؤسسات المعلومات     
التي تعمل على اختیار المعلومات وجمعھا وتنظیمھا وحفظھا وإتاحتھا؛ شأنھا في 
ذل   ك ش   أن المؤس   سات األخ   رى كالمكت   بات والم   تاحف واألرش   یفات، كم   ا أن   

میة ف ي ال وقت نف سھ ھ ي ام تداد وتعزی ز لنظم تخزین واسترجاع              المكت بات ال رق   
 .المعلومات التي تعالج البیانات الرقمیة سواء كانت نصیة أم صوتیة أم مصورة

 :مكونات نظام المكتبات الرقمیة

ت تعامل بن یة المكت بة ال رقمیة م ع ع دٍد م ن نظ م الحاسب اآللي المرتبطة               
ویضم نظام المكتبة الرقمیة  . ترنتع ادة بواس طة ش بكة حاس ب آل ي مثل اإلن           

 :مكونات رئیسة تتمثل في اآلتي

  :User Interface واجھة تعامل المستخدم -١

ق  د ی  شتمل ال  نظام عل  ى واجھت  ي تعام  ل للم  ستخدم إح  داھما تخ  صص         
لم ستخدمي المكت بة ال رقمیة، ف ي ح ین تخ صص األخ رى للمكتبیین وإداریي            

 وك ل واجھ ة بح ث للم ستخدم تضم      .ال نظام القائم ین عل ى إدارة المجم وعات        
 أو Netscapeب دورھا ج زئین األول یتمثل في متصفح اإلنترنت مثل نتسكیب    

 ، أمــــ  ا الثانـــ  ي فھـــ  و الـــج  زء  Internet Explorerمستك  شف اإلنتـــ  رنت 
 الت  ي تق  دم Client Servicesالم  رتبط بالمت  صفح ویتم  ثل ف  ي خ  دمات العم  الء 

 .ح واألجزاء األخرى من النظاموظائف وسیطة بین المتصف

  :Repository المستودع -٢
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وق  د ت  ضم المكت  بة . ی  تم تخ  زین الم  واد ال  رقمیة وتنظ  یمھا ف  ي الم  ستودع 
خوادم الویب، : ال رقمیة الكبی رة أكث ر م ن م ستودع واح د بأنواع مختلفة مثل            

 ...وقواعد البیانات المختلفة

 Repository (RAP)دع وتتعامل المستودعات مع بروتوكول إتاحة المستو

Access Protocol   وم ن خ صائص ھذا البروتوكول أنھ یتعرف إلى الحقوق ، 
 .والتصاریح الالزمة إلتاحة وصول أي عمیل إلى المستودع

  :Handle System نظام المحددات -٣

 یعم ل عل ى   distributed computer systemھ و نظ ام حاس ب آل ي م وزع      
وتحل  یلھا إل  ى المعل  ومات ال  ضروریة ل  تحدید تخ  زین أس  ماء الم  واد ال  رقمیة، 

مك ان الم ادة وإتاح ة الوصول إلیھا، وقد تتغیر تلك المعلومات لتعكس الحالة             
الحال یة للمادة المحددة بدون تغییر االسم الذي یبقى حتى في حالة تغیر مكان      

وبذلك فھو نظام مصمم لتقدیم خدمة أسماء عالمیة آمنة وفاعلة وقابلة        . المادة
 .)١(وسع لتستخدم عبر الشبكات مثل شبكة اإلنترنتللت

وی تعامل نظ ام المكت بة ال رقمیة م ع مح ددات متعددة األغراض یمكن أن         
ت ستخدم ل تحدید وتنظ یم المواد الموجودة في المستودع أو قاعدة البیانات مثل       
الم  واد ال  رقمیة، وتق  دم خدم  ة دل  یل المح  ددات الخاص  ة بم  صادر اإلنت  رنت،    

ھ مع المستودع فإن نظام المحددات یستقبل المحددات المدخلة   وع ند اس تخدام   
إل ى ال نظام والخاص ة بالم واد ال رقمیة ویرس ل تل ك المحددات إلى المستودع               

 .حیث توجد المواد الرقمیة المخزنة في النظام

                                                        
)١(                     Lannom, Laurence . Handle System Overview .- available at: 

http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/032-82e.htm (2/6/2008) 

http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/032-82e.htm
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  :Search System نظام البحث -٤

ت م ن المفت رض أن یشتمل تصمیم المكتبة الرقمیة على عدد من الكشافا     
والفھارس التي یمكن البحث فیھا للكشف عن المعلومات قبل استرجاعھا من      

وت   دار ھ   ذه الك   شافات ب  صورة م   ستقلة لم   ساعدة الم   ستفید ف   ي  . الم  ستودع 
 .التعرف إلى المواد التي یشتمل علیھا النظام وأماكن تواجدھا

وإذا أردن  ا أن نتت  بع كیف  یة عم  ل تل  ك المك  ونات بع  ضھا م  ع بع  ض، فإن  ا         
أن أح د الم ستفیدین ی بحث ع ن وثیقة رقمیة في المكتبة، وبذلك فإنھ یتم           نفت رض   

 :اآلتي

  ی ستخدم الم ستفید المت صفح ال ذي ی تم ت زویده ب نموذج للبحث من قبل               •
 .في النظام" خدمات العمالء"

  یق وم الم ستفید بك تابة االستف سار ف ي ال نموذج الذي یتم إرسالھ بدوره              •
تعمل عل  ى ت  رجمة االستف  سار إل  ى  إل  ى خ  دمات العم  الء م  رة أخ  رى، ل   

Z39.50صیغة أو بروتوكول االسترجاع الذي یدعمھ النظام، مثل معیار        

. 

 م ع نظ ام ال بحث ، وتح صل منھ       Z39.50  ت بدأ خ دمات العم الء دورة         •
عل ى قائم ة بالمواد الرقمیة التي تضاھي االستفسار، ویكون لكل مادة     

 . الخاص بھاhandleالمحدد 

باخت یار ع رض الم  واد، ف تعمل خ دمات العم الء عل  ى        یق وم الم ستفید    •
تق  دیم قائم  ة الم  واد ال  رقمیة الت  ي ح  صلت عل  یھا م  ن نظ  ام ال  بحث          

 .للمتصفح لیختار منھا المستفید ما یرید
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٢٧ املكتبات الرقمية بني التخطيط والتنفيذ

 الخاص بالمادة المختارة   handle  تقوم خدمات العمالء بإرسال المحدد       •
  .handle systemإلى نظام المحددات 

ات بإرسال عنوان المادة في المستودع إلى خدمات       یق وم نظام المحدد    •
العم  الء، وی  تم إرس  ال المح  دد إل  ى الم  ستودع باس  تخدام ب  روتوكول     

RAP. 

أخی رًا یتم إیصال المادة التي تم اختیارھا من المستودع إلى المتصفح          •
 )١(، والشكل رقم )١(بواسطة خدمات العمالء لیتم عرضھا على الشاشة

 .یوضح تلك الخطوات

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
)١     ( Arms, William Y. & Blanchi, Christophe & Overly , Edward A. An Architecture 

for information in digital libraries .- D-lib Magazine (February 1997) .- available at:             
       

http://www.dlib.or/dlib/February97/cnri/02arms1.html (12/2/2006)  
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 :نماذج عربیة وعالمیة للمكتبات الرقمیة

ھ نالك نم اذج عدی دة لم شاریع المكت بات ال رقمیة ف ي الع الم، بعضھا تتبع          
جھ  ات أكادیم  یة، أو مؤس  سات وطن  یة، أو م  نظمات دول  یة، وبع  ضھا اآلخ  ر  
متخ  صص ف  ي ف  ئة معی  نة م  ن م  صادر المعل  ومات كالرس  ائل الجامع  یة، أو     

 ذل ك، كم ا أن بع ضھا م وجھ نح و ف ئة معینة من          ال دوریات العلم یة، أو غی ر      
المستفیدین؛ ومن ذلك األطفال على سبیل المثال، ولعل ذلك یوضح أن ھناك       

وعل  ى ال  رغم م  ن تواف  ر . ت  وجھات مخ  تلفة لح  دود تغط  یة المكت  بات ال  رقمیة 
الكثی ر م ن المكت بات ال رقمیة ف ي الغ رب، إّال أن ال تجارب الع ربیة ما زالت               

وفیما یأتي نتناول أربع نماذج لمكتبات رقمیة ذات . إلط ار مح دودة ف ي ھ ذا ا    
 .توجھات مختلفة، ومن بینھا ثالث مكتبات عالمیة، ومكتبة واحدة عربیة

 :American Memoryالذاكرة األمریكیة  :أوًال

م كج  زء م  ن ب  رنامج ١٩٩٤ف  ي ع  ام " الذاك  رة األم  ریكیة"ب  دأ م  شروع 
 المكتبة حتى وقت إجراء الدراسة  وتضم. المكت بة الوطنیة لمكتبة الكونجرس    

 .   مالیین مادة توثق لتاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة وثقافتھا٩ما یزید عن 

وتح  توي المكت  بة عل  ى مجم  وعة م  ن الم  واد التاریخ  یة ح  ول ال  والیات      
الم  تحدة األم  ریكیة، وم  ن ذل  ك الوثائ  ق، وال  صور، والت  سجیالت ال  صوتیة،     

الن شرات، والخ رائط، وغیرھا من المصادر   وال صور المتح ركة، والك تب، و    
الت ي تم ثل ج زءًا م ن المجم وعات الضخمة لمكتبة الكونجرس، وبالتالي فإن       

 .حقوق ملكیتھا تابعة للمكتبة نفسھا

 خطوات عمل مكونات المكتبة الرقمیة) ١(الشكل رقم 
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٢٩ املكتبات الرقمية بني التخطيط والتنفيذ

 نحو تسعة مالیین مادة منظمة في - كما أسلفت -وی بلغ ع دد م واد المكت بة         
كت بة ی تم تنظیمھا    ، ویق صد بھ ا مجم وعة م ن م واد الم        collectionم ئة مجم وعة     

وأرش فتھا وحفظھ ا ح سب موض وعھا، أو الشكل األصلي لھا، أو باسم محدد قد              
 ...یكون اسم المتبرع بتلك المجموعات للمكتبة، أو اسم منشئھا األصلي

 وال تدرج مكتبة الكونجرس كل مجموعاتھا ضمن ھذه المكتبة الرقمیة،    
مك  ن أن تم  ثل ق  یمة كبی  رة    ولك  نھا تخ  تار الم  واد ال  نادرة أو الف  ریدة الت  ي ی     

وع ادة ی تم اختیار المواد التي یتم تحویلھا إلى         . للباحث ین والط الب واألس اتذة     
ال شكل الرقم ي، وفق ًا لم دى أھمیتھا التاریخیة، والثقافیة، والتعلیمیة، وحسب              

بالمكتبة، توقعات الطلب علیھا، إلى جانب إرشادات السیاسة الرقمیة الداخلیة      
 . )١(ى تصویر المحتوى وإتاحتھ وصیانتھوقدرة التقنیة عل

 :California Digital Libraryمكتبة كالیفورنیا الرقمیة : ثانیًا

م كمكتبة تابعة ١٩٩٧ف ي عام  ) CDL(أن شئت مكت بة كالیفورن یا ال رقمیة         
لجامع  ة كالیفورن  یا، وتم  ثل جھ  دًا تعاون  یًا لع  شر مكت  بات م  وزعة ف  ي ع  شر    

 University ofًا بجامع  ة كالیفورن  یا  مواق  ع یم  ثل ك  ل م  نھا ح  رمًا جامع  ی     

California    وباإلض  افة ل  تلك الجھ  ات ف  إن مكت  بة كالیفورن  یا ال  رقمیة تعم  ل ، 
أی   ضًا م   ع مكت   بات كالیفورن   یا ودور األرش   یف، والم   تاحف، والم   نظمات     
األخ  رى إلتاح  ة الم  صادر الثقاف   یة والتاریخ  یة الخاص  ة ب  والیة كالیفورن   یا       

 .للمستفیدین

                                                        
)١(       The Library of Congress – American Memory Help – Frequently Asked        

 Questions 0- available at:                                                                                                   
  

 http://us.dongtaiwang.com/dm/ugGc/zRzBel.YBP.TBI/nzzrz/uryc/faq.html (3/12/2006). 

http://us.dongtaiwang.com/dm/ugGc/zRzBel.YBP.TBI/nzzrz/uryc/faq.html
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الیفورن یا الرقمیة عددًا كبیرًا من المواد الرقمیة في شكل      وت ضم مكت بة ك    
مباش ر، ولك نھا ال تمثل كل بحوث جامعة كالیفورنیا، فما زال ھناك عدد من     

 .المواد المطبوعة التي تقابل احتیاجات بعض المستفیدین

ال    صور : وم    ن ب    ین الم    واد الم    تاحة م    ن خ    الل المكت    بة ال    رقمیة     
لوثائ ق التاریخیة، والمقاالت الجاریة، والفیدیو،    الفوتوغ رافیة، والخ رائط، وا    

، وذل ك م ن خ الل ع دة نظ م متاحة       )١(والت سجیالت ال صوتیة، وم واد أخ رى       
 : على موقع المكتبة الرقمیة، ومن ذلك

  :Counting California إحصائیات كالیفورنیا -أ

تم  ثل م  شروعًا تعاون  یًا ت  م تم  ویلھ م  ن ق  بل مكت  بة كالیفورن  یا، ومكت  بة        
لیفورن یا ال رقمیة، م ع أم وال فیدرال یة إض افیة م ن وكالة خدمات المكتبات          كا

وتھدف ھذه األداة إلى دعم وصول مواطني كالیفورنیا للمعدل  . والتكنولوج یا 
المت زاید م ن الب یانات الخاص ة بالعل وم االجتماع یة، واالقتصادیة التي تقدمھا           

 .)٢(الھیئات الحكومیة

  :e Scholarship Editionsنیة  الطبعات العلمیة اإللكترو-ب

                                                        
)٢(      California Digital Library : explore digital information from the University of 

California .- available at:                                                                                                      
 http://www.Californiadigitallibrary.org/about (3/12/2006). 

)١(      Counting California : help and Technical Documentation .- available at:          
  

 http://countingcalifornia.cdlib.org/help.html (3/12/2006). 

http://www.Californiadigitallibrary.org/about
http://countingcalifornia.cdlib.org/help.html
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 ك   تاب م   ن المطاب   ع األكادیم   یة ف   ي مج   االت  ٢٠٠٠ت   ضم م   ا یق   ارب 
الف   نون، والعل   وم، وال   تاریخ، والموس   یقى، : موض   وعیة م   تعددة، م   ن بی   نھا

 .واألدب الروائي

والوص ول إل ى الك تب اإللكت رونیة م تاح لك ل منسوبي جامعة كالیفورنیا            
 وطالب، وھناك مجموعة محددة من     م ن أع ضاء ھی ئة ت دریس، وموظف ین،         

ویمكن . الكتب التي تتیحھا المكتبة الستخدام العامة من غیر منسوبي الجامعة
طل  ب ش  راء الن  سخ المط  بوعة لع  دد م  ن الك  تب اإللكت  رونیة م  ن الناش  رین        

 . )١(مباشرة من خالل المكتبة

  :e Scholarship Repository مستودع المواد العلمیة اإللكترونیة -جـ

یم ثل ھ  ذا الم  ستودع خدم ة ت  ضم ال  بحوث والمخ رجات العلم  یة الت  ي ت  م    
اخت یارھا وإی داعھا م ن ق بل ال وحدات الم ستقلة في جامعة كالیفورنیا، وبذلك              
ف إن ھ ذا الم ستودع یم ثل مكان ًا مرك زیًا یمكن أن یضم البحوث والمخرجات              

ي العلم  یة ألع  ضاء ھی  ئة ال  تدریس، بم  شاركة وح  دات ال  بحث أو األق  سام ف       
 .)٢(جامعة كالیفورنیا

  :Melvyl Catalog ملفیل   فھرس-د

                                                        
)٢(      E Scholarship Editions .- available at: http://content.cdlib.org/escholarship.            
  
)١(                                        E Scholarship Repository .- available at:  

 http://repositories.cdlib.org/escholarship/help.html (3/11/2006).                                       

http://content.cdlib.org/escholarship
http://repositories.cdlib.org/escholarship/help.html
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ك تب، مج الت، أف الم، خرائط، ملفات    (ی ضم الفھ رس ت سجیالت للم واد        
 مواقع ١٠یتم اقتناؤھا من قبل ...) كمبیوت ر، رس ائل علمیة، ووثائق حكومیة   

 .یمثل كل منھا حرمًا جامعیًا في جامعة كالیفورنیا

 مل یون ت سجیلة بلغ ات مخ تلفة، من       ٢٥م ن   وت ضم قاع دة الب یانات أكث ر         
بی نھا اإلنجلی زیة، والفرنسیة، واللغات الغربیة كافة، إلى جانب لغات تستخدم     

وتقوم معظم . ح روفًا غی ر التین یة كال صینیة، والیابان یة، والكوریة، والعربیة        
ویمك  ن م  ن . الجھ  ات الم  شاركة ف  ي الفھ  رس ب  تحدیث مجم  وعاتھا أس  بوعًیا  

مكتبة : ة إتاح ة الوص ول إل ى فھ ارس مكت بات أخ رى م ثل       خ الل ھ ذه الخدم     
كالیفورنیا العامة، ومكتبة والیة كالیفورنیا، والفھرس الموحد لمركز تحسیب 

 ، والفھ  رس الم  وحد لمجم  وعة مكت  بات ال  بحث   worldcatالمكت  بات المباش  ر 
RLG union Catalog١( وغیرھا(. 

  :Online Archive of California (OAC) أرشیف كالیفورنیا المباشر -ھـ

 یت  یح ھ  ذا األرش  یف الوص  ول إل  ى م  واد م  ثل المخط  وطات وال  صور       
واألعم ال الفن یة الموجودة في المكتبات والمتاحف ودور األرشیف والمعاھد          
الموج   ودة ف   ي كالیفورن   یا، ح   یث ت   ضم قاع   دة الب   یانات الخاص   ة بأرش   یف  

 والمخط  وطات،  م  صادر أول  یة، كالرس  ائل والم  صغرات    كالیفورن  یا المباش  ر   
والسجالت القانونیة، والمالیة، والصور، والخرائط، واألعمال الفنیة، والسجالت 
الھندس  یة والمعماری  ة، والملف  ات اإللكت  رونیة، والت  سجیالت ال  صوتیة، والم  واد     

 .التاریخیة وغیر ذلك من مواد

                                                        
)٢(                              Melvyl Help .- available at:  

http://melvyl.cdlib.org/ 

http://melvyl.cdlib.org/
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  International Children’sالمكت  بة ال  رقمیة العالم  یة لألطف  ال  : ثال  ثًا
Digital Library: 

 إنج از الم شروع   The University of Maryland  ت ولت جامع ة می ریالند    
 ، National Science Foundation (NSF)ب تمویل م ن المؤس سة الوطنیة للعلوم    

 The Institute for Museum Libraryومعھ  د خ  دمات مكت  بات الم  تاحف   

Services (IMLS)     بال تعاون م ع أرش یف اإلنت رنت ، Internet Archive،    ول م
م المائة وواحد ٢٠٠٢ت تجاوز مجم وعات المكت بة ع ند انطالقھ ا ف ي نوفمب ر         

وثمان ین ك تابًا م ن المكت بات الوطن یة والعامة والھیئات الحكومیة، والناشرین       
الم  شاركین ف  ي الم  شروع، ف  ضًال ع  ن المؤلف  ین والرس  امین، أم  ا اآلن فإنھ  ا   

 ٤٥ ك تابًا من  ٩١٩صل إل ى  م م ا ی   ٢٠٠٦ت ضم حت ى ش ھر أب ریل م ن ع ام             
لغ ة، وق د بل غ ع دد مجم وعاتھا ف ي ش ھر أغسطس من العام          ) ٣٥(دول ة  ب ـ      

 كتابًا، ویخطط القائمون علیھا أن یصل عدد مجموعاتھا إلى ما      ١٠١٦نف سھ   
 . كتاب بمئة لغة١٠٫٠٠٠یقارب 

 :وھناك ثالث فئات من المجموعات التي تضمھا المكتبة وھي

دام الح  ر ویق  صد بھ ا الم  واد الت  ي تق  ع خ  ارج  الم واد الم  تاحة لالس  تخ  .١
 .حدود حقوق النشر، حیث أصبحت متاحة لالستخدام العام

الم  شاركات م  ن ق  بل المكت  بة الوطن  یة أو الھی  ئات الوطن  یة األخ  رى      .٢
 .المالكة لحقوق نشر المواد

الم واد الت ي تح صل عل یھا المكت بة بموجب اتفاقیة تعقد مع الناشر أو          .٣
 .أو صاحب حق الملكیة الفكریة) و غیرهمؤلف أ(منشئ العمل 
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وف ي ال وقت ال راھن ال ت ضم المكت بة أي م واد أن شئت أص ًال عل ى شكل                
، ولك  نھا ت  ضم الك  تب الت  ي ن  شرت ف  ي ش  كل ورق  ي      (born digital)رقم  ي 

 .والقت انتشارًا كبیرًا في الدول التي نشرت فیھا

ریخ  یة م  ن م  واد المكت  بة ھ  ي م  ن المجم  وعات التا    % ٤٠وحال  یًا ف  إن  
المھم ة، وتع د تل ك الت ي تق ع خ ارج ح دود حمای ة الملك یة الفكریة فھي عامة            

م  ن مجم  وعات المكت  بة تم  ثل % ٦٠وم  تاحة لالس  تخدام الح  ر، ف  ي ح  ین أن 
م وادَّ معاص رة، وب ذلك فإن معظم مجموعات المكتبة من المواد التي تقع في      

 .)١(إطار حمایة حقوق النشر

 : بن عبد العزیز الرقمیةمكتبة الملك عبد اهللا: رابعًا

ب دأت جامع ة أم الق رى العم ل ف ي م شروع مكت بة الملك عبد اهللا بن عبد          
ھـ، حیث تم تشكیل لجنة إلعداد الخطط ١٤٢٦العزیز الرقمیة في مطلع عام      

التنفیذیة للمشروع، وقد ضمت تلك اللجنة في عضویتھا كًال من عمید شؤون 
ى عدد من أعضاء ھیئة التدریس بقسم المكتبات، ووكیل العمادة، باإلضافة إل  

عل م المعلومات، وانضم إلى عضویة اللجنة في وقت الحق كل من المشرف   
 .على مركز تقنیة المعلومات والتطویر الجامعي و كاتبة ھذه الدراسة

وق د ت م تق سیم العم ل في المشروع على مراحل، وكانت المرحلة األولى       
ة، أم ا الم رحلة الثان یة فق د كانت     مخص صة لل تحویل الرقم ي للرس ائل العلم ی         

                                                        
)١(         Collection Development Policy (March 7,2005), version 8,2 .- available 

at: 
http://www.icdlbooks.org/about/policies/collection.html (3/12/2006). 

http://www.icdlbooks.org/about/policies/collection.html
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ل تحویل إص دارات الجامع ة، ف ي ح ین جاء تحویل المخطوطات في المرحلة         
 .   ھـ١٤٢٧وبدأ تشغیل المشروع في مرحلتھ التجریبیة في عام . الثالثة

أن تكون مكتبة جامعة : "وت م تحدی د رؤی ة م ستقبلیة للمشروع تمثلت في         

 ".  لمعلوماتیةأم القرى رائدة في تقدیم الخدمات ا

 : وجاءت أھداف المشروع على النحو اآلتي

 .تحویل مصادر معلومات الجامعة رقمیًا. ١

إتاح   ة الخ   دمات ال   رقمیة لجم   یع أع   ضاء ھی   ئة ال   تدریس، وطل   بة     . ٢
الدراس  ات العل  یا، وط  الب ال  بكالوریوس ف  ي الجامع  ة، وك  ذلك جم  یع  

 .المجتمع األكادیمي بالمملكة والعالم

ی  ر وتعزی  ز ال  تعاون والتن  سیق ب  ین المؤس  سات المحل  یة    إن  شاء وتطو. ٣
 .واإلقلیمیة والدولیة في مجال خدمات المعلومات الرقمیة

أن تك ون مكت  بة جامع  ة أم الق  رى ال  رقمیة م  ن أھ  م المراك  ز الع  ربیة   . ٤
 .)١(لحفظ ونشر التراث الفكري العربي واإلسالمي

 :الخالصة

                                                        

محضر االجتماع الثاني للجنة المشكلة إلعداد .   عمادة شؤون المكتبات   –جامع ة أم الق رى      ) ١(
  -.الخط ط التنف یذیة ل تحویل مكت بة المل ك ع بد اهللا ب ن عبد العزیز الجامعیة إلى مكتبة رقمیة          

 .ھـ١٦/٢/١٤٢٦
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مفھ وم المكتبات الرقمیة  ھ ناك م صطلحات م تعددة ت ستخدم للتعبی ر ع ن           
وم  ن أب  رزھا المكت  بات االفتراض  یة والمكت  بات اإللكت  رونیة، كم  ا أن ھ  نالك    
تع ریفات عدی دة ومخ تلفة تعب ر عن المكتبات الرقمیة ویرجع السبب في ذلك           

كما تم التعریف بمكونات المكتبات . إل ى ع وامل ت م إیضاحھا في ھذا الفصل      
 .الرقمیة، مع إیضاح نماذج علیھا


