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منذ سترجاعي اإل تعتمد هذه المداخلة علی تجربة المکتبة الوطنیة بتونس التي استبقت عملیة التحویل .الملخص
مع تحول األوعیة، نظمت . التسعینات و ذلك بإنتاجها لببلیوغرافیات راجعة احتوت مجموع العناوین باللغة العربیة

سترجاعي الشامل لمجموع فهارسها ومختلف ببلوغرافیاتها اإل المکتبة منذ أواخر القرن الماضي ورشات التحویل
حث في هذه المداخلة إمکانیة إثراء و تطویر مناهج عمل نتناول بالب .خاصة منها التي تخص المخطوطات العربیة

ونقترح ورشة عمل تعتمد إدخال المعلومات . المکتبة باالعتماد علی ثمرة التجارب العلمیة حول الرقمنة
ووصف مراحل هذه التقنیة المتقدمة التي مکنت عدید المکتبات الوطنیة  البیبلوغرافیة آلیا باستعمال واسطة 

و في هذا . سترجاعي للفهارساإل و مکتبة الکونغرس بأمریکا من ربح الوقت وعقلنة تکلفة عملیات التحول األوروبیة
دراسة المشاکل  یتناول هذا المقال.  السیاق سوف نتوقف علی خدمات الفهرس العربي الموحد في هذا الصدد

مسح الفهارس، تجزئة الوحدات : ما قبل المعالجة ،واقتراح الحلول واألدوات المناسبة لکل من المراحل األربعة التالیة
تحدید الوحدات اللغویة ) : الصور(تصفیة االوعیة ، ثم تحدید خصوصیاتها) جذاذة، تسجیلة، کشاف(البیبلیوغرافیة 

: التحلیل البنوي، )األسلوب، الترابط المعجمي، الخ(، ثم إستخراج الصفات )المفردات ، التنقیط، العالمات، الخ(
بدایة ونهایة کل جزء باالعتماد علی طبیعته وتموقعه ضمن النص المرجعي للجذاذات حسب النموذج المقرر  تحدید

   .الحصول علی مد مهیکل ومقید في شکل : ما بعد المعالجة، لذلك

Abstract. The national library of Tunisia has been a pioneer in the retrospective conversion 
of the Arabic catalog since the years 1990. The digitalization encouraged the mutation of the 
catalog from afar as an internal consultation tool in a tool of consultation. However, the 
migration toward another support and another format has required the establishment of a 
technological environment and the acquirement of new expertise by the librarian, but this 
environment is in constant evolution. We are interested in this environment that will be able 
to assure the visibility of the fund on the Web. The essential object of our paper is the survey 
of the problems and risks put by the retrospective conversion while trying to propose the 
solutions and the tools to each of the following stages. The analysis method is based on 
prediction and verification of segmentation hypotheses proposed by the model. The result, 
given in UNIMARC format, contains the different sub-fields of the reference with their 
confidence score. This method is enough general to be adapted on any document having a 
micro-structure.  

  فهرس العربي، الرقمنة، تصفیة األوعیة، التحلیل البنیويالتحویل اإلسترجاعي، ال:  لةداالکلمات ال
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 مقدمة .1

من خالل تجربة المکتیة سترجاعیة االالفهرسة عملیة إلی عرض  مداخلةال ههدف هذت

فعملیة . أجنبیةالواصفة لتجارب قامت بها مکتبات  الوطنیة التونسیة و علی ضوء األدبیات

. رة التعقید أساسها البحث في جزئیات العمل التقني وتفاصیل مخارجهسترجاعیة کثیاالالفهرسة 

وما یمیز تجارب الفهرسة االسترجاعیة عن مشاریع الرقمنة التي قد تسبقها في المؤسسة وکذلك 

تاریخ الفهرس الذي کالتي تلحقها في الزمن هو أنها تجربة شاملة تتعدد فیها جوانب البحث  

معتمد، مقاصد الموثقین وأدواتهم المعیاریة، تناسب الفهرس مع یجب العمل علیه، ،الخط ال

مجموع الوثائق الموجودة في زمن معین بالمکتبة، معرفة دقیقة ببرامج االسترجاع االلکترونیة، 

بذلك تتداخل االختصاصات وتصبح کل مجاالت البحث والعمل أدوات یستخدمها المکتبي و . الخ

ببلیوغرافیات (وسائطها  و جمیع المعلومات ''هجرة''یحقق  لکي اإلعالميوالفني في التصرف 

إلی حامل آخر إلکتروني، ویغیر أشکالها فتصبح أکثر مرونة ) إلخ...مجلدة، جذاذات، کرسات 

 .وأکثر قابلیة لالستغالل

لهذا، تستوجب هذه العملیة األخیرة رسم إستراتجیة کاملة للعمل حسب رزنامة ومخطط 

ل اإلطار المکتبي، من ناحیة أخرى،  أن یوفق دائما بین اإلستراتجیة ویحاو. علمي ضروریین

 واتسنعدة المستقبلیة والعمل الیومي في حین قد تستغرق تجارب الفهرسة اإلسترجاعیة 

لهذه األسباب، تصبح یقظة علمیة . وتستلزم یقظة متواصلة وتخطیط قصیر المدى وآخر طویل

 علیمستوى التجارب المماثلة و  علیلخارجیة والداخلیة التي یالحظ فیها المکتبي التطورات ا

مستوى المعایر المستحدثة دولیا عامال أساسیا في عقلنة هذا المشروع حتی ال یشل الحرکیة 

االعتیادیة للعمل المکتبي أو یستنزف مواردها دون الحصول علی النتیجة المرجوة وإن کانت 

توسط في متتجاوز علی الصعید المعیاري مستوى ال أغلب نتائج المشاریع التي أعطت ثمارها لم

  .حین کانت نتائجها ثریة علی الصعید  المعرفي والقدرة علی التحکم في إدارة المعلومات الوثائقیة

  سترجاعیةاالتعـریــف الفـهـرسة  .2

تحویل "عملیة کسترجاعیة االالفهرسة (Cacaly, 1997) التوثیقو المعلوماتتعرف موسوعة 

المعلومات الببلیوغرافیة من فهرس أو جذاذة إلی حامل إعالمي وفي هیکل یجعله مجموعة من 

  1"مستعمال

                               
1 Action de transférer sur un support informatisé, et dans un format qui le rend exploitable, 
un ensemble d’informations bibliographiques jusqu’alors sur catalogue imprimé ou fiches." 
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یفترض هذا المرجع في تعریفه وجود الحاسوب وقاعدة بیانات ببلیوغرافیة ضمن شروط و 

هذا المشروع، لکن هذا التعریف منقوص بإعتباره ال یحدد مناهج العمل بینما تکون هذه  تحقیق

یة في تحدید نجاعة هذا المشروع بإعتباره یعتمد التدقیقات في تخطیط العمل مع األخیرة مصیر

 .إحترام کامل لمبدإ ضرورة إدخال المعلومات بدون الرجوع الی الوثیقة االصلیة

. ي هذا البحث عدة تطبیقات تختلف بإختالف الجنسیات وإمکانیات العمل التقنیة والمادیةفو

الفرنسیة للفهرسة االسترجاعیة مغایر لما تکرسه التجربة  فتمثل مشروع المکتبة الوطنیة

تعتمد التجربة الفرنسیة علی نظام  (Lupovoci, 1991). والبلجیکیةاألنقلوسکسونیة أو الجرمانیة 

بینما تسعی عملیات مکتبات أخرى في إطار  ) سنشرحه الحقا(نصف آلي لتجسید هذا المشروع 

عمل تحویل النص من إطاره الورقي إلی حالة التسجیلة بحث متواصل وجاد لمکننة کل مراحل 

  . (formatée)الممنهلة 

   التحویل أالسترجاعي للفهارسإشکالیة  .3

 .وضوح من خالل تجربة واقعیة تکون أکثر السترجاعي للفهارسأالتحویل لعل طرح إشکالیة 

 تناولت المکتبة الملکیة البلجیکیة مسألة التحویل أالسترجاعي للفهارس 1973في سنة ف

حتی تخفف من کلفة هذا   وکسبق أرادت تحقیقه  للحروف ءة الضوئیةاالقرباستعمال تقنیة 

طاقات بالمشروع درست الصعوبات المحیطة به عموما ثم رکزت علی التعرف المنطقي لمحتوى 

 عي، معجمي، نحوي و دالليبمط(لمحتوى لقیقة جدا في ذلك معارف دالفهرس مستعملة

الحروف أو أجزاء الکلمات  باسترجاعواردة وإمکانیات تفادیها الخطاء األکما رکزت علی ) معجمي

ذلك أن . القراءة الضوئیة أثناءالذي قد یکون موضوع خلط في المستویات األولیة  طیقأو التن

العنوان و المؤلف، الطبعة، الناشر،  (ن في تحدید مختلف الحقول تکمالصعوبات الرئیسیة 

و إشارات الربط ) الناشر، تاریخ النشر اسممکان النشر، (الحقول الفرعیة ...) السلسلة، رقم الترفیف،

.وطبیعتها بالنسبة للنموذج المعیاري

ل مجموعة التجربة المکتبیة هي أن جسد البطاقة الوصفیة المکتبیة یحمه ذه خصوصیة

، االختیاریةوالحقول  إضافة إلي االستثناءات )تدوب ك، تدوب ك ق، تدوب م(کبیرة من األشکال 

تمثل ثراء اإلعالم المکتبي  قدهذه التداخالت المتعددة و الشائکة . راوالحقول التي تحتمل التکر

عمل ء الأثنا الفرضیاتإلی تعدد  ولکنها حین التفکیر في تنمیطها تتحول إلی صعوبات و

  .هندسيال
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هیکلها  إبرازمستوى التنقیط وقد یساعد هذا في  علیکما أن البطاقة المکتبیة تکون غنیة 

لتحویل لولکنه یقصر علی تفسیر کل مکوناتها لهذا یلجأ المکتبي القائم بعملیة التحضیر 

   .عمق هیکل الوثیقة عن کشفالإلی تأویل بعض المحتویات حتی یتوصل إلی  أالسترجاعي

ه االعتبارات فال بد أن تخضع عملیة التحویل إلي منهجیة دقیقة تتبع مراحل ذو نظرا له

    .و کراس الشروط بکل وضوح ىمعینة و التي ال بد أن تکون مذکورة في دراسة الجدو

  دراسة الجدوى .4

ماذا یمکن أن ترصد لهذه العملیة من  صددال اهذفي جابة علیهما اإلیجب اثنین لین اسؤ

في اإلجابة علی األسئلة  ؟ و أنواعها و شمولیتهابالفهارس  ولالبحث ح أموال وآلیات وما هو دور

  .تتحدد األولیات

یمکن لها أن تستعین بأصحاب الخبرة في  اءلعجزت المکتبة علی اإللمام بهذه المس ذاإ

أمناء فعلته المکتبة الوطنیة التونسیة التي استعانت بما وهو . ن حتی تقدم لها نصائح أولیةاالمید

و في  . ورشة التحویل أالسترجاعي للفهارس بعثرنسیة حین عزمت علی فالالوطنیة المکتبة 

مشروع الفهرسة االسترجاعیة بالمکتبة  فيت مدة التفکیر واالستکشاف هذا السیاق  فقد استغرق

بدأت الدراسة أوال بتعریف الفهارس أو  ثم 1989 مارسإلی  1988 شهر نوفمبرالفرنسیة من 

الموجودة فیها، تقسیمها  والنقائصالبطاقات التي ستقوم بتحویل محتواها، تحدید األخطاء 

مما مکنها  (Beaudiquez, 1993) حسب خصائصها، وبذلك تعرفت علی أول نمط من الصعوبات

ستة مالیین (لمعالجة في هذا المشروع الوقوع في أخطاء معطلة نظرا لکمیة الوثائق ا من تفادي

بکفاءة أجرائها أي المؤسسات المقدمین لمختلف  وباالهتمامطرق العمل  ذلك بتنویع و )جذاذة 

أربعة سنوات (الوقت  ضیق باعتبارالخدمات التي تتطلبها ورشة التحویل االسترجاعي للفهارس 

طرق جدیدة في  اختبارلذا لم یقع ) حسب تقدیر أولي قدمته اللجان التحضیریة لهذه العملیة

  OCR() .. (Renard, 1999(العمل أو تکنولوجیات مستحدثة کالمسح الضوئي للحروف 

تمثل مجموع الفهارس التي تقرر  اختیار عینةفي کل الحاالت لصیاغة دراسة جدوى یجب 

و  الوثائق تنوع حسب فيالیوغربالب الوصفبین طرق  وارقتحویلها تمثیال واسعا یشمل کل الف

  .الفوارق ةمجموعمن المستحسن أن تعکس هذه العینة  إذا .الدفاترو  ةعلی الجذاذات التي تدون 

وأطول الجذاذات من جهة جب أن تحتوي هذه العینة علی أقصر الجذاذات وأبسطها کما ی

الوصف تحتوي علی جذاذات مطابقة لمعایر و یستحسن أیضا أن  ىمن جهة أخروأکثرها تعقیدا 

الحاالت  أکبر عدد منتمثل  لکي ةوعیاأل ةمختلفغیر مطابقة و ذالك من  ىمقننة و أخرال
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فعینة ال تحتوى . الخ ٬أشکالخطوط أو  ما یمکن أن یمیزه من یإضافة إلرس االفهالموجودة في 

 استشرافمن  انطالقاماذج قد تبسط تصورنا لعملیة التحویل کما قد تعقدها نال هعلی مثل هذ

  .لفة العملیة من ناحیة الوقت والمصاریف والنجاعة عامةلک قییمنات

العینة من القیام بمجموعة تجارب تحدد  من خالل ىالجدوفي مرحلة ثانیة تمکننا دراسة و 

یة من ناحیة وإثرها مجموعة المشاکل التي علی المکتبي حلها وتشیر إلی الرصید األکثر أول

تزامن العمل علی العینات مع عملیة جرد یخر، آانب من جو . التحویل أالسترجاعي أثناءعة االنج

و  العناوین المفقودة أو التي تغیر موضوعها بحاسوب لتحدید االستعانةللمخازن ومن المستحسن 

  . موقع الواب یذالك لتفادي کل المشاکل التي قد تحدث بعد وضع الفهارس عل

فهي لیست مضیعة للوقت بقدر ما هي  ىو بالرغم من المدة التي قد تستغرقها دراسة الجدو

الفهرس األکثر تمثیلیة لألرصدة متعددة مثل تحدید  مرحلة أساسیة یمکن استغاللها لغایات

تقریب المداخل مراجعة و  مختلفة تقنبناتتجمیع النسخ إن کانت مفهرسة عدة مرات أو حسب 

التسجیالت في قاعدة  بعد إدماج رقمهذا ال الستعمال" barCode" بارکود إسناد سیةئیالر

  .الخ ٬لتولید تسجیالت النسخو البیانات 

حل عن التحویل أالسترجاعي للفهارس من  المسئولینفي النهایة تمکن هذه العینة 

لغاز أالعاملین في الورشة حتی ال یتوقف العمل لحل  األعوان أسئلةعلی  المشاکل و اإلجابة

  .البطاقات الشواذ

   کراس الشروط .5

عملیة التحویل  ِیکراس الشروط أمرا ضروریا سواء کانت المکتبة هي التي ستتول یعتبر إعداد

  .)کما فعلت المکتبة الوطنیة الفرنسیة ربحا للوقت(أو ستکلف بها شرکة مختصة 

 علیهاالفهارس التي تم االتفاق لتحویل ی جدول زمني و من میزات هذا الکراس االحتواء عل

أو بالفهارس ا  تعقیدا أو األکثر استعماال األکثررس االفهتحویل و ذکرها بکل وضوح مثال البدء ب

  .الخ ٬بالتالشي ةمهدد تمادیا حتی أصبح تهاي تدهورت حالتل

خاصة بالتحویل االستیعادى البیانات الطبیعة ومکونات قاعدة  کما یبین کراس الشروط

 . الوثائق إدارةنظام خصوصیات  وللفهارس 
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نظیمیة وأخرى إجرائیة تخص مجال ورشة التحویل أالسترجاعي عدة مسائل تیشیر أیضا ل و

و تحدید الخطوات العملیة التي یجب رس االل الفهغاست اعتماده أثناءالذي یجب  التماشيمثل 

  :احترامها

یستحسن  األخرىفي حالة وجود التسجیلة المناسبة في قواعد بیانات المکتبات  

  توریدها،

بیانات التي صیغت لهذا الفي قاعدة  ها إدخالهبعنوان یجب علی المکتبة في حالة تفرد 

  . الشأن

ی الفریق وفي لع المسئولفي حالة التعرض لشواذ أو صعوبات یجب االحتکام إلی رأي  

ة معالج رتبة للتمکن من یمسئول أعل یاألخیر یجب إحالة المشکلة إلحالة عجز هذا 

  .الوثیقة في أصرع وقط و بأفضل الطرق

الحقول ورموزها التي  ابینم الموضوعیةوصفیة والفهرسة الر دلیل یحرت فریق معین یلو یتو

  .UNIMARCفي منظومة  هاموقعتحدید  تستقبل عناصر متن الجذاذات و أنیجب 

   .فهي کاآلتي في الفقرة الموالیة سترجاعياالالتحویل أما تفاصیل مراحل 

  مراحل التحویل أالسترجاعي للفهارس .6

، فیجب األصلیةبدون الرجوع إلی الوثائق  عادةیتم للفهارس التحویل أالسترجاعي  أن باعتبار

أن یتجنب نقص أي معلومة واردة في الفهارس والبطاقات أو إدخال المعلومات في ني علی المه

حقل غیر الذي یحدده موقعها في متن الجذاذة ثم یضاف إلیها آلیا معلومات في أماکن مرموزة 

للمکتبة فیما بعد فرز التسجیالت إلی مجموعات حسب رمز لغة الطبعة أو رمز بطریقة یمکن 

  .مکان الطبعة مثال

مجلدات من الالفهارس  تفکیك أجزاء الفهارس و المجلدات و ترقیم جذاذات: المرحلة األولی

أکبر کمیة من  ایوجد فیه و التي في هذه المرحلة التي سیتم استعمالها قدیمةالصلیة واأل

علی الفهارس و  للحفاظتقوم مجموعة المکتبة بنزع التجلید بدقة  ثم .یات المخطوطةالمعط

من عدم ضیاع عدد منها أثناء عملیة نقلها بین المصالح  ترقیمها للتثبتجمع البطاقات و 

  .المعنیة

هذه المرحلة تتمثل في التثبت السریع من مجموعة الصنادیق أو البطاقات  :المرحلة الثانیة

بسرعة وفي عدة حاالت توجد توصیات في  اکتشافهااألخطاء الواردة فیها والتي یمکن إلصالح 

  .تسلیمها للوسیط المکلف بمعالجتها إعالمیا تّمیالسجل المرافق للمجموعة التي س
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إعالمیا أن یتبع توصیات المکتبة  الجذاذاتیجب علی المکلف بمعالجة  :المرحلة الثالثة

في کراس الشروط التقنیة و المراد  سماتهذة معرف وحید حددت الوطنیة و أن یعطي لکل جذا

وي للجذاذات أو الدرج أو الجزء أو مکان الجذاذة في الجزء أو امنه التدلیل علی الفهرس الح

هویة الجذاذة و یسند لکل جذاذة هویة خاصة بها  المعرف سوف یمثلهذا . الدرج و نوعیتها

  .لتصبح مرجعا لکل معالجة في المستقبل

 لذا یجب، في ما بعد ستطیع إصالحهانألخطاء ال  عملیة التحویلقد تتعرض : المرحلة الرابعة

 المعنيقسم بعثها إلی المکتبة الوطنیة التي تقوم باألبحاث لتصلح هذه األخیرة و ترجعها لل

  .بالتحویل

من إدخال فهرس معین، تقوم المؤسسة بنقل کل هذه  االنتهاءبعد  :المرحلة الخامسة

  .المعلومات علی شریط مغناطیسي حسب معیار یونیمارك و ترسلها إلی المکتبة

بمراقبة هذا و قاعدة البیانات  باندماجیقوم قسم اإلعالمیة بالمکتبة الوطنیة : السادسةالمرحلة 

  .بصالحیتهلتثبت من عدم وقوع خلل یمس لالشریط 

التأکد من أن علی المکتبة  حرستحلیل الشریط، تمن  االنتهاءبعد  :المرحلة السابعة

  مجموعة الجذاذات تم تسجیلها علی الشریط المغناطیسي بطریقة صحیحة

لی العدید إلیتم تحویلها " قاعدة الصور" یتم نقل الشریط علی التأکد،بعد  :المرحلة الثامنة

بعد  و.ثم یقع دمج المداخل الثانویة والتحلیلیة مع التسجیالت الرئیسیة. من البرامج اإلعالمیة

  .هذه المرحلة، توضع هذه المجموعة من الجذاذات في قاعدة البیاناتمن  االنتهاء

الجزئیات العدید من  منتضیي ذال کراس الشروطکل هذه المراحل یقع تحدیدها بدقة في 

سوب أي ما امفاتیح الحبواسطة إدخال المعلومات  الماسح الضوئي للحروف، أو استعمالک ىاألخر

  .الخ ٬تحویل نصف آلي للفهرس اعتبارهیمکن 

و في ما یلي سوف نرکز علي ثالثة عناصر أساسیة وهي تمثل أهم الخصوصیات التي نرید 

   .و أخیرا مسألة النماذج للبطاقة ةالمنطقیو  مادیةال یةالبنو  هیکل الوثیقةالتأکید علیها وهي 

   هیکل الوثیقة  .7

بنیة تعتبر ب البطاقة تتمیزف قمیةرموز ر لوثیقةانادرا ما یحمل عنوان ة المادیمن الناحیة 

وهو األکثر  الببلیوغرافي وصفالثم متن  ترتیببسیطة تبدأ في نفس الجزء من الفهرس برقم ال
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 المتن نجد مباشرة تحت و.مستوى التحلیل علیتالي األصعب الوبمن حیث الحروف غزارة 

  .ةیضافاإل لمواضیعاین و التذکیر بالمؤلف حقلخر الجذاذة نجد آوفي  اختیاریةمالحظات 

  للبطاقة  مادیةبنیة الال .8

االختصاص من  أهل أدبیاتکما هي محددة في  للبطاقة مادیةبنیة الالطرق التعرف علی 

  :الباحثین تنتظم حسب ثالثة تقنیات

ل، أو و، الحقات،الکلمعطاالحروف، المق(تتحول من قراءة الجزء إلی الکل :  طرق صاعدة 

  ) جزء من الحقل إلی أن تصل إلی نص الجذاذة کامال

صفحة من ببلیوغرافیة ، متن (تتحول من قراءة کل النص إلی مکوناته : طرق نازلة 

أي إلی مستوى  حدهعنوان واحد حتی تصل إلی تمییز الحروف والنقاط کل علی 

سنة 20تلخیص لتجارب  قدم فیه ناجي في مقالجورج مثال ما قدمه . Pixelالنقطة 

  (Nagy, 2000) .في التحویل أالسترجاع

  
: 1 الشکل 

 RLSA (Runوهي تعتمد کل من التقطیع النازل والصاعد، مثل تقنیة : طرق هجینة 

Lengh Smoothing Algorithm)  

  قة البناء المنطقي للبطا .9

غزارة المعطیات في البطاقة الفهرسیة یوازي تقاطع بنیتها ولکنها تتجاوزه في التعقید إن 

و . أما حین غیابها یأخذ العنوان الصدارة الرئیسیةفالعنصر األول تحتله دائما المداخل . والضبابیة
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واحد أو للوثیقة مؤلف  إذ یکونمکانیات التأویل إل قابلةباقي الجسم کثیر العناصر الترکیبیة  یظل

قد  و.بمکان واحد آخر یکتفيمفهرس بینما ناشر له عدة أماکن نشر فیعددها  أو عدة مؤلفین

عدة ناشرین وقد تذکر جذاذة سلسلة واألخرى ال ترسم غیابها  ناشر أو اسمیذکر في المتن 

ن وهکذا شأن العنوان فقد یکون عنوان واحد أو یحمل عنوان مواز بلغة أخرى لکنها غالبا ما تکو

إذن فالبنیة المنطقیة معقدة . إلی غیر ذلك من الخصوصیات (Notes)مشار إلیها في المالحظات 

صعوبة قراءة مثل هذه النصوص  یمادیة مما یؤدي إللبنیة الل اخالفو ذالك ستقرار ألنها تفتقر لال

  .التوثیقیة خاصة وأن عرضها متشابك جدا

  النمذجة والنموذج .10

و التي قد  الفهرسةساحات الرمزیة التي تتمیز بها عملیة في الم النمذجةتکمن أهمیة 

یصعب فهم جدواها من قبل المستفیدین في حین أنها تعبر عل معاني متنوعة بالنسبة 

و في صورة غیابه   تسبح  عالمة فصل بین حقلین وه ) –(.  فمثال الرمز التالي .للمکتبیین

لذا فإن النمخذة توفر تحویلها إلی الفهرس اإللکتروني  عیقأنها  ت یحت  سلیمةالجذاذة غیر 

فیة مما اترکیبة البطاقة الببلیوغرب اتام اإلمامبدوره ستوجب الذي یالشفافیة الضروریة للنموذج 

  . ع البطاقاتیلجمو موحدة تحدیدا لبنیة شاملة  يیستدع

متن (ر المکونة حدود العناص هصیاغة النموذج الذي تتمحور حولإذا في  تتلخصالنمذجة ف

فلکل األشیاء بنیة موحدة تدور حول المفاهیم الثالث الواصفة لنوع ) البطاقة وتسمی أشیاء

داللیا في  جسدتتفالوصف الصوري لبنیة هذه األشیاء . الشيء وحاملته واألفعال المنسوبة إلیه

   EBNF (Extended Backups Nauer Form)صیاغة 

نشر عدید المقاالت تم وقد معینا نموذجا  تارن نخمن هذه البرمجة یمکن أ وانطالقا

السنوات طاقات فهارس المکتبات في بلتحویل  استعملتنماذج اختراع ات ءصة حول براتالمخ

فنمذجة اإلنتاج . ادرصممثل هذه اللاألخیرة وذلك لحاجة ورشات التحویل أالسترجاعي للفهارس 

التعبیر عن آلیات رمزیة في کل الحاالت یسهل  شکل النص  یعلأو  ةصورال شکل یعل المکتبي

  .الوابمواقع مکتبیة و تأویلها حتی تتمکن هذه األخیرة من تحیین و تحسین صورتها علی 

  النموذج وترمیز المخارج .11

 إلثراءفي بحثه  (Belaïd, 1994) األستاذ بالعید 1997منذ سنة  النموذج الذي قدمه

 Définition du type deالمستند یف نوعهو بمثابة تعر الئمةعمل م بأدواتالمکتبات 

document (DTD)  وهذا االنجاز هو مثال . مخارج الماسح الضوئي للحروف ببرمجیاتمرتبطة
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في  ةتوفرالم واألدوات من البرمجیاتد یعدال یاهتدت به المکتبة الوطنیة بتونس ألنه یتمیز عل

في  واستغاللهالتقني المکتبي من حالة الصورة إلی نص یمکن قراءته  اإلنتاجالسوق لتحویل 

  .الواب علیلنشر المهیکل لقواعد البیانات لأو غیره من المعاییر  »مارك« شکل

 
   Interaction between modules and XmlLayout : 2 الشکل

  سترجاعي للفهارساال التحویل أسالیب عملیة لمشاریع  .12

تم اختیارها عن طریق مجموعة من المؤسسات خالفا للمکتبة الوطنیة الفرنسیة التي کلفت 

الوطنیة التونسیة  قررت المکتبة  واتستة مالیین جذاذة علی مدى أربعة سنبتحویل المناقصة 

عین المکان بعد تکوین فریق من المختصین و اقتناء اللوازم و اآللیات  یالقیام بهذه العملیة عل

   .زمة أال

 سنةرجاعیة منذ ستالببلیوغرافیات الوطنیة االو قد تیسرت عملیة التحویل بفضل وجود 

شرعي في اإلیداع القانون عها إلی والتونسیة حتی قبل خض منشوراتال کل تضم و التي 1974

  .مما ساعد علی ترکیز بنیة التعاون الدولي بین المکتبة الوطنیة ومثیالتها 1975سنة 

فهرسا عاما  أعد و أخرى، دأب الفریق التقني علی إنتاج کما هائال من الجذاذةمن ناحیة و 

مبّوبا حسب اختیارات قارة کفهرس المؤلفین و فهرس المواضیع واختیارات أخرى غیر قارة مثل 

مصدر الرصید إن کان أي کل الوثائق الصادرة في تونس أو المتعلقة بالبلد مع ذکر » التونسیات«

 کما أن معالجة الوثائق تخضعأبجدیا  الجذاذات وفي کل الحاالت یکون ترتیب. إلخ ٬إهداءشراء أو 

  .دولیةال تفنیناتلل



  RIST65 |  مجلة|  2010 ،2 .ع ،18 .مج

الوصفیة منذ السبعینات من القرن  أرصدتها ةرقمنالمکتبة الوطنیة التونسیة قي  و شرعت

 -ءة الضوئیةاأي القر- وسائل المسح الضوئي للحروف  مجال ودفع التقدم التقني في. الماضي

. هارس الورقیةفلموضوع التحویل اإلسترجاعي لل هاهذه الوسیلة في تناول المکتبات الستعمال

کون محتواها سلسلة من عناصر ینالحظ أن هذه الفهارس منظمة في شکل بطاقات ببلیوغرافیة 

هي   (ISBDs)تدوباتبالر متعارف علیها في المجال المکتبي یخاضعة و منتظمة حسب معای

هرسة عامة وقد تطور مع دخول اإلعالمیة إلی ساحة العمل المکتبي إلی المعیار وري للفصشکل 

  .1976وذلك في سنة  UNIMARCالدولي 

ألن الجذاذات - تحویل الفهرس القدیم أو ما سمي بالفهرس الخشبي في البدایة تم و قد 

یات غني بالمعط األجنبیةوهو فهرس مخطوط باللغات . -کانت في صنادیق مصنوعة من خشب

کلها قّدرت المکتبة  األمورتحتوي علی مواضیع الوثائق لهذه  األممحتواه کما أن جذاذاته ب يوثر

الوطنیة ومساعدوها الفرنسیون تحقیق سبق تحویله االسترجاعي وإثراء قاعدة البیانات التي 

  . للمکتبة الوطنیة" آنذاك" اقتناءهاسیقع 

تخضع  و لکنها مرقونة أو مخطوطةوهي بطاقات العربیة التحویل بورشة ال اهتمتثم 

وقد تمکن . بتناغم مع تاریخ إنتاج البطاقة تقنینا الذلتطبیقات التدوب حسب تطورات ه

في  و.ن في هذا المجال من وسائل العمل وکیفیة حل المشاکل والصعوبات المطروحةوالعامل

الممثلة  Z39-50التسجیالت حسب البروتوکول  حمیلتب أخرىنفس الوقت کلفت مجموعة 

  .وخاصة منا الفرنسیة األجنبیةللرصید المتبقي باللغات 

مثل تحویله إلی العربیة الذي فهرس المخطوطات أکبر الصعوبات فقد واجهها الفریق في أما 

 UNIMARCحقول  عدم تالءم و لکنها فاشلة حیث أن هنالكتجربة فریدة  UNIMARCمعیار 

 باستعمال أوتوماتکیاإدخال المعلومات  إلی فتم اللجوء .طریقة وصف هذا النوع من الوثائقمع 

قد حققت و خلق قنوات تحویل الصورة إلی نصوص ممنهلة  محاولةالماسح الضوئي للحروف، ثم 

العملیة ی مستوى تسییر علالتخلص من مشاکل عدة أوال هما اثنین مکسبین هذه المحاولة 

ق مکاسب یحقت ثانیایة ثم تتم العملیة آلیا وکل ما یجب فعله إنسانیا یقع في مرحلة أولبحیث 

  .أکبرو کفاءة  بخبرة أخرىعلی رقمنة وثائق  و تقنیة تساعدعلمیة 
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  الخاتمة  .13

بعض الفشل أحیانا خلوا من یمجال تجارب ال العربیة للفهارس  أالسترجاعيالتحویل  ال یزال

علی  المکتبات تساعد التي أحیانا أخر و لکنه یعتبر الیوم من الضروریات نجاحمن بعض ال و

و ال ننسی التطور الذاتي للعنصر البشري أي . التي تقدمها للمستفدین خدماتتطویر ال

   .الحدیثةتأقلم مع طرق وأدوات العمل لل متواصلالمکتبیین الذین علیهم القیام بمجهود 

التمکن من اآللیات و للفهارس علی  أالسترجاعيالتونسیة في التحویل  ةالتجربفلم تقتصر 

سالمة المحافظة علی  إستراتجیة بغیةرسم التقنیات بل حاولت أیضا أن تساهم من خاللها في 

حجب عنها  ها الشاغلشغل األصلیة حتی کادت هذه العملیة أن تصبح فهارس الورقیةمحتویات ال

لفهرس العربي و خاصة منها المساهمة في اتحقیق مشاریع أخرى  متابعة وفي وقت من األوقات 

  .الموحد الذي انخرطت فیه أخیرا

  المراجع الببلیوغرافیة .14
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