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 :مقدمة 
تعتبر المكتبات اإللكترونية اإلمتداد الطبيعي للمكتبات التقليدية في عصرنا هذا وذلك لما نشهده من 

تطورات متالحقة في مجال اإلتصاالت والحاسبات وتقنيات المعلومات وما شكله إجتماع هذه 
لعالمية ، وكان أبرزها ظهور شبكة اإلنترنت إلى الثورات من ظهور لشبكات المعلومات المحلية وا

جانب ما خلفته هذه التطورات الثورات المتالحقة من ظهور لمصادر المعلومات اإللكترونية والتي 
شكلت أهم األسباب لقيام المكتبات اإللكترونية ، فضالً عن أهميتها البالغة بالنسبة للباحثين 

لها الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها وهو في بيته والدارسين ، حيث إستطاع الباحث من خال
 .أو في مقر عملة أو في أي مكان وفي أي وقت 

وألهمية هذا الموضوع فقد تناولت في هذه الورقة المكتبة اإللكترونية من الجانب النظري حيث 
 قُسمت إلى ثمان مباحث خصص المبحث األول منها بتقديم نبذه مختصرة عن نشأة المكتبة

اإللكترونية ومفهومها وكذا المصطلحات ذات العالقة والتفريق بينا ، أما المبحثين الثاني والثالث فقد 
تناولت فيهما أهم أهداف المكتبة ، ووظائفها ، وخصائصها ، وفوائدها ، وتطرقت في المبحثين 

 في كيفية الرابع والخامس إلى أهم المكونات األساسية لتشغيل المكتبة وذكر بعض المقترحات
التحول إلى مكتبة إلكترونية ، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إال أنها قد تواجه العديد من 
الصعوبات والمشاكل أثناء تشغيلها سواء من جانب المكتبة نفسها أو من جانب المستفيدين منها  

ى بعض التجارب وهذا ما تم ذكره في المبحث السادس ، وبعد ذلك تطرقت في المبحث السابع  إل
السباقة في هذا الموضوع سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الوطن العربي أما بالنسبة 

للمستوى المحلي فقد تناولت في المبحث الثامن واألخير إلى مشروع المكتبة اإللكترونية في المركز 
أهدافه ومميزاته الوطني للمعلومات وذلك من حيث توجهات المركز إلى تنفيذ هذا المشروع و

واإلشارة إلى الخطوات التي تم تنفيذها في المشروع مع وضع بعض المقترحات إلستكمال إقامة 
وتشغيل المكتبة اإللكترونية في المركز ومن ثم قمت بعرض مخطط يوضح فيه آلية عمل المكتبة 

 . اإللكترونية في المركز 
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 نشأة المكتبات اإللكترونية 
ألسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور المكتبات اإللكترونية هو النشر يمكن القول بأن من ا

 .اإللكتروني لمصادر المعلومات 
م وأطلق على هذا 1971ويرجح أن أول من قام بإنشاء مكتبة إلكترونية هو مايكل هارت عام 

وكان الهدف من إنشائه هو تمكين كل من يملك وصلة إنترنت ) مشروع غوتنبرغ(المشروع إسم 
وجهاز كمبيوتر من الحصول على أمهات الكتب وأصول المعرفة اإلنسانية ، وأصبحت هذه المكتبة 
نقطة الحصول على أي نسخة إلكترونية من األعمال األدبية للكتاب المفكرين وعلى مر العصور 

).1( 
م قامت مكتبة الكونغرس األمريكية بإطالق مشروع الذاكرة األمريكية 1990وفي عام 

)American Memory Library(  م مسمى المكتبة الوطنية الرقمية 1995 الذي أخذ في عام
)National Digital Library (  والذي يسعى من خالله إلى إتاحة كتب التاريخ والحضارة

 ) 2.(األمريكية على اإلنترنت لجميع فئات المستفيدين 
 

ع الكتب اإللكترونية الموجودة م قام جون مارك بعمل فهرس يضم وصالت إلى جمي1993وفي عام 
 حيث قام The Online Booksعلى الشبكة وقد أطلق عليه إسم صفحة الكتب اإللكترونية 

بتطويره وأصبح الموقع يضم وصالت لعشرات األلوف من الكتب اإللكترونية المجانية وغير 
 :المجانية باللغة اإلنجليزية حيث أصبح هذا الفهرس يحمل العنوان التالي

http://onlinebooks.library.openn.edu). 3( 
م ظهرت مجموعة من المشاريع في مجال المكتبات الرقمية حيث أطلقت 1995أما في عام 

مشروع المكتبة العالمية الذي تسعى من خالله المكتبات الوطنية لدول ) G7(مجموعة السبعة 
م 1999جموعة إلتاحة المصادر الرقمية دون مقابل وبواسطة الشبكات اإللكترونية ، وفي عام الم

 )4.( مكتبة 16اصبح عدد المكتبات الوطنية التي تعمل في هذا المشروع 
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 مفهوم المكتبات اإللكترونية
 يمكن القول أن مصطلح المكتبة اإللكترونية ظهر في ثمانينات القرن الماضي كمصطلح له

 .تعريف في قواميس المكتبات والمعلومات 
 : حيث تعرف موسوعة علوم المكتبات والمعلومات المكتبة اإللكترونية بأنها-
نظام مكتبة يستخدم في عملياته األساسية والرئيسية التقنية اإللكترونية ويعتمد عليها مما يعني " 

ات المختلفة وذلك في توجه دائم إستخداماً واسعاً للحاسبات في الخدمات واالجراءات والعملي
ومع هذا االستخدام والتوجه . وسريع نحو عالم التقنية اإللكترونية في التخزين واالسترجاع 

الكبير للتقنية األلكترونية في المكتبة اإللكترونية فإن المصادر التقليدية المطبوعة ستكون جنباً إلى 
 )5".(المصادر اإللكترونية

التي أدخلت تقنيات " المكتبة اإللكترونية هي تلك المكتبات ويرى كينث داولين أن -
المعلومات اإللكترونية في تنظيمها من أجل مزيد من الفعالية والكفاءة وتجري كل تلك 

 )6".(العمليات آلياً على الخط 
تلك المكتبة التي توفر نص " أما عاطف يوسف فيعرف المكتبة اإللكترونية بأنها  -

 أو Compactإللكتروني سواء أكانت مخزنة على األقراص المدمجة الوثائق في شكلها ا
 وتمكن الباحث أيضاً من الوصول إلى البيانات Hard أو صلبة Floppyأقراص مرنة 

والمعلومات المخزنة إلكترونيا من خالل شبكات المعلومات بغض النظر عن كم الوثائق 
 )7".(الورقية التي تقتنيها 

رؤية "لتعريف التالي حيث يرى أن المكتبة اإللكترونية هي ويورد أبو بكر الهوش ا -
مستقبلية بشكل متطور من المكتبات الحالية فهي مجموعة منظمة من المعلومات الرقمية 
تجمع بين التركيب والتجميع الذي كانت المكتبات تقوم به دائماً مع التمثيل الرقمي الذي 

 ) 8".(جعله الحاسوب ممكناً 

تلك التي تقتني مصادر " ي عبد الهادي إلى أن المكتبة الرقمية هي ويشير محمد فتح -
معلومات رقمية سواء المنتجة أصالً في شكل رقمي أو التي تم تحميلها إلى الشكل الرقمي 
وتجري عمليات ضبطها ببليوغرافياً بإستخدام نظام آلي ويتاح الوصول إليها عن طريق 

 ) 9.( أو عبر شبكة اإلنترنت شبكة حاسبات سواء كانت محلية أو موسعة
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دايت الوطنية في اليابان والتي ترى أن المكتبة ) DIET( وهناك تعريف وضعته مكتبة 
المكتبة التي تعطي معلومات إلكترونية أولية وثانوية من خالل التواصل عبر "اإللكترونية هي 

صول أو الدخول إلى شبكة اإلنترنت ، مع التأكيد أن هذه المكتبات تمكن المستخدمين من الو
 )10".(المعلومات اإللكترونية من خالل شبكة اإلنترنت

 
 -:المكتبة اإللكترونية والمصطلحات ذات العالقة 

لقد ظهرت مجموعة من المصطلحات المقابلة لمصطلح المكتبة اإللكترونية و في هذا محاولة 
 -:للتفريق بين هذه المصطلحات وهي كالتالي 

 Electronic Library المكتبة اإللكترونية -1
هي المكتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر المعلومات اإللكترونية المختزنة على األقراص "

 أو المتوفرة من خالل البحث باإلتصال CD-Rom أو المتراصة Floppyالمرنة 
 )11".(أو عبر الشبكات كاإلنترنت ) online(المباشر

 CDsترونية كتلك الموجودة على األقراص المدمجة  التي تشكل مصادر المعلومات اإللكهي"
أو عبر الشبكات المتنوعة كاإلنترنت الجزء األكبر من محتوياتها والخدمات التي تقدمها ولكن 

 )12".(ليس جميع محتوياتها بهذا الشكل حيث يمكن أن تحوي بعض المصادر التقليدية
 Hybird Libraryالمكتبة المهيبرة أو المهجنة  -2
لمكتبة التي تحتوي على مصادر معلومات بأشكال متنوعة كاإللكترونية والتقليدية مثل هي ا "-

 )13".(النصوص والصور ويتم إستخدامها بشكل تبادلي
هي المكتبة التي تدمج المواد التقليدية بالمواد الرقمية فإلى جانب كونها تضم مواد  "-

 )14".(ميةومصادر مطبوعة كذلك تضم مصادر رقمية وتقدم خدمات رق
 Library of Futureمكتبة المستقبل  -3

 )15" .(هي عبارة عن شبكة من نظم المعلومات التي يتعاون منها اإلنسان واآللة "-
 Virtual Library المكتبة اإلفتراضية -4
إلى المعلومات الرقمية ) Access(وهي المكتبات التي توفر مداخل أو نقاط وصول  "-

 الشبكات ومنها شبكة اإلنترنت العالمية وهذا المصطلح قد يكون وذلك بإستخدام العديد من
 National Science(مرادفاً للمكتبات الرقمية وفقاً لما تراه المؤسسة الوطنية للعلوم 
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Foundation ( وجمعية المكتبات البحثية)Association Of Research Library ( في
 )16".(الواليات المتحدة األمريكية

 Digital Libraryلرقمية المكتبة ا -4
وهي المكتبة التي تشكل المصادر اإللكترونية الرقمية كل محتوياتها وال تحتاج إلى مبنى "-

 )17".(وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لإلستخدام) servers(وإنما إلى مجموعة من الخوادم
 
خدمة معلومات "أنها  وقد عرف كالً من شارلز أوبنهم ودانيال سميشون المكتبة الرقمية ب-

تكون فيها كل مصادر المعلومات متاحة بشكل مجهز ومعالج عن طريق الحاسب اآللي 
وتكون فيه اإلجراءات الخاصة بالتزويد والتخزين والحفظ واالسترجاع والعرض 

 )18".(واالستعراض واإلستخدام عن طريق إستخدام التقنيات الرقمية
 

 
 :أهداف المكتبة اإللكترونية 

اً لإلنفجار المعلوماتي الهائل بالنسبة لمصادر المعلومات فقد تغيرت وتحولت سياسة نظر
وأهداف المكتبات وذلك فيما يتعلق بعمليات التزويد وبناء مجموعاتها من التركيز على 
إمتالك مواد ومصادر المعلومات إلى التركيز على إتاحتها دون إمتالكها بالضرورة حيث 

ة مقتنياتها للمكتبات األخرى المشتركة معها ، وبالتالي سنجد أن هناك تستطيع كل مكتبة إتاح
مجموعة من األهداف التي حددها العديد من الباحثين والمختصين في هذا المجال ويمكن 

 ) :19(إجمالها في اآلتي
التواصل والتعاون بين المكتبات المشتركة واإلستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة  -1

 . في التخفيف من األعباء اإلقتصادية وإستثمارها بشكل أفضل فيما بينها

تبادل المقتنيات وإتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات وبأشكالها المختلفة ومهما كانت  -2
 .أماكن وجودها 

تمكين المستفيدين من الوصول إلى قواعد بيانات المكتبات المشتركة في أي وقت ومن  -3
 .أي مكان 
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 كبيرة تضم المعرفة اإلنسانية على مستوى العالم وإتاحتها لجميع إنشاء مجموعة رقمية -4
 .المستفيدين 

 .توفير فهرس موحد لجميع المواد المعلوماتية المنشورة الكترونياً في العالم  -5

 .نشر اإليصال واالتصال اإلقتصادي والفعال للمعلومات إلى كل الجهات في العالم -6

ن فاعلية اإلستثمار الكبير وتأثيره في مصادر تشجيع الجهود التعاونية والتي تزيد م -7
 .البحث والحوسبه وشبكات اإلتصاالت 

تقوية التواصل والتعاون بين المجتمعات البحثية والحكومية والتجارية والخاصة  -8
 والتعليمية

 
 

 :وظائف المكتبة اإللكترونية 
لكترونية من مضامين عدة هناك العديد من المختصين في مجال المكتبات تناولوا وظائف المكتبة اإل

ونظروا إليها من زوايا مختلفة ولكن بصورة إجمالية يمكن إيجاز العديد من وجهات النظر في إطار 
التقسيمات المطروحة وهو ما أكد عليه كينث داولين حيث حدد ثالث وظائف أساسية للمكتبات 

 -):20(اإللكترونية تتمثل في توفير اآلتي 
  اإلتصاالت-ج   علومات      الم-ب     المصادر -أ
 

 :وظيفة المصادر  - أ
وهذه الوظيفة تتيح للمستفيد البحث في الفهارس الخاصة بالمكتبة عن المصادر التقليدية التي 

 رقم – المؤلف – الموضوع –المؤلف (يحتاجها وذلك من خالل مداخل وصول معيارية 
  والمؤسسات األخرى  المكتباتويمكن الحصول عليها لدى) إلخ .......-التصنيف 

 
 
 وظيفة المعلومات - ب

وتشمل هذه الوظيفة كل البيانات والمعلومات والمعارف التي يمكن أن تستخدم وتنقل في شكل 
إلكتروني وقد تكون متوفرة على جهاز فيديو أو محوسبة أو على الملفات اإللكترونية المتاحة 

 :وهي 
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( نظام معلومات المجتمع مثل ملفات المعلومات الخاصة بالمجتمع والتي أنتجها  -1
 ).إلخ .......  أو الزراعية أو اإلستهالكية –ملفات اإلحصاءات السكانية 

  ) .Online Catalog( فهرس المقتنيات المتاح على الخط المباشر  -2

نظام التراسل اإللكتروني الذي يمكن المستفيد من طلب المعلومات التي يحتاجها  -3
 .تلقي اإلجابات وطرح األسئلة المرجعية وكذا 

دوائر معارف إلكترونية في شتى المجاالت والموضوعات من خالل الناشرين  -4
 .التجاريين 

دوائر معارف محلية وآلية على الخط تعمل على تنظيم وتكشيف األسئلة  -5
 .واإلستفسارات التي تم طرحها من قبل المستفيد وإجابتها من خالل الحاسوب 

 
 
  وظيفة اإلتصاالت -ج

وظيفة تجعل المستفيد قادراً على اإلتصال من خالل المكتبة اإللكترونية بشبكة مكتبات وهذه ال
 .إلكترونية أخرى أو بمجهزي قواعد البيانات 

وبالتالي فإن المكتبة اإللكترونية من خالل هذه الوظفية ستقوم بدور الدليل بالنسبة للمستفيدين 
تبات اإللكترونية األخرى وبوظيفة اإلرشاد أي وبوظفية الربط أي تربط المستفيد بشبكة من المك

 .إرشاد المستفيد من قبل إختصاصي المراجع والمعلومات 
 -:ومن أهم الخدمات التي تتضمنها هذه الوظيفة فهي 

 إلخ .... اإلتصال بمنتجي المعلومات من ناشرين وجامعات ومراكز بحوث  -1
ة محلية أو إستديو إتصال عام اإلتصال بالتلفزيون الكابلي أو المحلي أو إنشاء محط -2

 .بنظام التلفاز الكابلي 

 .تسهيل اإلجتماعات عن بعد سواء أكان ذلك للمكتبة أو لجماعات من الجمهور العام  -3

تسهيل الربط مع الخدمات الببليوغرافية والمعلوماتية وشبكات المكتبات المتاحة على  -4
 .الخط المباشر 

لخط المباشر من خالل نظام االتصال إصدار الصحف والدوريات المحلية على ا -5
 .الخاص بالمكتبة 
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 .إصدار لوحات ونشرات اجتماعية لمختلف شرائح المجتمع بشكل الكتروني  -6

تراسل الكتروني بين المكتبة والمستفيد بين أعضاء المجتمع والجهات الحكومية  -7
 .األخرى

 
 :خصائص المكتبة اإللكترونية 

احثين في مجال المكتبات والمعلومات بأن الدور الذي لقد تنبأ العديد من المختصين والب
ولفرد النكستر في مجمل كتاباته على "ستقوم به المكتبات اإللكترونية سوف تتسع حيث أكد 

تسارع الزحف اإللكتروني وظهور نظم المعلومات غير الورقية وأننا نتحرك األن بسرعة 
ات الهائلة في علوم الحاسوب وتقنية وفي مد ال ينحسر نحو مجتمع بال ورق ونظراً للتطور

اإلتصاالت القادرة على تصور نظام عالمي يمكن فيه تنفيذ تقارير البحوث ونشرها واإلفادة 
 )21.(منها في جو إلكتروني خالص وأنه لن تكون هناك الحاجة إلى الورق في هذا المجتمع 

  
تروني وأن رسالتها ويرى جيمس طومسون أن المكتبات لها دور حيوي في العصر اإللك -

في إختيار وتنظيم وتخزين وبث المعلومات ستبقى ذات أهمية عالية بحيث يجب أن يطرأ 
بعض الدراسات تغيرات لكي تواصل طريقها وتشير على طريقة تنفيذ هذه الرسالة بعض ال

من بعض أنواع المطبوعات سوف تنشر %) 90(وحتى %) 50 -% 25(إلى ما بين 
 )22.(م 2000إلكترونياً في عام 

 
أما عاطف يوسف فقد ذكر مجموعة من المميزات والخصائص للمكتبة اإللكترونية نذكر  -

 -):23(منها اآلتي 

إن المكتبات اإللكترونية ستوفر للباحث كماً كبيراً من البيانات والمعلومات وذلك  )1
 من خالل لوجود الوسائط المتعددة الموجودة في المكتبة وإمكانية النفاذ إلى وسائط أخرى

 .مجموعة من الوصالت والروابط وذلك فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة على الشبكات 

إمكانية السيطرة على أوعية المعلومات اإللكترونية بصوره سهلة ودقيقة وأكثر دقة  )2
وفاعلية وذلك فيما يتعلق بالعمليات واإلجراءات الفنية الخاصة باإلقتناء والتنظيم 

 .واإلسترجاع والتحديث والترتيب والخزن 
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إستفادة الباحث من إمكانيات المكتبة اإللكترونية وذلك عند إستخدامه لبرمجيات  )3
إلخ وكذا برمجيات الترجمة اآللية عند ..... معالجة النصوص من قص ولصق ونسخ 

 .وغيرها ...... توفرها وكذا البرامج اإلحصائية 

 .تخطي الحواجز المكانية والزمانيةيستطيع الباحث عند إستخدام شبكات المعلومات  )4

يمكن من خالل الشبكات أن يستفيد الباحث من خدمة البريد اإللكتروني وكذلك  )5
واإلتصال باإلختصاصيين والباحثين وتبادل ) عن ُبعد(المشاركة في المؤتمرات المرئية 
 .الرسائل واألفكار أثناء محاوراتهم 

احثين وكذا نشر نتائج بحثهم فور اإلنتهاء إمكانية نشر األبحاث واإلنتاج الفكري للب )6
 .منها 

 
 ) :24( وقد أورد حسن حسين عدد من خصائص المكتبات اإللكترونية نذكر منها-

إنخفاض وقلة تكاليف إنتاج الوسائط اإللكترونية حيث أن تكلفة إنتاج هذه المواد تكاد  -1
 تتاح لجميع تكون صفر ألنه من خالل وضع نسخة واحدة في جهاز مركزي يمكن أن

 .المستفيدين 
تخطي حواجز المكان والزمان حيث أصبح بإمكان المستفيد أن يحصل على  -2

 .المعلومات التي يحتاجها وهو في بيته أو في مقر عمله أو في أي مكان وفي أي وقت

إمكانية ربط المستفيد بمصادر في مكتبات أخرى وإتاحة مقتنياتها وذلك من خالل  -3
 .اإلتفاقيات التعاونية مجموعة من الروابط و

 
 

 :فوائد المكتبة اإللكترونية 
قبل الخوض في ذكر فوائد المكتبة اإللكترونية ال بد من التطرق إلى فوائد مصادر 
المعلومات اإللكترونية والتي تشكل األساس لهذه المكتبات اإللكترونية ومن هذه 

 ) :25(الفوائد
ة سيؤمن الحصول على معلومات ع مصادر المعلومات اإللكترونيمل مإن التعا -1

غزيرة في شتى المجاالت وإذ وجدت هذه المصادر على أقراص أو عن طريق 
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وكذا من خالل المشروعات التعاونية بين ) Online(البحث باإلتصال المباشر 
 .المكتبات 

 :اإلقتصاد في النفقات من خالل  -2

لتي ال اإلقتصاد في نفقات شراء الكتب أو اإلشتراك في الدوريات وا - أ
 .تتناسب في إعدادها مع إحتياجات المستفيدين 

اإلقتصاد في النفقات الخاصة بإجراءات التزويد وطلب المطبوعات من  - ب
 .وغيرها ...... الناشرين ومراسلتهم وأجور الشحن والنقل ومن ثم التجليد 

إن التعامل مع مصادر المعلومات اإللكترونية سيحل مشكلة ضيق المكان التي  -3
 . مصادر المعلومات التقليدية تتطلبه

تمكين المستفيد من إمكانيات البحث الكبيرة وذلك من خالل قواعد عديدة للربط  -4
 .بالموضوع الواحد وكذا السرعة والدقة في الخدمات المقدمة 

تستطيع المكتبة اإللكترونية أن توفر للمستفيد سبل الوصول إلى مصادر  -5
 . أوراق المؤتمرات المعلومات غير المتوفرة على ورق مثل

إن مصادر المعلومات اإللكترونية لم تعد تقتصر على المطبوعات بل تعدتها إلى  -6
 .المصادر غير المطبوعة كالمواد السمعية والبصرية 

إن مصادر المعلومات اإللكترونية قد غيرت من طبيعة عمل أمين المكتبة  -7
لى الحصول على التقليدية إلى أخصائي معلومات يشارك المستفيد ويرشده إ

المعلومات التي يحتاجها وكذا اإلتصال مع قواعد البيانات أو البحث في القواعد 
 .المتاحة 

 
وبعد أن ذكرنا الفوائد التي يمكن الحصول عليها من مصادر المعلومات ... 

اإللكترونية يمكن أن نجمل فوائد المكتبات اإللكترونية والتي حددها كالً من أو بينهم 
 ) :26( في دراسة لهم تناولت المكتبات الرقمية والتي تتضمن اآلتي وسميثسون

 .اإلقالل من الحجم المحسوس لتخزين المعلومات بشكل فعال  -1
 اإلقالل من التعامل الفعلي مع األشياء بنفسها كأن تستخدم الكتاب نفسه دائماً  -2

 .ولمرات عدة حتى يبلى 
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لمعلومات نفسه أومراجعته إعطاء القدرة ألشخاص عدة على إستخدام مصدر ا -3
 .في الوقت نفسه 

إعطاء القدرة لمراجعة محتويات مصادر المعلومات من أماكن متفرقة كالمنزل  -4
 .أو المكتب أو أي مكان آخر خارج مبنى المكتبة 

 توفير الفرصة إلستثمار أفضل لألموال المصروفة وتحقيق أفضل مما يعني  -5
 .زيادة في فاعلية األموال المصروفة 

 
 ) : 27( الهوش فقد ذكر الفوائد التالية رأما أبو بك

 المحافظة على األشياء النادرة والسريعة العطب دون حجب الوصول إليها عن -1
 .الراغبين في دراستها 

 سهولة اإلستخدام فعند تحويل الكتب إلى الشكل اإللكتروني فإن ذلك سيساعد في -2
 .إسترجاعها في أقل جهد ووقت ممكن 

 
 :ات المكتبة اإللكترونية وآليات عملها مكون

 
  بناء وتجهيز المكتبات اإللكترونية -:أوالً  

 مبنى المكتبة اإللكترونية* 
إن المكتبة اإللكترونية التي فرضها التطور التقني ومعطياته وأدواته المختلفة  

ر جاذبية كاإلنترنت مثالً والتي ربطت العالم ببعضها البعض هي المكتبة التي تبدو أكث
 .وواقعية لمختلف الشرائح ولهذا فمبانيها ستتنوع بتنوع تبعيتها وأهدافها 

وبالتالي فإن دخول التقنية الحديثة أثر على أعمال المكتبات بشكل كبير وقد شمل هذا 
 .التأثير أيضاً عمليات التخطيط والتصميم وكذلك المساحة في المكتبة 
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ي نقالً عن عبد الرحمن العكرش بعض وذكر حسن السريحي وناريمان الحمبيش
 ) :28(األوجة التي أثرت فيها التقنية الحديثة في تصميم مباني المكتبات وهي 

 
 : التقنية الحديثة وحجم المباني -1

لقد ساهمت التقنية الحديثة في زيادة معدالت المساحة في العديد من مباني المكتبات 
هذه التقنية مثل الحواسيب وأجهزة الفيديو أكثر من ذي قبل وذلك إلستيعاب إنتاجيات 

واألقراص المكتنزة وزيادة مساحة إضافية إلستيعاب طرفيات الفهارس وزيادة أعداد 
الحاسبات الشخصية وبالتالي زيادة في المساحات المخصصة لكل منطقة في المكتبة ، 

لحفظ إال أنه على الجانب اآلخر للصورة يجب أن ال ننسى أن المساحة المخصصة 
 .المصادر وللفهارس قد تقلصت كثيراً مما كانت عليه سابقاً 

 
 : التقنية الحديثة ومناطق العمل -2

لقد فرضت التقنية الحديثة على المكتبات تغيرات في تصميم مكاتب الموظفين في 
 .المكتبة وذلك لتستطيع إستيعاب أجهزة الحواسيب 

 
 :خلي  أثر التقنية الحديثة على التصميم الدا-3

لقد أضافت التقنية الحديثة عبئاً جديداً على البيئة الداخلية للمكتبات حيث أصبح من 
الضروري على المكتبات إستيعاب متطلبات هذه التقنية والعمل على توفير اآلليات 
الضرورية لمساعدتها وذلك من حيث التحكم في الضوضاء الناتجة عن إستخدام 

 .كهربائية والتمديدات التي تحتاجها األجهزة الكهرباء وتوفير المتطلبات ال

 
 : التقنية الحديثة والتوزيع الداخلي -4

لقد فرضت هذه التقنية على المكتبات توزيع األجهزة التي يتم إستخدمتها في إنجاز 
أعمالها في مختلف أقسام المكتبة محاولة في ذلك التقليص من مساحة هذه األقسام 

 .ها في مكان واحد داخل المكتبة بدالً من حصر
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ومن العرض السابق يمكن طرح بعض اإلعبتارات والتي يجب األخذ بها عند تصميم ...
 )29: (مبنى للمكتبة اإللكترونية ومن هذه اإلعتبارات 

إعتبارات مرونة وظائف المكتبة بحيث تصبح أكثر قدرة على إستيعاب  )1
 .تقنية جديدة وإضافات طرفيات جديدة 

لتصميم الداخلي وبيئة العمل وتأثيرة على الطاقة إعتبارات خاصة با )2
 .واألجهزة والتكييف والتهوية الطبيعية واإلضاءة 

إعتبارات أمنية وذلك بتوفير أجهزة وتوصيالت كهربائية ونظام أمن  )3
 .وسالمة من الحريق والمخاطر األخرى المصاحبة إلستخدامات الطاقة الزائدة 

بة توفير ميزانية عالية وذلك من إعتبارات مالية حيث يجب على المكت )4
أجل شراء األجهزة والحواسيب وكذلك لتلبي إحتياجات اإلتصال والطاقة 

 .وتوفرها 

مساحة مبنى المكتبة حيث يجب على المكتبة األخذ بعين اإلعتبار التوسع  )5
 .الحاصل للمكتبة في المستقبل 

 
 تجهيزات المكتبة اإللكترونية * 

ة بالمكتبات اإللكترونية فإنها تختلف وتتنوع من مكتبة إلى أخرى وذلك  بالنسبة للتجهيزات الخاص
تبعاً ألهدافها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وطريقة تقديمها لهذه الخدمات ، فالمكتبة التي تضع 

البيلوغرافيا ، النصوص الكاملة للوثائق ، األعداد (ضمن أولوياتها تحويل المصادر الورقية مثل 
إلى مصادر إلكترونية يجب عليها أن تقتني ) إلخ ....  للدوريات ، البحوث العلمية الراجعة

 :التجهيزات التالية 
كاميرا رقمية ، مسجلة رقمية ، فيديو رقمي ، كوادر بشرية كي تقوم بتشفير   

 ، أما نقل الصور SGMLوفك شفرات النصوص بواسطة أنظمة التشفير مثل نظام 
  .AMTكن إستخدام نظام أو تسجيل األصوات فيم

الفهارس ، ( وفي حالة إنتاج مواد بشكل إلكتروني فقط وليس لها نسخ ورقية مثل 
أدلة المكتبة ، المستخلصات ، الكشافات ، الدوريات الجارية ، خدمات البث اإلنتقائي 
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فإن الطريقة المثلى إلنتاج هذه المواد هي ) للمعلومات ، خدمات اإلحاطة الجارية 
 .م الحاسبات الشخصية المزودة ببرمجيات خاصة تساعد في القيام بهذه المهام إستخدا

 : وبالتالي يمكن إجمال أهم التجهيزات التي يجب على المكتبة توفيرها وهي ... 
، تقنيات إتصال ، هاتف ، ) مرنة وليزرية(أجهزة حاسوب مزودة بقارئات أقراص  

وئي باأللوان ، كاميرا رقمية ، فيديو طابعات ، مقاعد ومناضد ، سماعات ، ماسح ض
رقمي ، مسجلة رقمية ، فيديو وكاميرا عاديتين ، مصغرات فلمية ، أجهزة لقراءة 

، شاشات للعرض ) األقمار الصناعية(المصغرات ومزودة بالطابعات ، جهاز إستقبال 
، مولدات كهربائية ، أجهزة تكييف ، أقراص مرنة ليزرية ورقمية ، أشرطة صوتية 

إلخ ....... ، أقالم ، كبائن لحمل وحفظ هذه المواد ، حافظات خاصة لكل نوع 
).30( 
  

  العاملون في المكتبات اإللكترونية -:ثانياً 
لقد أثرت التقنيات السريعة في جانب المعلومات وأحدثت تحوالت جذرية في وسائل حفظ 

 في أشكال تنظيم تبادل المعلومات ومعالجتها وفي الوسائط التي تنقلها ، كما غيرت
المعلومات وقد أثرت هذه المستجدات على عمل المكتبي فلم تعد مهنة أمين المكتبة هي 
الوظيفة الوحيدة في عالم المعلومات المعاصر بل تنوعت مهامه وبدأت تشكل إختصاصات 
جديدة بتسميات مختلفة ومتعددة تتناسب مع متطلبات الخدمات التي يحتاجها العصر 

 – وسيط معلومات – مدير معلومات –مستشار معلومات :( تروني ومن هذه التسميات اإللك
، وبهذا يكون مطلوب من أمين مكتبة المستقبل أن )  أمين مكتبة المسقبل–مهندس المعرفة 

يكون مرشداً ومدرباً للمستفيدين عل إستخدام المصادر اإللكترونية والبحث في المصادر غير 
 )31.(إلخ ...وتحليل المعلومات وتوفير اإلحاطة بالمصادرالمعروفة للباحثين 

 
ويرى بعض الخبراء والباحثين أن من أهم الوظائف التي سيقوم بها أمين المكتبة اإللكترونية 

 )32: (تشمل 
إستشاري معلومات يعمل على مساعدة المستفيدين وتوجيههم إلى بنوك  )1

 .ومصادر معلومات أكثر إستجابة إلحتياجاتهم 
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دريب المستفيدين على إستخدام المصادر والنظم اإللكترونية وإكسابهم ت )2
 .المهارات في مجال إستخدام هذه التقنيات 

 معالجة المعلومات وتفسيرها وترجمتها وتحليلها وتقديمها للمستفيدين  )3

 .البحث في مصادر غير معروفة للمستفيد وتقديم نتائج البحث  )4

ت المعلومات للحصول على المعلومات مساعدة المستفيد في إستثمار شبكا )5
 .والمعارف المتاحة بأشكالها اإللكترونية 

 
 

أما الباحثة مبروكة عمر المحيريق فقد ذكرت مجموعة من وظائف أمين المعلومات يمكن إجمالها 
 )33: (في اآلتي 
تحديد أماكن المعلومات المطلوبة لمختلف الفئات في المجتمع عن طريق  -1

ام جميع وسائل اإلتصاالت اإللكترونية المتعددة كاإلنترنت أو مراكز بيانات إستخد
  ) .News Groops(الخط المباشرأو اإلستعانه بمجموعة األخبار 

 .ت والمؤسسات واإلدارات الحكوميةاإلستشارات للشركات والهيئا تقديم بعض -2

 رجال تجهيز البحوث التي تحتاجها بعض الشركات المختلفة أو بعض كبار -3
 .األعمال 

   
ولكي يستطيع أمين المكتبة اإللكترونية القيام بهذه المهام فإن ذلك يتطلب تأهيله وإعداده لكي يتالئم 

بعض المتطلبات التأهيلية ) النكستر(مع هذه المهام والواجبات ، فلقد ذكر مجبل المالكي نقالً عن 
 )34: (الي الواجب توفرها في أمين المكتبة اإللكترونية وهي كالت

 .المعرفة التامة بالمصادر المقروءة آلياً وكيفية إستغاللها -1
المعرفة الجيدة بسياسات وإجراءات التكشيف وبناء خصائص المكانز المستخدمة  -2

 .لقواعد المعلومات 

 .المعرفة الجيدة بلغات اإلستفسار وإستراتيجيات البحث  -3

 .تحقيق أقصى قدر من التفاعل مع المستفيدين  -4

 .فة الجيدة بتقنيات اإلتصال المعر -5
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 : مصادر المعلومات اإللكترونية -:ثالثاً 
يمكن القول بأن من أهم األسباب التي ساعدت في إنتاج وإنتشار المصادر اإللكترونية هو 

إستخدام األجهزة اإللكترونية في "ظهور تقنية النشر اإللكترونية ويمكن أن نعرفه بأنه 
ع المعلومات لغرض إستخدامها من قبل المستفيدين في مجاالت مجاالت إنتاج وإدارة وتوزي

شتى وهو يماثل النشر باألساليب التقليدية الورقية إال أن المادة العلمية تسجل على وسائط 
 )  35" .(ممغنطة أو مليزره أو من خالل شبكة اإلنترنت 

جديدة قد تتاح على وبالتالي نرى أن النشر اإللكتروني بكافة أشكاله قد أوجد لنا أوعية 
 وقد نجدها  D.V.Dأقراص ليزريه أو على أقراص صلبة أو أقراص مرنة أو على أقراص 

 .على مراصد المعلومات المتاحة في الشبكات المحلية والعالمية 
مصادر "ويطلق على هذه األوعية بمصادر المعلومات اإللكترونية ويمكن أن نعرفها بأنها  

رقية وغير الورقية ، مخزنة إلكترونياً على وسائط محتفظة أو مكتنزة المعلومات التقليدية الو
أو تلك المصادر الالورقية والمخزنة أيضاً إلكترونياً حال إنتاجها من قبل مصدريها أو 

أو عن طريق ) Online(نشرها في ملفات قواعد بيانات متاحة عن طريق اإلتصال المباشر 
 )  .CD-Rom)" 36األقراص المكتنزة 

 
 :أنواع ومصادر المعلومات اإللكترونية 

 )37: (يمكن تقسيم مصادر المعلومات اإللكترونية إلى أربعة أنواع هي 
 :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب التغطية والمعالجة الموضوعية وتنقسم إلى ) 1

 .المصادر الموضوعية ذات التخصصات المحددة  -أ 

 .لة المصادر الموضوعية ذات التخصصات الشام -ب 

 :المصادر العامة وتنقسم إلى  -ج 

 .المصادر اإلخبارية والسياسية  -1

 .مصادر المعلومات التلفزيونية  -2

 :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب الجهات المسئولة عنها وتشمل ) 2
 .مصادر معلومات إلكترونية تابعة لمؤسسات تجارية  -أ 

 .مصادر معلومات إلكترونية تابعة لمؤسسات غير تجارية  -ب 



 )دراسة نظرية(المكتبة اإللكترونية 

 35من  18صفحة                                                         لمركز الوطني للمعلومات ا–سمية محمد الصباحي / إعداد 

 :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب نوع المعلومات وهي كالتالي ) 3
 .مصادر المعلومات اإللكترونية الببليوغرافية  -أ 

 :مصادر المعلومات اإللكترونية غير الببليوغرافية وبدورها تنقسم إلى -ب 

 .مصادر المعلومات اإللكترونية ذات النص الكامل  -أ 

 .مصادر معلومات نصية مع بيانات رقمية  -ب 

 .ادر معلومات رقمية مص -ج 

 :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب اإلتاحة وتنقسم إلى ) 4
 .مصادر المعلومات اإللكترونية باإلتصال المباشر  -ب 

 .الليزرية  معلومات اإللكترونية على األقراصمصادر ال -ج 

 .مصادر المعلومات اإللكترونية على األشرطة الممغنطة  -د 
 

 :نيةأشكال مصادر المعلومات اإللكترو
يمكننا أن نتعرف على األشكال التي تظهر بها مصادر المعلومات اإللكترونية  وكذا نوعية مصادر 

 )38:(المعلومات التي تحملها في اآلتي 
 جت بواسطة نظام معلومات المجتمع ملفات المعلومات الخاصة بالمجتمع والتي أنت -1
 .لمعلومات الفهرس على الخط المباشر لكل األشكال غير اإللكترونية ل -2

نظام التراسل اإللكتروني الذي يساعد المستفيد في طلب المعلومة وطرح األسئلة  -3
 .وتلقي اإلجابة في نفس الوقت 

 .أبحاث علمية وأوراق المحاضرات والندوات  -4

 .دوائر معارف إلكترونية متنوعة متاحة تجارياً  -5

 .دوائر معارف محلية على الخط  -6

 .ملفات النصوص الكاملة  -7

 .التكشيف واإلستخالص للدوريات خدمات  -8

 .قواعد البيانات اإللكترونية  -9

 .ملفات موسيقية  -10

 .الملفات الرقمية  -11
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 .ملفات تحمل صور ورسوم  -12

 .برمجيات التطبيقات  -13

 .الدوريات والمجالت العلمية والتكنولوجية اإللكترونية  -14
 
 

 ) 39:(وتستطيع المكتبة الحصول على هذه المصادر من خالل ... 
المتخصصة في إنتاج هذه المواد مثل شركة أدوبي ومايكروسوفت حيث الشركات  -1

 .تقوم هذه الشركات بتحويل النسخ الورقية إلى نسخ إلكترونية 
 إنتاج هذه المواد محلياً في المكتبة -2
 . شراء حق اإلفادة من الخط المباشر من احد مراكز الخدمة على الخط -3

 .ية اإلشتراك من خالل الشبكات المحلية والعالم -4

 .اإلشتراك من خالل وسطاء المعلومات أو تجار المعلومات  -5

 .اإلشتراك في شبكات تعاونية  -6

 .اإلتصال المباشر بمنتجي المصادر -7

 
 

 :مراحل التحول نحو مكتبة إلكترونية 
إن فكرة تحويل مكتبة تقليدية قائمة في الواقع إلى مكتبة إلكترونية تختلف عن إنشاء مكتبة إلكترونية 

د لها سواء من حيث الهدف المرسوم للمكتبة والوظائف المطلوب إنجازها وكذلك التجهيزات ال وجو
والمقتنيات التي تختزنها و إذا أردنا معرفة كيف يمكن التحول من مكتبة تقليدية إلى مكتبة إلكترونية 

 )40: (سنجد أن هذه العملية تمر بثالث مراحل وهي 
 : المرحلة األولى -1

رحلة بالمرحلة التجريبية حيث يتم فيها تكثيف الجهود والطاقات إلعداد شبكة وتسمى هذه الم
حاسبات آلية تنظم العمل فيها بواسطة خادم عالي اآلداء يتم تشغيلها ببرامجيات منتقاه لكي نقوم 
بربط الوظائف األساسية للمكتبة والمتمثلة باإلعارة والتزويد والفهرسة باإلتصال المباشر والتعامل 

 قواعد المعلومات داخل المكتبة وخارجها فضالً عن تدريب المكتبيين الفنيين واإلرتقاء بمستويات مع
 .آدائهم وكذا تزويد المكتبة بمصادر المعلومات اإللكترونية 
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 : المرحلة الثانية -2
وتسمى بمرحلة الدعم الفني حيث سيتم التركيز فيها على كشف مواطن الضعف التي قد تبرز خالل 

يق المرحلة األولى ومن ثم عالجها إلى جانب مواصلة رفد المكتبة بالمصادر اإللكترونية للمكتبة تطب
 .ومن ثم التقييم الدوري للخدمات التي ستقدمها المكتبة من جميع جوانبها 

 
 : المرحلة الثالثة -3

 المناظرة لها وفي هذه المرحلة يتم ربط المكتبة وقواعد المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات
على المستوى المحلي والدولي حيث يجب في هذه المرحلة أن نقوم بتطوير شامل للنظام يضم 

 :العناصر اآلتية 
 .البدء في تقديم خدمات المكتبة اإللكترونية  -أ 

 .تنمية مصادر المعلومات على نطاق واسع  -ب 

 .الحفظ اآللي لألوعية اإللكترونية وحماية محتوياتها  -ج 

نات الشبكة في تلبية اإلحتياجات المتنوعة وتوسيع منافذ إستثمار إمكا -د 
 .اإلتصال مع شبكات المعلومات العالمية 

 
أما عن أهم االحتياجات التي يتوجب تحضيرها عند التحول للمكتبة الرقمية فقد أشار الدكتور عبد ...

موعة من الوهاب محمد أبا الخيل أستاذ علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك سعود مج
 )41: (اإلحتياجات نذكر منها 

إحتياجات قانونية حيث يتوجب على المكتبة عند تحويل موادها النصية من  -1
تقارير وبحوث ومقاالت وغيرها إلى أشكال إلكترونية الحصول على إذن خاص من 

 .صاحب الحق عمالً بقوانين حقوق الطبع والحماية الفكرية 
تحويل مواد المعلومات من تقليدية إلى إحتياجات من أجهزة تقنية خاصة ب -2

 .رقمية باإلضافة إلى أجهزة الحاسبات واإلتصاالت 

 .إحتياجات من برامج وبروتوكوالت الربط واالسترجاع  -3

إحتياجات من كوادر بشرية وفنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع هذه التقنيات  -4
 .الحديثة 

 .له إحتياجات مالية تساعد عل تنفيذ المشروع وتشغي -5
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 :الصعوبات التي تواجهها المكتبات اإللكترونية ومقترحات لحلها 

على الرغم من أهمية المكتبات اإللكترونية في المرحلة الراهنة كون هذه المكتبات تحوي مصادر 
ومعلومات ومراجع قد ال توجد لها نسخ ورقية إال أن األمر ال يخلو من وجود بعض الصعوبات 

م المكتبات اإللكترونية على الوجه المطلوب وهذه الصعوبات قد تكون من التي تقف في طريق قيا
 -:جانب المستفيدين أو من جانب المكتبة نفسها ، ويمكن أن نلخص هذه الصعوبات في اآلتي 

 
 :صعوبات تواجه المكتبات اإللكترونية : أوالً 

قيام بمهامها وواجباتها عل هناك بعض الصعوبات التي تواجه المكتبات اإللكترونية وتمنعها من ال
 )42: (الوجه األمثل نذكر منها 

 .قلة خبرة أمناء المكتبة في إدارة هذه التقنية  -1
قلة المخصصات والموارد المالية المتاحة للمكتبة وذلك من أجل توفير  -2

 .كافة التجهيزات المختلفة 

 .عدم توافق برنامج المكتبة مع برنامج التشغيل  -3

ي تتعلق بالوصول إلى المواقع ذات الصلة والمتاحة المشكالت الفنية الت -4
 .على الشبكات 

الحاجة الماسة إلى تصنيف وتوصيف المواقع المتاحة على الشبكة لبيان  -5
كم ونوع المعلومات المتوفرة منها والموضوعات التي تتناولها وتحديث هذه 

 .الخدمة 

حديثة وعدم قلة اإلعداد والتدريب للمكتبيين على إستخدام التقنيات ال -6
 .مواكبتهم ألخر المستجدات والتطورات الحاصلة في هذا المجال 

 
أما أبا الخيل فيحدد مجموعة من الصعوبات والمشاكل يمكن أن نتوقعها عند تنفيذ مشروع المكتبة ...

 )43: (الرقمية وهي فيما يلي 
 كترونية إلمشكلة التكاليف الباهضة التي يتطلبه تحويل مكتبة تقليدية إلى مكتبة -1
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قضية حقوق الطبع والملكية الفكرية فإن عملية طلب اإلذن من صاحب العمل قد  -2
يحتاج إلى وقت أطول وجهود للحصول على الموافقة فضالً عن احتمالية أن يقابل 

 .صاحب العلم الطلب بالرفض 

 .عدم وعي المستفيد بأهمية اإلستفادة من التقنية الحديثة  -3

 
 :لمستفيدين صعوبات تواجه ا: ثانياً 

عند إستخدام المستفيدين والباحثين للمكتبات اإللكترونية فإنه بالتأكيد سوف يواجه مجموعة من 
 )44: (الصعوبات يمكن إجمالها في اآلتي 

عدم رغبة المستفيد في إستخدام التقنيات الحديثة وذلك لجهله بكيفية إستخدام هذه  -1
 .التقنيات وكذا الخدمات المتاحة فيها 

 .درة المستفيد من إستخدام الحاسوب عدم ق -2

التطورات السريعة والمتالحقة في عالم الحاسوب واإلتصاالت قد تعيق الباحث من  -3
 .اإلستفادة منها كونه يجهل آخر التطورات المستجدة 

قلة األجهزة المخصصة للباحثين مما يضطرهم لإلنتظار فترات طويلة حتى تتاح لهم  -4
 .الفرصة إلستخدامها 

 .ز اللغوية قد تمنع المستفيد من اإلستفادة من المواد المتاحة في المكتبة الحواج -5

عدم معرفة المستفيد من تحديد المصطلحات الدالة للوثيقة وهذا سيؤدي إلى قلة عدد  -6
 .الوثائق المسترجعة 

عدم قدرة المستفيد من الوصول إلى محتويات المواقع كونها ال تتيح المعلومات  -7
 . بعد دفع إشتراكات المتوفرة لديها إال

عدم الدقة في إسترجاع الوثائق والموضوعات التي يحتاجها المستفيد حيث أن ليس كل  -8
ما ينشر إلكترونياً هو من النوع الجيد فهناك بعض المعلومات الرديئة والتي تنشر لغرض 

 .الترويج والدعاية 

 .شبكة جهل المستفيد بأفضل محركات البحث لموضوعاتهم والمتوفرة على ال -9
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وبعد أن تطرقنا إلى أهم الصعوبات التي تواجهها المكتبات اإللكترونية أو تواجه المستفيد ... 
من إستخدام هذه المكتبات هناك بعض المقترحات التي قد تساهم في حل هذه المشكالت 

 )45: (ويمكن حصرها في اآلتي
 .توعية الباحثين بأهمية إستخدام تقنية المعلومات واإلتصاالت  -1
 .إتاحة فرص أوفر للباحثين للتدريب في مجال الحاسب وشبكات المعلومات  -2

 عاً وإتاحتها مجاناً وبأقل تكلفةتوفير األجهزة والبرمجيات والمعدات الكافية كماً ونو -3

تأهيل وتدريب العاملين على إستخدام تقنية المعلومات واإلتصاالت وكيفية تقديم  -4
 .ل على إحاطتهم بكل ما هو جديد في هذا المجال الخدمات للباحثين من خاللها والعم

العمل على ربط عدد من حواسيبها مع شبكات المعلومات المناسبة وأن يكون لها مواقع  -5
 .على الشبكة وأن يكون هناك تعاون مع مكتبات مماثلة بهذا الخصوص 

الل العمل على إعداد قوائم بالمواقع المتخصصة ومن ثم توزيعها على الباحثين من خ -6
 .خدمة اإلحاطة الجارية 

العمل على حصر جميع الوثائق اإللكترونية ذات الصلة المباشرة بإهتمامات الباحث  -7
 .وإحاطته بكل ما هو جديد 

 .العمل على ترجمة الوثائق ذات اللغات المختلفة وإعداد المستخلصات لها  -8

مي من مصادر العمل المتواصل على تأمين الدعم ألنشطتها ذات الصلة بالبحث العل -9
 .متنوعة وبالتالي تتمكن المكتبة من الحصول عليه بعد إثبات دورها الفعال التي أنيطت بها 
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 تجارب في المكتبات اإللكترونية 
وإذا ما جئنا إلى سرد نماذج من المكتبات اإللكترونية سنجد الكثير منها ولكن سوف نذكر البعض 

 -:منها فقط 
 

 :على المستوى الدولي 
 )46:(تبة جامعة والية كاليفورنيا بلونج بيش  مك-1

وقد صممت هذه المكتبة لكي تكون مكتبة إلكترونية وهي أول مكتبة صممت بهذا الشكل وتحتوي 
 وأجهزة TeleFacsimilesعلى حاسبات وطابعات وأجهزة قراءة ومليزرات وأجهزة 

Interactive Tow – Way Video Communication) (قاً للمعلومات وهي بذلك تعد مرف
اإللكترونية ، وقد صمم مبنى هذه المكتبة من دور واحد على هيئة مستطيل ويتفرع منه أربعة 

 . طرفية ويقع مدخله في منتصف الضلع الطويل 400أجنحة تبلغ الطاقة اإلستيعابية لكل جناح 
عة الشمس وقد روعي إستخدام ستائر خرسانية ثابتة وأخرى خشبية متحركة وذلك للوقاية من أش

 .وتأثير إنعكاسها على شاشات الحاسبات 
ومن المميزات لهذه المكتبة أن القارئ يستطيع أن يحصل على المواد المطلوبة من الحاسب مباشرة 
أو تصور له عند الحاجة وترسل إليه بالفاكس وإذا كانت المادة كتاباً فيطلبها القارئ بواسطة 

 .الحاسب وترسل إليه 
 
 )47:(ال والصناعة والعلوم في نيويورك  مكتبة األعم-2

 100تغطي هذه المكتبة إهتمامات الجماعات العلمية واألعمال الصناعية حيث بلغت كلفة إنشائها 
الذي يرتبط بشبكة مؤلفة من ) ERC(مليون دوالر وتتضمن المكتبة مركزاً للمصادر اإللكترونية 

بيانات مشغلة بواسطة األقراص المتراصة  قاعدة 100 محطة عمل توفر النفاذ إلى أكثر من 70
CD-Rom's وإلى ملفات وصحف ونصوص كاملة في اإلنترنت ويوفر النفاذ إلى رابطة الشبكة 

 عنوان دورية ومجموعة شاملة من براءات اإلختراع 110.000 إضافة إلى WWWالعالمية 
 .عمال وحوالي مليون مادة من المصغرات تؤلف معظم مواد المعاهد العلمية واأل
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 )48:( المكتبة العامة في سان فرانسيسكو -3
 مليون دوالر ، وهي مرتبطة بشبكة حاسوبيه كبيرة مؤلفة 140وقد بلغت كلفة إنشاء هذه المكتبة 

 أدلة منتجات الوسائط المتعددة  على محطة عمل توفر النفاذ إلى اإلنترنت وتحتوي1100من 
Multi Mediaتروني لألطفال وتوفر النفاذ إلى قواعد البيانات  كما تتضمن مركز إكتشاف إلك

النصية والرقمية ، وتقارير األمم المتحدة اإلحصائية وتقارير في العلوم التطبيقية والملخصات 
 . شخص 6000التكنولوجية وتستقبل يومياً أكثر من 

 
 :على المستوى العربي 

 اإللكترونية فيها قليلة ولكن هناك بعض وإذا إنتقلنا إلى الوطن العربي سوف نجد أن المكتبات
 :التجارب نذكر منها 

  www.alwaraq.com موقع الوراق -1
 وهذا الموقع يضمن أمهات الكتب للتراث العربي وقد تم إنشاؤه من قبل شركة كونموس

 )49. ( للبرمجيات 
 www.caltural.org.ae موقع الموسوعة الشعرية -2

ي الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى عصرنا الحاضر وقد تم إنشاؤه ويضم هذا الموقع كل ما قيل ف
 )50. (من قبل المجمع الثقافي في أبو ظبي 

 
 www.maraya.net موقع مرايا الثقافية -3

ويهدف هذا الموقع إلى جمع اإلنتاج األدبي العربي المعاصر من شعر وقصة ومسرحية وقد تم 
 )51. (ي وعلي بن تميم عدنان الحبيش/ إنشاؤه من قبل األخوة 
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 :على المستوى المحلي 
 مشروع المكتبة اإللكترونية في المركز الوطني للمعلومات

 
إنسجاماً مع المنطلقات الرئيسية لقيام المركز الوطني للمعلومات وإستجابة لمتطلبات بناء قاعدة 

تكفل إنتظام إنتاج وتوفير وتداول علمية وتقنية للمعلوماتية وإيجاد نظم وآليات عمل متقدمة 
المعلومات الملبية للحاجات فقد أنيط بالمركز الوطني للمعلومات مهمة تحقيق هدف أساسي يتمثل 
في بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات يربط بين مراكز ووحدات المعلومات في 

 خاللها توفير البيانات والمعلومات مختلف القطاعات وينسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية يتم من
 .لمختلف القطاعات وصانعي القرار وإلصحاب اإلهتمام واألفراد  

 رتوفيسوف تسهم في  توجهات المركز إلى بناء شبكة وطنية للمعلومات وعلى ذلك األساس فإن
سيتم التي  و ، مكتبة إلكترونية على المستوى الوطني وتشغيل إلقامة المالئمةشروط البنية التحتية

سيتم التبادل المعلوماتي تشغيلها لخدمة ضمن مجموعة من الخدمات التي تُقدم من خالل الشبكة و
الشبكي بين المكتبة اإللكترونية التابعة للمركز والمكتبات اإلقليمية والدولية وذلك في إطار إتفاقيات 

المعلومات فيما مصادر ادل المكتبات وذلك لتسهيل إيصال وتبهذه التعاون المشترك بين المركز و
  .بالشبكة الوطنية للمعلومات المرتبطة  والشبكات)Servers(بينها من خالل خوادم الملفات 

 
 :أهداف مشروع المكتبة اإللكترونية 

 .توسيع وتطوير أنشطة الخدمات المعلوماتية للمركز الوطني للمعلومات  -1
 .دعم البنية األساسية للمعلومات  -2

مصادر العملية والمعلوماتية ألغراض الدراسات واألبحاث تسهيل وتوفير ال -3
 .إلكترونياً وتنمية المعارف ودعم السياسات وإتخاذ القرارات 

حفظ وتنظيم النتاج الفكري الوطني بشكل خاص والعالمي بشكل عام  -4
 .إلكترونياً

 .تقديم خدمات البث اإلنتقائي للمعلومات  -5

 .تقديم خدمات اإلحاطة الجارية  -6
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ل الرقمي لمصادر المعلومات المتاحة في المكتبة لتسهيل اإلطالع التحوي -7
 .عليها عن ُبعد 

 
 :المزايا التي سيحققها مشروع المكتبة اإللكترونية في المركز 

تأمين نجاح وفعالية النظام اإللكتروني الشبكي للمشاركة والتبادل بين المكتبات في  -1
 . في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات مختلف األجهزة والمؤسسات والذي ينفذه المركز

تمكين المستفيدين والباحثين من اإلطالع على مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة   -2
 .وكذا مصادر المعلومات األخرى الموجودة في المكتبات المشاركة بسهولة وسرعة عالية 

يل عملية اإلطالع تشغيل النظم الشبكية لإلطالع اإللكتروني عن ُبعد وكذا تنظيم وتسه -3
 .من خالل النهايات الطرفية الشبكية داخل المكتبة 

تمكين المكتبات األعضاء من اإلتصال ببعضها وكذا اإلتصال بقواعد بيانات المكتبة  -4
اإللكترونية وتزويدهم بمجموعة من قواعد البيانات المرجعية حول العالم والتي تقدم 

النصوص الكاملة للمقاالت في كافة مجاالت المعلومات الببليوغرافية والمستخلصات و
 .المعرفة البشرية 

القيام بالعمليات الفنية لمعالجة المصادر المتاحة بواسطة الوسائط المتعددة كفهرسة  -5
وتصنيف مصادر المعلومات التي تتوفر لدى المكتبة وإتاحة هذه العملية على الخط المباشر 

)Online (هرس الموحد وكذا تنظيم أعمال اإلعارة بين للمكتبات األخرى المرتبطة بالف
المكتبات المرتبطة بالمكتبة اإللكترونية فضالً عن تقديم الخدمات المرجعية المتنوعة 

 ) . نصوص كاملة– مستخلصات –بيلوغرافية (

  المختلفة في المكتبات المرتبطة توفير معلومات عن أماكن تواجد مصادر المعلومات -6

 
 

 : تم تنفيذها إلقامة المكتبة اإللكترونية في المركز الوطني للمعلومات الخطوات األولية التي
 .تخصيص مقر لمبنى المكتبة اإللكترونية  -1
موقع المركز تنفيذ عمليات النشر اإللكتروني والتبادل الشبكي من خالل  -2

والتي بواسطتها ) Nic.Net(الشبكة المحلية للمركز على شبكة اإلنترنت و



 )دراسة نظرية(المكتبة اإللكترونية 

 35من  28صفحة                                                         لمركز الوطني للمعلومات ا–سمية محمد الصباحي / إعداد 

لكتروني للعديد من الدراسات واألبحاث المتنوعة  عملية النشر اإلتتم
 .والمتوفرة لدى المركز وتمكين المستفيدين من اإلطالع عليها عن ُبعد 

 .توفير بعض التجهيزات األولية لتشغيل المكتبة اإللكترونية  -3

 .البدء في تصميم نظام خاص بالمكتبة اإللكترونية  -4

نية والمخزنة على أقراص توفير العديد من مصادر المعلومات اإللكترو -5
CD-ROM وخاصة الرسائل الجامعية . 

توفير قدرات فنية مؤهلة في مجال بناء النظم والبرمجيات وبناء وتشغيل  -6
 .أنظمة شبكات المعلومات 

توقيع إتفاقيات التعاون المشترك بين المركز وبعض من المكتبات اإلقليمية  -7
 .والدولية 

 
 :قامة المكتبة اإللكترونية في المركز الوطني للمعلومات خطوات مقترحة إلستكمال تجهيز وإ

تشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات والتي تهدف إلى ربط المركز بالوحدات المعلوماتية  -1
لف القطاعات على مستوى الجمهورية، وبموجب هذه الشبكة والمستفيدين عموماً في مخت

 .ية ستتحقق البنية المواتية لتشغيل المكتبة اإللكترون
 وفي مكتبات التحويل الرقمي الكلي لمصادر المعلومات الورقية المتوفرة في مكتبة المركز -2

والقيام بالعمليات  الفنية لمعالجة المصادر المعلوماتية وإتاحتها على  الجهات المشاركة
  . ولكافة فئات المستفيدينالخط المباشر للمكتبات األخرى المرتبطة

لمصادر المعلوماتية التي سيتم نشرها إلكترونياً عمل فهرس موحد لجميع ا -3
 .وإتاحته لجميع المكتبات المرتبطة 

 .توفير مصادر المعلومات اإللكترونية بمختلف أنواعها وأشكالها   -4
  .إستكمال توفير التجهيزات التقنية الالزمة لتشغيل المكتبة اإللكترونية -5

 .إستكمال تجهيز متطلبات الربط الشبكي  -6

 .ميم النظام الخاص بالمكتبة اإللكترونية إستكمال تص -7
توفير تمويل مخصص للمكتبة اإللكترونية وتامين صيانة وتطوير البرمجيات والشبكات  -8

 .والتجهيزات اإللكترونية 
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 .سن التشريعات والقوانين الالزمة لتنظيم آليات عمل المكتبة اإللكترونية  -9
 .لمجال اإلستعانة بخبرات عربية وأجنبية سباقة في هذا ا -10

تدريب وتأهيل الكادر وتطوير مهاراته في البحث عن المعلومات  -11
 .واإلتصال مع المستفيدين 

البدء في تنفيذ عمليات التبادل المعلوماتي الشبكي بين المكتبة اإللكترونية  -12
 .التابعة للمركز والمكتبات اإلقليمية والدولية المرتبطة 

مكتبات ومراكز المعلومات المناظرة لها على ربط المكتبة بقواعد المعلومات الخاصة بال  -13
 .المستوى المحلي والدولي 
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 وفيما يلي مخطط يوضح آلية عمل المكتبة اإللكترونية في المرآز الوطني للمعلومات
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