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حمهيد:
يمثل ظيور المكتبات الرقمية منعطفاً ميماً في تاريخ بث

المعرفة والوصول إلييا ،فبعد أن كان نقل المعرفة وبثيا يعتمد عمى

أوعية مادية مثل :األلواح الطينية والبردؼ والجمد والورق الذؼ

استخدم في البداية لتسجيل المخططات ثم إليواء الكتاب المطبوع

في نطاق واسع خاصة بعد انتشار شبكة اإلنترنت في التسعينات.
توفر املكتبة ميزتني أو باألحرى فإنها تزيل عقبتني مهمتني وهما:

 الفصل بشكل أساسي بين المحتوػ (المعمومات) والوعاء
الحاوؼ لو بعد أن كانا لفترة طويمة متالزمين ومترابطين

ارتباطاً عضوياً فيما بينيما.

 إحداث تغيرات في نظام العالقات التي كانت سائدة بين
المركز (المكان الذؼ توجد فيو المعمومات) والطرف
(المستفيد) وىو ما جعل مفاىيم الوقت والمكان تبدو نسبية

وذلك بسبب االرتباط القوؼ المجود بين المعمومات الرقمية

وبنية االتصاالت.

ونجد اإلنترنت خير وسيمة لمداللة عمى تمك التحوالت الكبرػ

فيي قد جعمت المستفيد العادؼ قاد اًر عمى التحكم في برمجيات قد
تكون معقدة ،مثل تمك التي تستخدم لممالحة في شبكة الويب

وتبسيط عممية االشتراك التي تسمح لممستفيد باالرتباط بالشبكة.

وتعبر كل ىذه التطورات إنجازات إيجابية في مجال تقنية المعمومات
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واالتصاالت المستخدمة وفي انتشارىا بين جميور كبير من

المستفيدين وتبنييم ليا(.)1

إشكاليت المصطلح:
يرػ الباحث أن ىنالك إشكالية في استخدام لفظة مكتبة رقمية
فيناك من يستخدم رقمية وافتراضية والكترونية وغيرىا.

ولقد وضح كثير من العمماء إشكالية المصطمح مرو اًر

بتعريفات كثيرة جداً لممكتبة الرقمية فماذا قال بعضيم وما حقيقة

األمر بصورة مختصرة:

لقد رصدت كارين  Karenفي دراستيا حول مكتبة المستقبل

عدداً من المصطمحات التي استخدمت في اإلنتاج الفكرؼ لمداللة

عمى تمك المكتبة ولم تتعرض لمصطمح المكتبة المختمطة التي لم

تذكره وىي:
- Electronic Library.
- Library without walls.
- Bionic library.
- Digital library.
- Virtual library.
إال أنو لوحع تواتر استخدام ثالثة مصطمحات منيا كمترادفات

أحياناً ومتناظرات أحياناً أخرػ وىي المكتبة الرقمية ،والمكتبة

اإللكترونية والمكتبة االفتراضية.

()1

.www.kfn.gov.sa/idarat/kfnl
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 وقد خمص دمحم فتحي عبد اليادؼ من خالل عرضو لتعريفات
المكتبة اإللكترونية أو الرقمية إلى أنو ال توجد فروق دقيقة

واضحة فالمكتبة اإللكترونية قد تشكل جزءاً من مكتبة ما

تضم مصادر معمومات متنوعة وقد تقتصر فقط عمى مصادر

المعمومات اإللكترونية وينطبق الشيء نفسو عمى المكتبة
الرقمية ،وكالىما يعتمد عمى التشغيل اإللكتروني إال أن شيوع

مصطمح المكتبات الرقمية في السنوات األخيرة جاء نتيجة
استخدام مفيوم الراديو الرقمي والتمفزيوني الرقمي وغيرىا من

وسائل االتصال ونقل المعمومات(.)1

 ويرػ زين الدين عبد اليادؼ أنو لم يثبت أبداً أن ىناك فرقاً
بين المصطمحات الثالثة .إلكترونية أو رقمية وافتراضية عندما

يتعمق األمر باالستخدامات الخاصة بيا في المكتبات أو

غيرىا من المؤسسات وأن ما ينبغي التركيز عميو ىو العمميات

التي يمكن بيا تحويل المكتبة من الشكل الورقي إلى الشكل

اإللكتروني أو الرقمي أو االفتراضي وىي:

.2

إدارة

عمميات

تخزين

Storage Management

البيانات

 .3معالجة المغة الطبيعية

National Language
Processing
Document Analysis

 .4تحميل الوثيقة
()1

المكتبات الرقمية :األسس النظرية والتطبيقات العممية .د .عماد عيسى صالح ،ص.33-33
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 .5إدارة قواعد البيانات

Database Management

 .6الرؤية الحاسوبية

Computer Vision

والعديد من المصادر األجنبية تستخدم مصطمح المكتبة

اإللكترونية  Electron Libraryبالترادف مع مصطمح المكتبة
الرقمية إال أن ىناك دراسات يشيران بأن ىناك فروق بين مفيوم
المكتبة الرقمية واإللكترونية وىما:

 دارسة روؼ تينت وخمصت ىذه الدراسة عمى أن المكتبة

اإللكترونية تشتمل عمى مواد وخدمات إلكترونية والمواد
اإللكترونية تتضمن كل المواد الرقمية باإلضافة إلى تنوع من

األشكال التناظرية التي تتطمب كيرباء الستخداميا ،فمثالً

شرائط الفيديو ىي شكل تناظرؼ والتي تتطمب معدات
إلكترونية لعرضيا وبالتالي فإن المكتبة اإللكترونية تشمل كل

المواد التي يمكن أن تكون ممموكة بواسطة المكتبة الرقمية.
ومن ثم فيي أشمل من المكتبة الرقمية.

 أما دراسة مؤسسة  Liswikiفترػ إنو عندما استخدمت

المكتبات المميكنة الشبكات المحمية وشبكة األقراص الضوئية

والنشر واألنواع المماثمة من النشر فيي عرفت بالمكتبة

اإللكترونية .وتؤكد الدراسة أن مصادر المكتبات اإللكترونية
في تخزين واسترجاع وتوصيل المعمومات .كما تؤكد أن
المكتبة الرقمية ىي مرحمة الحقة لممكتبة اإللكترونية .وفي

المكتبة الرقمية يتم استخدام الشبكات المحمية السريعة واإلتاحة
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عبر الشبكات الواسعة كما يرػ الباحث أن بعض أدوات
الضبط استخدمت مصطمح المكتبات الرقمية بالبونط األسود.

مثل قائمة مكتبة الونجرس.

وبعد ىذه التعريفات المختصرة يجب تعريف كل من المكتبات

الرقمية واإللكترونية واالفتراضية عمى حدة(.)1

المكخبت الرقميتDigital Library :
ىي تمك المكتبة التي تقتضي مصادر معمومات رقمية ،سواء
المنتجة أصالً في شكل رقمي أو التي تم تحويميا إلى الشكل الرقمي

وتجرؼ عمميات ضبطيا ببميوجرافيا باستخدام نظام آلي ،ويتاح

الوصول إلييا عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت محمية أو

موسعة أو عبر شبكة اإلنترنت.

المكخبت اإللكخروويتElectronic Library :
ىي عبارة عن مكتبة تحتوؼ عمى عدد كبير من المجموعات

والكيانات الرقمية المرتبة والمنظمة وبأنساق مختمفة وتتميز ىذه
المكتبة بسرعة وكفاءة الوصول إلييا واالستفادة من محتوياتيا عبر

وسائل إلكترونية متعددة .وقد أشار ماركوم ،إلى أن مكتبة العبور

 the gatewayىو أفضل تمثيل لمصطمح المكتبة الرقمية ألنيا ال
تعد مكاناً وانما مجموعة عمميات تقوم بتوفير الخدمات المعموماتية
لممستفيدين منيا(.)2

()1
()2

المكتبات الرقمية ،سامح زينيم عبد الجواد ،مصدر سبق ذكره .ص.77-76
.www.yeheart/vb/showrhread.php
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المكخبت االفخراضيتVirtual Library :
إن المكتبة االفتراضية ىي مكتبة بال جدران

Library

 without wallsحيث أن مجموعاتيا ال توجد عمى مواد ورقية أو

قممية أو أؼ شيء آخر ممموس ومتاح في موقع مادؼ physical

 Locationلكنيا متاحة بصورة إلكترونية في شكل رقمي ويتم
الوصول إلييا عبر شبكات الحاسبات(.)1

إذا يرػ الباحث أن إشكالية المصطمح ىي الترادفات وىي

(رقمية ،إلكترونية ،افتراضية) حيث كشف الباحث أن المستخدم
منيا ىو المكتبة الرقمية وليس اإللكترونية أو االفتراضية كما ىو
موضح في قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس.

()1

. www.alyaseer.net/vb.showrhread.php
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دواعي انًكتببث انرقًيت:
االخخزان اإللكخرووي أصبح أرخص مه الىرق:
ال شك أن المكتبات الضخمة مكمفة بصورة كبيرة حتى بالنسبة
ألغنى المؤسسات ،ألن تكمفة المباني وحدىا تستحوذ عمى ما يقارب
من ربح التكمفة الكمية لمعظم المكتبات.

وفي الوقت الذؼ تتزايد فيو -بشكل مطرد -تكاليف إنشاء

مبان حديثة وصيانة المباني القديمة ألغراض اختزان الكتب
المطبوعة وغيرىا من المواد األخرػ.

فإن تكاليف االختزان اإللكتروني تنخفض بمعدل يصمى إلى

حوالي  %33سنوياً عمى األقل.

وال يوم تعد تكاليف اختزان معظم أشكال المعمومات في

الحاسبات اآللية أرخص من تخزين األشكال المادية األخرػ في أؼ
مكتبة تقميدية.

 أجهزة العرض في الحاسباث الشخصيت أصبحج مريحت أكثر
عه االسخخدام:
لم تعد تكمفة التخزين ىي العامل الوحيد (واذا كان كذلك فقد

كان لممكتبات معييرىا في سبل التصوير المصغر منذ سنوات
مضت) .وحتى وقت قريب ،لم يكن ىناك قميل من المستفيدين ىم
السعداء بالقراءة من شاشة الحاسب اآللي .حيث كانت إمكانات

عرض الوثائق عمى الشاشات ضعيفة جداً .وكان اإلجراء المعتاد

ىو طباعة نسخة ورقية من الوثائق المراد قراءتيا.
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أما اآلن فقد شيدت الساحة تطورت في أجيزة العرض عمى

الحاسبات وفي األحجام يتم عرضيا عمى الشاشات وفي البرمجيات

المستخدم في معالجة المعمومات ونقميا ورويداً رويداً بدأ المستفيدون
يقرؤون مباشرة من شاشات الحاسبات وخاصة عند عرض الموارد
التي صممت في األساس الحاسبات عمى الشاشات مثل صفحات

الويب(.)1

 الشبكاث عاليت السرعت أصبحج أكثر اوخشاراً:
لقد بات نمو شبكة اإلنترنت خالل تسعينات القرن العشرين
ظاىرة ممموسة ،حيث تتنافس شركات االتصاالت بعيدة المدػ لتقدم

خدمات اإلنترنت المحمية والبعيدة عبر الواليات المتحدة .كما

وصمت خطوط الربط  Linksالدولية إلى كل خطر في العالم
تقريباً .وباتت لكل شركة ضخمة شبكتيا الداخمية .كما أنشأت
الجامعات الشبكات المحمية داخل تجمعاتيا.

 الحاسباث اآلليت أصبحج قابلت للىقل:
بالرغم من أن المكتبات الرقمية تعتمد في عمميا عمى

الشبكات ،فإن إمكاناتيا تعززت بشكل كبير بفضل تطور الحاسبات

المحمولة  ،Laptopحيث يمكن لممستفيد من خالل ربط الحاسب
المحمول بوصمة الشبكة أن يجمع ما بين مصادر المكتبة الرقمية

عمى اإلنترنت مع عممو الشخصي المحمل عمى الحاسب.
()1

المكتبات الرقمية ،وليم أرمز ،ترجمة د .جبريل بن حسن العريفي ،الرياض 2336م ،ص.37-36
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وقد تطورت في السنوات القميمة الماضية إمانات الحاسبات

اآللية المحمولة ،وتحسنت كذلك نوعية شاشاتيا بشكل كبير ،ناىيك

عن االنخفاض المستمر في أسعارىا(.)1

يًيزاث وخصبئص انًكتبت انرقًيت:
مما ال شك فيو أن المكتبة الرقمية تتميز عن المكتبة التقميدية.
وأن العديد من المراجع والمصدر اختمفت في الصيغ الكتابية

لمميزاتيا إال أنيا اتفقت جميعيا في المميزات والخصائص التالية:

 تكون السيطرة عمى أوعية المعمومات اإللكترونية سيمة وأكثر
دقة وفاعمية من حيث تنظيم البيانات والمعمومات وتخزينيا

وحفظيا وتحديثيا.

ويرػ الباحث ىنا أن عممية البحث وسيولة الوصول إلى

المعمومات والسيطرة عمييا بدقة من أىم ما يميز المكتبة الرقمية وان

عممية البحث واالسترجاع تكون بطريقة أسرع .وذلك الدور الذؼ

تمعبو الميتاداتا  Metadataألنيا تحل محل الفيرس البطاقي في

المكتبة التقميدية وتحل محل القاموس في نظام استرجاع المعمومات

في المكتبة .حيث تعطي معمومات وافية عن مصدر المعمومات
المراد اإلطالع عميو .وبالتالي عن طريق تمك المعمومات يمكن

الوصول إلى المصدر بأكثر دقة.

()1

المكتبات الرقمية ،وليم آدمز ،المصدر السابق ،ص.38-37
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 يستفيد الباحث من إمكانات المكتبة عند استخدامو لبرمجيات
معالجة النصوص ولبرمجيات الترجمة اآللية عند توافرىا

والبرامج اإلحصائية فضالً عن اإلفادة من إمكانية نظام النص
المترابط والوسائط المتعددة.

وعمى سبيل المثال يرػ الباحث أنو إذا أراد المستفيد أو

المستخدم  Userأن يترجم ورقة أو نص يتحتم عميو أن يكون قادر

عمى ميارة الترجمة إلى المغة األخرػ أو يذىب إلى المتخصصين
في المجال .ألن كثير من المراجع التقميدية تكون بمغة واحدة .أما
في المكتبات الرقيمة تكون ىنالك برامج الترجمة اآللية ،التي تعمل
عمى ترجمة النص أو المقال بمجرد الضغط عمى زر(.)1

وكذلك توفير البرامج اإلحصائية التي تساعد المستخدمين في

المجال من إيجاد المسائل الحسابية بسرعة وأكثر دقة.

 إمكانية الحصول عمى المعمومات والخدمة عن بعد تخطي
الحواجز المكانية والحدود بين الدول واألقاليم واختصار الجيد

والوقت .وبإمكان الباحث أن يحصل عمى ذلك وىو في
مسكنو أو مكتبو الخاص بو.

كما

يرػ

الباحث

ىنا

أن

المكتبات

المحوسبة

 Computerized Libraryتمكنت من إعالم المستفيد عن
مقتنياتيا وىو في منزلو عن طريق النظم المتكاممة Integrated

()1

. www.syrmia.org.modules.php
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 systemsولكن ىذه النظم تعمل عمى توفير البيانات الببميوجرافية

فقط .وقد تحيطو عمما أيضاً بوصول المرجع الخاص بمجالو عن

طريق البريد اإللكتروني وتمكن من تحجزه إال أنو في حقيقة األمر

البد من الوصول إلى رف المكتبة لمحصول عميو.

أما المكتبة الرقمية تعمل عمى إيصال المرجع كمو وليست

بيانات ببميوجرافية فقط .فما ىي إال وثواني ويكون المرجع أو
مصدر المعمومة بين يدؼ الباحث أؼ عمى الجياز طالما توفرت

الشبكة وجياز الحاسب اآللي.

 إمكانية االستفادة من الموضوع ومطالعتو من قبل عدد كبير
من الباحثين في وقت واحد.

يرػ الباحث أنو من خالل مشاركة المصادر تمكنك المكتبة

الرقمية من استخدام مرجع أو مصدر المعمومات واحد ألكبر عدد

من المستفيدين في وقت واحد سواء كان المستخدمين في دولة

واحدة أو من دول مختمفة األمر الذؼ تكاد تعجز عنو المكتبات
التقميدية .غير أن ىناك كتب نادرة ال تتوفر منيا إال نسخة واحدة.

وفي ىذه الحالة عمى المستفيدين المتعددين ليذه النسخة أن
يستغرقوا زمناً طويالً لمحصول عميو.

 تساعد في نشر الوعي الثقافي الرقمي وتشجيع الباحثين
والمؤلفين عمى االستفادة من الوسائط المتعددة و يرػ الباحث

لما كانت ىنالك مكتبة رقمية تحتوؼ عمى المعرفة اإلنسانية
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بشتى أنواعيا يجب عمى الطالب والباحثين مواكبة ىذا التطور

التقني واالستفادة من ىذه الوسائط(.)1

 متوفرة لمجميع وتوفر خاصية النسخ والمصق وتوفر الوقت
والجيد .حيث أن مجموعاتيا شاممة ويمكن لكل المستويات

من القراء والباحثين استخداميا.

 إتاحة المعمومات بصورة دائمة عمى مدار الساعة:

يرػ الباحث أن المكتبة الرقمية ال تغمق أبوابيا بل تكون

المعمومات متاحة فييا بصورة دائمة .ويمكن استخداميا في أؼ

زمان ومن أؼ مكان طالما ىناك جياز حاسب آلي وشبكة.

 إتاحة المعمومات بصور شتى (نص ،صورة ،صوت) وبيذا
يرػ الباحث أنيا ليست مقتصرة عمى النص والصور فقط مثل

المكتبة التقميدية أو الكتاب الورقي .بل تمكن من استخدام

المعمومات عن طريق الصورة والصوت مثل األفالم وغيرىا

وحتى الصور تكون ممونة بألوان جاذبة.

 تقميل بعض األعمال الروتينية مما يساعد عمى االستفادة من
مساعدؼ أمناء المكتبات في القيام ببعض األعمال التي كانت

قاصرة عمى المكتبات.

 إدارة سيمة وسريعة(.)2

حيث تسيل إدارتيا إلكترونياً.

()1
()2

نفس المصدر السابق.

البوابة العربية لممكتبات والمعمومات (مجمة) ،د .عزة فاروق جوىرؼ ،مارس 2338م ،العدد .15
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كما حيدد جاري كليفالند خصائص املكتبة الرقمية كالتالي(:)1
 المكتبات الرقمية ىي الواجيات الرقمية لممكتبات التقميدية التيتشمل كالً من المجموعات التقميدية والرقمية؛ فيي تشتمل

عمى المواد الورقية واإللكترونية.

 تضم المكتبات الرقمية المصادر الرقمية المتوافرة خارج الكيانالمادؼ واإلدارؼ ألؼ مكتبة رقمية.

 تجرؼ بيا جميع العمميات والخدمات األساسية التي تمثلالعمود الفقارؼ والنظام العصبي لممكتبة؛ إال أنو البد من
مراجعة وتحسين تمك العمميات بما يالئم االختالفات بين

الوسائط الرقمية والتقميدية.

 تخدم المكتبات الرقمية مجتمعات أو جميور بعينو ،وىو نفسوالتي تقوم عمى خدمتو المكتبات التقميدية إال أن ىذا المجتمع

المستفيد قد يتوزع عبر شبكة.

 ال تحتاج المكتبات الرقمية إلى ميارات من أخصائي المكتباتوعمماء الحاسب اآللي النشائيا.

()1

المكتبات الرقمية ،عماد عيسى صالح ،مصدر سبق ذكره ،ص.43-39
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فىائذ انًكتبت انرقًيتBenefits of Digital Library :
 انًكتبت انرقًيت تنقم انًكتبت إنى انًستفيذ:
لكي يستخدم القارغ المكتبة التقميدية عميو أن يذىب إلييا وقد
يستغرق ذلك بالطبع دقائق بالنسبة لمقراغ من داخل الجامعة .لكن

ليس جميع الناس طالباً بالجامعة كما أن المكتبات ليست قريبة من
الجميع ،يضاف إلى ذلك أن كثي اًر من الميندسين واألطباء يجدون

صعوبات في الحصول عمى أحدث المعمومات التي تدخل في إطار

اىتماماتيم.

أما المكتبات الرقمية فإنيا تنقل المعمومات إلى مكتب

المستفيد ،سواء أكان في عممو أو منزلو ،ومن ثم فمم يعد القارغ

الذؼ أصبحت المكتبة الرقمية في متناولو في حاجة لزيادة مبنى

المكتبة فقد أصبحت ىنالك مكتبة حيثما يكون ىناك حاسب

شخصي متصل بإحدػ الشبكات.
 قىة انحبسب تستخذو ألغراض انبحث وانتصفح
قد تبدو الوثائق الورقية مناسبة لمقراءة ولكن الوصول إلى
المعمومات المختزنة في تمك الوثائق يمكن أن يكون أم اًر صعباً.

وبالرغم من آالف األدوات الثانوية والميارات التي يتمتع بيا
اختصاصيوا المراجع ،فإن استخدام المكتبات التقميدية ينمي موىبة

اكتشاف األشياء المفيدة .ذلك ألن رواد ىذه المكتبات قد يعثرون

عمى المعمومات عبر مواد قد تبدو قيمتيا غير متوقعة ليم وحقيقة
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األمر أن المكتبات مميئة بالمواد المفيدة التي قد ال يكتشفيا القراء
إال عن طريق الصدفة فقط.

وفي غالب األحوال تعد نظم المعمومات المبنية عمى

الحاسبات اآللية بالفعل أفضل من الطرق اليديوية في البحث عن

المعمومات .وان لم تكن بالكفاءة التي يطمح ليا أؼ إنسان ،فإنيا

تعد جيدة ،كما أنيا تشيد تحسناً ،ىذا فضالً عن أن الحاسبات

اآللية تكتسب أىمية أو فائدة خاصة في العمل المرجعي حيث

يتطمب ذلك تنقالً متكر اًر من مصدر معمومات آلخر(.)1

 إيكبنيت تقبسى انًعهىيبث:
تقتني المكتبات واألرشيفات كثي اًر من المعمومات الفريدة ،وال
شك أن تحميل المعمومات في صيغ رقمية واتحاتيا عمى الشبكات
يعزز من اتحاتيا لمجميع ،وىناك اآلن العديد من المكتبات الرقية

والمطبوعات اإللكترونية يتم حفظيا في مواقع مستقمة مركزية .وربما

يتم االحتفاظ بنسخ مكررة قميمة حول العالم .ويعد ذلك تطو اًر كبي اًر
قضى عمى التكرار المادؼ المكمف لمموارد قميمة االستخدام أو عمى
مشكمة الحصول عمى المادة الفريدة التي ال يمكن الوصول إلييا إال

باالنتقال إلى الموقع الذؼ تختزن فيو.
 سهىنت تحذيث انًعهىيبث:
()1

المكتبات الرقمية ،د .عماد عيسى صالح ،المصدر السابق ،ص.26-25
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ال شك أن كثي اًر من المعمومات اليامة تحتاج إلى تحديث

مستمر ،والمواد المطبوعة يصعب تحديثيا ،الن ذلك يعني أن
الوثيقة كميا تحتاج إلى إعادة طباعة .وأن تستبعد جميع نسخ
الطبعة القديمة وتحل محميا النسخ الجديدة.

أما تحديث المعمومات فيو أمر سيل عندما تكون اإلصدارة

األصمية في صيغة رقمية ومختزنة في حاسب آلي مركزؼ وتعمل
العديد من المكتبات عمى االحتفاظ بنسخ متاحة من األعمال عمى

الخط المباشر من األدلة والموسوعات وغيرىا من األعمال
المرجعية .وبمجرد تمقي النسخ من الناشرين ،يتم تحميميا عمى

الحاسب اآللي الخاص بالمكتبة.
 اإلتبحت انذائًت نهًعهىيبث:
إن أبواب المكتبة الرقمية ال توصد أبداً ،وىي مفتوحة دائماً
عمى مصراعييا ،وقد أظيرت دراسة حديثة في إحدػ الجامعات

البريطانية أن ما يقارب من نصف واقعات اإلفادة من المجموعات
الرقمية في إحدػ المكتبات قد تمت في ساعات إغالق مبنى

المكتبة ،يضاف إلى ذلك أن المجموعات المستخدمة لم تعر مطمقاً
خارج حدود المكتبة لمقراء ولم يسأ ترتيبيا ،ولم تسرق ،ولم تودع ابداً
في مستودع بعيد عن المدينة الجامعية(.)1

()1

نفس المرجع السابق ،ص.27
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ومما تجدر اإلشارة إليو أن ذلك ال يعني أن المكتبات الرقمية

مبرأة من كل عيب ،فنظم الحاسبات يمكن أن تتحصل ،كما أن

الشبكات يمكن أن تكون بطيئة أوالً يعول عمييا .واذا ما قورنت

بالمكتبة التقميدية ،فإن المعمومات في سياق المكتبة التقميدية ،فإن

المعمومات في سياق المكتبة الرقمية غالباً ما تكون متاحة متى ما
احتاجيا المستفيد وأينما شاء.

 إيكبنيت تىفير أشكبل جذيذة ين انًعهىيبث:
لم تعد األساليب الطباعية دائماً ىي الوسيمة المثمى لتسجيل
المعمومات ونشرىا ،فقواعد البيانات يمكن أن تكون وسيمة مثمى

لتخزين البيانات الخاصة باإلحصاءات الحيوية ،ومن ثم يمكن

تحميميا بواسطة الحاسبات اآللية واستخراج مؤشرات جديدة منيا.

 توفير إتاحة بديمة لممساعدة في حفع األصل المادؼ ىنالك
العديد من المواد اليشة التي تقتنييا المكتبات واألرشيفات

والمتاحف وحتى يتم حفع ىذه المواد من التعامل المادؼ معيا

ولحمايتيا من السرقة أو التدىور ضمن الضرورؼ عمل بدائل
لما.

 وتوفر النسخة الرقمية للمستخدم نسخة طبق األصل والتي
تعد خيا اًر مرغوباً تماماً عن النسخة المطبوعة ،وىي سوف

تقمل أو تمغي تماماً االستخدام اليومي ليذه المواد .وكمما

تطورت التكنولوجيا والمعايير والممارسات ضمن المتوقع أن
18

تمعب الصور الرقمية دو اًر ىاماً في الحفع طويل المدػ

لممجموعات النادرة واليشة.

 تىفير بيئت يبتكرة وحبضرة نهًستخذيين:
ساىمت جاذبية وحداثة التعامل مع أدوات الحاسب والويب في

قبول واستخدام المشروعات الرقمية ،فقد توجو العالم بسرعة حول

أنظمة المعمومات بمساعدة الحاسب(.)1

فالعناصر البصرية التقميدية لمعديد من المجموعات التاريخية

جعمتيا غير جذابة في االستخدام ومع ترقيم مثل ىذه المجموعات
واتحاتيا في شكل إلكتروني فقد أصبحت تجذب المستخدمين

وخاصة صغار السن الذين كانوا يبتعدون سابقاً عن قراءة مثل ىذه

المواد ،وبالتالي تعرض ىذه التكنولوجيا فرصة لجذب األطفال ليذه

المجموعات والبدء في ترجمة وتفسير التاريخ في سياقات مناسبة
تماماً مما يساىم في اإلدراك واالستخدام األكبر ليذه المواد القيمة.
 تسهيم عرض انًىاد:
يمكن أن يسيل الترقيم من عرض المواد ،فمثالً قد ال يتم

استخدام مجموعة من األفالم السالبة أو الميكرو فيمم حتى لو

اشتممت عمى محتوػ ىام وذلك بسبب صعوبات عرض ىذه المواد،

ولكن إذا قامت المكتبة بترقيم ىذه المواد فيذا سيسيل عممية

()1

المكتبات واألرشيفات الرقمية :التخطيط والبناء واإلدارة ،سامح زينيم عبد الجواد2336 ،م ،ص.63-59
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اإلتاحة ،وسيتم عرض محتويات ىذه المواد بسيولة عن طريق

الحاسب اآللي.

 حفظ يسبحت انتخزين انًبديت:
يمكن أن تتييأ دوائر المعارف الكبيرة الحجم التي تشغل
مساحات كبيرة من الرف داخل مساحة صغيرة عمى وحدة الكمبيوتر

ويمكن بحث دائرة المعارف الرقمية ىذه بطرق عديدة أكثر من

الطريقة اليجائية وىذا يمكن من استرجاع معمومات ال يمكن تخيميا

لو الشخص لديو نسخة تناظرية عمى ورق أو ميكروفيمم ،واذا كانت

المكتبة تحتوؼ عمى العديد من الدوريات القديمة التي تشغل مساحة

كبيرة من المكتبة فمن الممكن توفير ىذه المساحة من خالل ترقيم
ىذه الدوريات والتخمص منو بعد الترقيم إذا لم يكن ليا أؼ قيمة

فعمية(.)1

()1

المكتبات واألرشيفات الرقمية ،نفس المصدر السابق ،ص.63
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الخاحمت:
إن ظيور الكم اليائل من المعمومات وانفجار المعمومات

أصبح اإلنسان ال يعرف كيفية الحصول أو اختيار ما يناسبو من

المعموات.

بالرغم من أن ىنالك عدد ىائل من المعمومات إال أن السيطرة

عميو باتت صعبة.

والجدير بالذكر أن نظم المعمومات أصبحت تيسر الكثير من

العبء عمى المستفيدين من المكتبة وذلك عن طريق الخدمات التي
توفرىا ليم من خدمة البحث السريع واإلحاطة الجارية والبث

االنتقائي لممعمومات.

إال أنو ال بد من الرجوع إلى مبان المكتبة لمحصول عمى تمك

المعمومات.

أما المكتبات الرقمية فقد سحبت البساط من تمك الخدمات

المتوفرة ،حيث أصبحت تعمل عمى توصيل المعموات من غير
حدود مكانية وزمانية بحيث يمكن الحصول عمى المعمومات

بمختمف أنواعيا (نص ،صورة ،صوت) وبأسرع وقت ممكن.

غير أن األشياء الجذابة التي تجذب المستفيدين والمستخدمين

إلى المكتبة من أؼ مكان وفي أؼ زمان كما ساعدت الحاسبات

اآللية أو باألحرػ أجيزة الالب توب  Lap Topمع توفر الشبكات
ساعدت المستفيدين من الوصول السريع والمباشر ليذه المعمومات.
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وباهلل التوفيق
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قبئًت انًصبدر وانًراجع:
 سامح زينيم عبد الجواد .المكتبات واألرشيفات الرقمية:التخطيط والبناء واإلدارة( .د.م) (د.ن) 2336م.

 عماد عيسى صالح .المكتبات الرقمية :األسس النظريةوالتطبيقات العممية( .د.م) (د.ن).

 وليم آرمز .المكتبات الرقمية ،ترجمة د .جبريل بن حسنىاشم فرحات سيد -الرياض (د.ن) 2336م.

مواقع االنترنت -:

الصادق عثمان.محاضرات الدورة التدريبية لممكتبات الرقمية

الدارة

ونشر

المعرفو(-.)2336/13/13-39/27

الخرطوم:المنظمة العربية لمتنمية الزراعية2336،

تاريخ البحث 2313/12/26م .

- http://www.yeheart/vb/showthread.php
 عبد الرحمن فراج  .مفاىيم أساسية في المكتبة الرقميةتارخ البحث 2313/12/26م .
- http://alyaseer.net/vb.showread.php
 عبد المجيد بوعزة .المكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكريةتاريخ البحث 2313/12/26م
- http://www.kfnl.gov.sa/idarat/kfnl
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 محمود خمف  .المكتبات الرقمية بين المعموم والمجيولتاريخ البحث 2313/12/26م
- http://syrmia.org.modules.php
 عزة فاروق جوىرؼ ،أريج الحازمي(مجمو)  -مكتبة المدينةالرقمية  :الواقع والمستقبل العدد  15مارس 2338م.

تاريخ البحث 2313/12/26م
- http://www. Journalcybranian.info
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