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منوذج اخلزان : إتاحة التسجيالت الببليوغرافية على شبكة االنترنت

 اخلاص بالكتاب اجلزائري البيبليوغرايف

 2، دمحان جميد1ليديا شاليب 

اجلزائر/مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين  

1chalabi@mail.cerist.dz 
2mdahmane@wissal.dz 

 من بني أهم  الظواهر اليت شهدها ميدان تسيري املعلومات و تتسهيل الوصول اليها،:  امللخص

ظهور اخلزانات الببليوغرافية ملختلف أنواع الوثائق، مسحت ملختلف مرافق املعلومات بتموين  

وبتطور . فهارسها احمللية بتسجيالت ببليوجرافية ذات جودة من حيت املعاجلة التوثيقية

كنولوجيات املعلومات واالتصال خاصة شبكة االنترنت، شهدت هذه القواعد أو اخلزانات ت

الببليوغرافية انتشارا واسعا على الشبكة، و توسيعا و اثراءا يف عملية تقدميها و جتهيزها يف ظل 

تطور احلاجيات و تسهيل عملية استرجاع املعلومات على اخلط املباشر، كاملستخلصات و 

و يف هذا السياق  مت اقتراح منوذج جزائري . تويات و مقتطفات من الوثائق و غريهاقوائم احمل

إلتاحة تسجيالت ببليوغرافية على شبكة االنترنت يضم منتوج النشر اجلزائري اخلاص بالكتاب 

يسمح من جهة بالتعريف مبنتوج النشر اجلزائري و حتديده و ذلك على املستوى الوطين و 

  .ة يسمح للمكتبات بتغذية فهارسها وتقنيتها وتوحيد اجراءاا الفنية الدويل، و من جه

إثراء الفهارس، خزان ببليوغرايف،  الكتاب اجلزائري،تسجيله ببليوغرافية،  : الدالةالكلمات 
  ضبط اجلودة، اإلتاحة على اخلط املباشر، م مركز البحث حول اإلعالم العلمي والتقين، اجلزائر
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 املقدمة

د مفهوم التنمية اليوم مبنيا علي امتالك الثروات املادية بقدر ما هو مرهون مبدى التحكم مل يع
وعليه فإن االهتمام  مبصادر . يف املعارف اليت تشكل القاعدة األساسية لكل وثبة تنموية

املعلومات  و كل ما يتعلق  بصريورا و تسهيل الوصول إليها  و استرجاعها، امتداد حتمي 
تصور الذي أصبح مطلبا ضروريا فرضته التحوالت اجلذرية اليت يعرفها العامل خاصة يف هلذا ال

خصوصا ظهور احلاسبات اآللية و الشبكات و تطور وسائل  ميدان املعلومات و االتصال
التخزين و االسترجاع املختلفة، و كذا تغري حاجيات و متطلبات  املستفيدين، املستمرة و 

و من أهم مظاهر هذه التحوالت ظهور خزانات إتاحة التسجيالت  .ىاملتواصلة من جهة أخر
الببليوجرافية ملختلف أنواع الوثائق و أوعيتها، تستغلها املكتبات و جل مرافق املعلومات يف 
تنمية فهارسها احمللية مكتسبة يف ذلك جودة األداء و تقليص عناء ازدواجية العمل و هدر 

  .األموال و اجلهود

 ماهيتهازانات الببليوغرافية و حركة  اخل .1

لقد ساهم يف ظهور اخلزانات الببليوغرافية  على شبكة االنترنت و انتشارها، ظواهر عدة  
تندرج حتت ايطار التعاون الذي أضحى أمرا ضروريا يف هذا العصر و الذي سلكت سبيله 

أكثر من  عن طريق التشارك يف خدمة واحدة أوالعديد من املكتبات مند عقود مضت، 
اخلدمات املكتبية خاصة يف عملية الفهرسة  أو  يسمى أيضا بالفهرسة التعاونية، اليت عرفت  

  .الفهرسة أثناء النشر، الفهارس املوحدة و الفهرسة املشتقة: ثالثة أشكال

  الفهرسة أثناء النشر .11

ها أمناء املكتبات يف يقصد ا إعداد  بطاقات ببليوغرافية للكتاب ترافقه أثناء  الطبع، يستخدم
 و تعد  .دف توحيد العمل الفين وتسهيل الوصول إيل أوعية املعلوماتإعداد فهارسهم

املكتبات الوطنية مركز الفهرسة أثناء النشر لكل دولة باعتبارها املكتبة الرمسية للدولة تسهر 
  .على مجع و احملافظة على التراث الوطين مبوجب حق اإليداع القانوين
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د استقر يف األذهان إىل حد كبري أمهية الفهرسة يف املطبوع، حيث انطلقت أول جتربة من و لق
م باالشتراك مع مكتبة وزارة الزراعة، 1959و  1958طرف مكتبة الكوجنرس يف الفترة ما بني 

مت اعداع برنامج  آخر للفهرسة أثناء النشر  1979و يف . أطلق عليها اسم الفهرسة يف املصدر
فهرسة يف املطبوع يتميز عن الربنامج األول كونه يستوعب كل أوعية املعلومات مبا مسي بال

حيث مت االتفاق  فيه على أن يقوم كل ناشر بإرسال . 1فيها الكتاب و يتميز بإعداد فين قياسي
نسخة من كل مطبوع لديه إىل مكتبة الكونغرس من اجل عمليات الفهرسة و ذلك قبل النشر 

مث  يعمل املشرفني على عمليات املعاجلة التوثيقية داخل املكتبة، على إعداد  النهائي للكتاب،
فتصدر بذلك الكتب حاملة على . بيانات الفهرسة يف املطبوع قبل صدوره يف السوق التجاري

 التسجيلة تكون الطريقة ظهر صفحة العنوان، بيانات جزئية للوصف الببليوجرافية و ذه
مت تعديل  2007و يف سنة .  مكتبة ستطلب نسخة من الكتاب ألي رافو متاحة الببليوجرافية

 .الفهرسة أثناء النشر إىل برنامج الفهرسة اآللية أثناء النشر اسم الفهرسة أثناء النشر من

Catalog In Publication(CIP)     
2Electronic Cataloging In Publication Program( ECIP)  إىل   

خالل  من أسبوعيا الببليوجرافية التسجيالت هذه وتوزيع ببث رسالكوجن مكتبة حيث تقوم
 والكثري العامل حول الكتب هذه البيانات لباعة وتقدمي الكبرية للمكتبات آليا املقروءة الفهرسة

. املنظمات الببليوجرافية من  

  

 برنامج الفهرسة أثناء النشر:   1الشكل 
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ر الببليوجرايف للكتاب العريب املنعقد بالرياض، بوصاية أما على املستوى العريب فقد انتهى املؤمت
  3 1973مفادها إدخال الفهرسة يف املطبوع منذ  

   الفهارس املوحدة  2.1 

فيما  هي عبارة عن جمموعة من فهارس املكتبات املختلفة واليت تدخل غالباً يف نظام تعاوين
عدة، عرفت من  ا املكتبات منذ عقودعملت  فعالةوسيلة وأداة  و الزالت قد كانتلو .بينها

خالهلا أشكاال خمتلفة، من شكل مطبوع مث مصغرات فلمية أو بطاقات إىل شبكة من قواعد 
يف    استنا دية املعلومات االلكترونية، تستخدم أنظمة آلية إلنشاء تسجيالت ببليوجرافية أو

معرفة مكان الوثائق تسمح من جهة للمكتبيني من . 4شكل ميكن مشاركته بني املكتبات
كما تعمل . وطلبها من مرافق املعلومات اليت تتوفر عليها، عن طريق نظام اإلعارة بني املكتبات

على متكني الباحثني من الوصول إىل مقتنيات ال يكمن الوصول إليها بطرق أخرى 
أما عن اكرب فهرس موحد مطبوع يف العامل يعود . كاملخطوطات مثال من جهة أخرى

الذي بدأت طباعته عام  NUCيات املتحدة األمريكية عرب فهرسها الوطين املوحد للوال
أما يف ظل تطور التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و الشبكات ، فيعد الفهرس . م1956

  .  ، اكرب فهرس موحد عاملي  OCLCالتابع للشبكة العاملية  WorldCatووردكات 

 باإلضافة إىل تكلفته املادية من الناحية الفنية فهو صعب إعداد هذا النوع من الفهارس  أما عن
 غري انه بظهور  .توحيد مجيع إجراءات الفهرسة يف كل مكتبة مشتركة حبيث يتطلب ، الكبرية

ميكن جتميع الفهارس املتعددة بدون أي تغيري يف التنظيم  ، Z39.50 بروتوكول وباستخدام
موقع واحد يف عدة فهارس  إمكانية البحث عرب و من مثّ الفردي الفين اخلاص بكل مكتبة 

  5.واحدوقواعد يف آن واحد دون احلاجة إىل توحيد هذه الفهارس يف فهرس 

  مرحلة اخلزانات البليوغرافية: الفهرسة املنقولة أو املشتقة 3.1

و هي جمموعة كاملة من بطاقات الفهرسة حتصل عليها املكتبة عن طريق  الشراء و غريه من 
و هي . أو ما يدعى بالفهرسة املشتقة أو املنقولة 6خارجية خمتصة يف جمال الفهرسة مصادر

عبارة عن خزانات للتسجيالت الببليوغرافية  خاصة بنوع واحد أو عدة أنوعا من الوثائق 
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يتم اجنازها بالتعاون واملشاركة بني الناشرين كمزودين بالوثائق األولية   7ومصادر املعلومات،
و لقد . ت توثيقية أو جمموعة مكتبيني ووثائقيني للمعاجلة التوثيقية هلذه الوثائقمع مؤسسا

عرف هذا النوع من الفهرسة شكل جيدا، اثر ظهور تكنولوجيات احلاسبات و الشبكات 
خاصة شبكة االنترنت اليت قدمت إمكانيات غري حمدودة لالتصال واالستفادة من إمكانيات 

و كان ال . فة البشرية وتطويرها ونقلها إىل أماكن جغرافية متعددةاآلخرين واحلصول على املعر
بد للمكتبات من االستفادة من إمكانياا يف تطوير أدائها خاصة يف جمال الفهرسة اآللية 

 -اثر عصر انفجار املعلومات اليت تعيشه -والضبط الببليوجرايف، بعدما أصبح من الصعب عليها
أين أصبحت هذه . تفيدون من معلومات بالوسائل التقليديةمن توفري كل ما حيتاجه املس

إضافة إىل إمكانية حتميل اخلزانات الببليوجرافية تتداول بصفة مباشرة على الشبكة، 
و استغالهلا يف عملية البحث ). جمانيا أو مبقابل مايل وفق نوع املورد املوفر للخدمة(تسجيالا

دف  من . ى االستفسارات واألسئلة املرجعية املختلفةباالتصال املباشر، كأداة لإلجابة عل
جهة إىل معرفة  فيما إذا كانت مادة منشورة معينة موجودة فيها و اإلفادة من املعلومات 
املنشورة حديثا واليت مل تغطها خدمات التكشيف واالستخالص املطبوعة بعد أو للتأكد من 

و من جهة أخرى تعزيز فهارسها ذه التسجيالت . صحة املعلومات الببليوغرافية املتوفرة لديها
، مبقتطفات حول الكتاب أو  )أثناء عرضها على الشاشة( اليت عرفت عملية إثراء و توسيع

ولقد تضاربت اآلراء حول هذه  8.قوائم احملتويات و صور أغلفة الكتاب أو النص الكامل
رسة املشتقة، أن عملية اشتقاق الفكرة مابني مؤيد و معارض، حيث يرى معارضي عملية الفه

الفهرسة من مصادر خارج عن املكتبة األم، يتعني عليه إمهال و جتاهل لألهداف األساسية 
و أن عملية ائتمان استرجاع البيانات إىل غري املختصني ا سوف ينقص و يشكك .  للمكتبة

يف حني  9.قواعد البياناتو أن أمتتة العمليات ال يعين حتميا حل مشكلة فعالية . من مصداقيتنا
يرى مؤيدي فكرة الفهرسة املشتقة انه من النفع اشتقاق هذه العملية بشرط عدم خلق مشاكل 

  . و عوائق جديدة مع ضمان جودة تلك اخلدمة بغرس عامل ضبط اجلودة

 مناذج عن خزانات إتاحة التسجيالت الببليوجرافية على شبكة االنترنت   .2

تاحة التسجيالت الببليوغرافية للوثائق، تتمثل يف خزانات ببليوغرافية نشهد اليوم حلقة كبرية إل
جتارية أو جمانية يتم اجنازها بالتعاون بني ناشري الكتب أو املصادر املختلفة و موردي أنظمة 
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تسمح بتحميل التسجيالت الببليوغرافية للوثائق ميكن . تسيري قواعد البيانات و مكتبيني
من جهة، من خالل التعرف على املنتوج الفكري املنشور و حتضري طلبات للمكتبات استغالهلا 

و من جهة اخرى ،  تعزيز فهارسها احمللية عن طريق الفهرسة .  10االقتناء اخلاصة ذا املنشور
املنقولة و من مثّ التخلّص من ازدواجية العمل فيما خيص املعاجلة التوثيقية للوثائق و توفري الوقت 

اجلهد و استغالله يف وظائف أخرى، بعد إجراء  تعديالت و تصحيحات على بعض و املال و 
التسجيالت كإعادة النظر يف التكشيف املوضوعي أو التصنيف  و مراقبة ازدواج التسجيالت 
مثال، و اليت من املفروض  انتقوم ا معظم أنظمة تسيري قواعد البيانات من خالل خدمة 

  .11قول املختارة للتحميل و استبعاد املعلومات الغري مرغوبةالتصفية و االنتقاء  للح

وتتمثل إتاحة التسجيالت الببليوغرافية للوثائق، عرب ثالثة أنشكال من الناشرين أو 
  12موردين خواص جمانيني، موردين مؤسساتيني و موردين جتاريني:املوردين

 املوردين اخلواص اانيني   1.2

اصة ذات طابع غري جتاري، تتيح تسجيالت بببليوجرافية على وهم عبارة عن مؤسسات خ
 . من بينها خدمة موكام على اخلط . اخلط املباشر

  

  فهرس موكام على اخلط املباشر: 2الشكل 



31   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 

 املوردين املؤسساتيني 2.2

يقصد باملوردين املؤسساتيني، املكتبات الوطنية و اجلامعية و مكتبات البحث و الوكاالت 
  .فيةالببليوجرا

فبالنسبة للمكتبات، نالحظ أن معظم فهارسها على شكل بيانات مقروءة آليا خاصة اجلارية 
، متاحة بطريقة مباشرة على شبكة االنترنت أو عن طريق )السنوات الثالثني األخرية(منها 

  . وكالء للبيع
وزيع عرب عملية ت) جتارية( وتعترب مكتبة الكونغرس أول عارض هلذا النوع من اخلدمات 

من خالل اإلمداد بالبيانات الفهرسية بعدة أشكال من األوعية، إضافة إىل  (CDS)الفهرسة 
وتبعتها يف ذلك معظم املكتبات . Unimarcو  US-Marcملفات اإلسناد على شكل  

كاخلزان الوطين الفرنسي إلتاحة  اجلامعية و الوطنية عرب العامل و الوكاالت الببليوجرافية
  Sudoc و النظام اجلامعي للتوثيق BN opale plusببليوغرافية التسجيالت ال

         

 

BN opale plus   ان الوطين الفرنسي إلتاحة التسجيالت الببليوغرافية:3الشكلاخلز  
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Sudoc :4 النظام اجلامعي للتوثيق  الشكل   

املوردين اخلواص   3.2  

وفهرس  Electreبيانات الببليوغرافية قاعدة ال:  متت يف هذا اإلطار دراسة ثالثة أمثلة 
Worldcat  التابع لـلمنظمة العامليةOCLC  و الفهرس العريب املوحدAUC 

  

  Electreقاعدة البيانات الببليوغرافية :5الشكل 
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 Worldcat      فهرس :6الشكل 

  

 

  AUC الفهرس العريب املوحد:7الشكل
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  اخلزانات الببليوغرافية يف اجلزائر  .3

رار ما حيدث يف ميدان املعلومات علي املستوي العاملي و يف ظل التحوالت املختلفة  على غ 
اليت يشهدها العامل يف اجلزائر على  مثل هذه الوسائل  تفتقراليت شهدا اخلزانات الببليوغرافية، 

ئر و عليه فان اعتماد هذا النوع من النماذج يف اجلزا. جمال املعلومات و تيسري الوصول إليها
  .يعد أمرا حتميا

و لقد جاءت فكرة إنشاء هذا النموذج النعدام وسائل التعريف بالناشرين ومن مث  حتديد 
إضافة إىل إمكانية حتميل . منتوج النشر اجلزائري من مصادر املعلومات و التعرف عليه من جهة

ظل العجز الذي  البطاقات الببليوغرافية اخلاصة ذا املنتوج الفكري  من جهة أخرى، خاصة يف
الزالت تعاين منه مكتباتنا اجلامعية على وجه اخلصوص، فيما يتعلق بتوحيد معايري املعاجلة 

  13.الفكرية للوثائق وتقنني الفهارس
   

اخلزان الببليوجرايف اجلزائري و مراحل اجنازه 1.3  

زانات بغية اجناز خزان ببليوغرايف جزائري ، متت دراسة  بعض النماذج  اخلاصة باخل

. الببليوغرافية،  أين مت من خالهلا استخالص و توظيف أهم األسس املنهجية و التكنولوجية

إضافة إىل دراسة املخططات املختلفة لتسيري قواعد البيانات  الستنباط املخطط الذي يتناسب 

  .مع حميط هذا اخلزان الببليوغرايف

و يتمثل اخلزان الببليوجرايف اجلزائري يف قاعدة بيانات ببليوغرافية ختص مننتوج النشر اخلاص 
يهدف من جهة،  إىل التعريف  مبنتوج النشر اجلزائري للكتب من خالل . بالكتاب اجلزائري 

إتاحته  على شبكة االنترنت، عرب موقع يضم جمموع الناشرين اجلزائريني املشاركني يف هذا 
فهرس أو القاعدة مع اإلحالة إىل منتوج كل ناشر من الكتب و التسجيالت الببليوجرافية ال

كما يهدف من  جهة أخرى،  إىل توفري وسيلة هامة للمكتبات اجلزائرية على وجه .  املرفقة هلا
اخلصوص  تساهم يف التقليص من ازدواجية العمل و تسهيل عملية التبادل بينها من خالل 

يري موحدة من حيث املعاجلة التوثيقية عرب إمكانية حتميلها مباشرة على شبكة استعمال معا
  .  االنترنت و من مثّ  تعزيز فهارسها احمللية ا
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  املخطط اهليكلي للخزان الببليوغرايف اجلزائري و األطراف املشاركة يف اجنازه -1.1.3

  :ركة ثالثة أطرافلقد تطلب اجناز منوذج اخلزان البيبليوغرايف اجلزائري  مشا

  الناشر اجلزائري   .1.1.31 

كون أن هذا النموذج يتمثل يف مجع منتوج النشر اجلزائري و التعريف به، كان من املستلزم   
الشروع يف عملية البحث عن الناشر اجلزائري باعتباره طرف أساسي و ضروري النطالق هذا 

و قد متت عملية .أمهيته مع املشاركة فيه وبالتايل حتديده و دعوته إىل التعرف على. املشروع
املعرض الوطين  السابع (  البحث باعتماد عدة طرق أمهها شبكة االنترنت و معارض الكتب 

، و املعرض الدويل للكتاب الثاين 2008مارس  12للكتاب يف املكتبة الوطنية اجلزائرية يوم 
، إضافة إىل )2007نوفمرب  9أكتوبر إىل  31عشر يف قصر املعارض للصنوبر البحري من 

و من جراء عملية البحث هذه مت احلصول . مصادر أخرى كالنقابة الوطنية للكتاب اجلزائري
و . على قائمة النشارين اجلزائري الذين هم يف اخلدمة، أين مت االتصال م عرب دعوة مشاركة

يداع منشورام من قد متثلت مشاركة الناشرين  اجلزائريني  يف هذا  النموذج من خالل إ
الكتب إىل  يف اهليئة املسؤولة عن هذا املشروع و املتمثلة  يف خمرب البحث و التطوير يف مركز 

  .، قصد املعاجلة الفكرية هلذه األخريةCERISTالبحث يف اإلعالم العلمي و التقين 

 املعاجلة التوثيقية و ضبط اجلودة: املكتيب / الوثائقي  .1.1.32

الوثائقي دور أساسي يف اجناز هذا النموذج، حيث أن جودة عمله و تفانيه هلما  إن للمكتيب و
و عليه  فان  أداء مهمته على أحسن وجه يتطلب تكوينا . أساس كبري يف جناحها أو فشلها

املكتيب يف هذا النموذج، يف / و قد متثلت مهمة الوثائقي.مستمرا و تفانيا و مثابرة يف العمل
ية للكتب اليت مت إيداعها من طرف الناشرين، من خالل الفهرسة وصفية و املعاجلة التوثيق

املوضوعية اعتمادا على نظام تسيري قواعد البيانات و املتمثل يف النظام اجلزائري لتسيري قواعد 
مع إضافة بعض التعديالت و   )2007طبعة (SYNGEB البيانات، سينجاب    

عرب ملء استمارة إدخال البيانات الوصفية و ) شروعاالقتراحات عليه، مراعاة  ألهداف امل
باعتبار اجلودة و النوعية ( و حرصا على تقدمي تسجيالت ذات جودة. املوضوعية داخل القاعدة

، متثلت عملية ضبط جودة التسجيالت الببليوجرافية عرب املراجعة )أساس جناح أي مشروع
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كما مت اقتراح إنشاء جلنة مراقبة .فات دوليةالدورية هلا تسجيله بتسجيله وفقا ملعايري و مواص
  :لضمان النوعية تتكون من ثالثة مستويات مراقبة

  املفهرسون و املكشفون: املستوى األول -
 املراجعني: املستوى الثاين -

 ضابط اجلودة: املستوى الثالث -

 املختص يف اإلعالم اآليل .1.1.32

الربجمية اليت ختص املشروع إضافة إىل األخذ بعني يقوم املختص يف اإلعالم اآليل باملهام التقنية و 
االعتبار كل املقترحات  املسجلة على النظام املستعمل  لسريورة املشروع، و الذي متثلت 

  : مهامه يف
تنفيذ اقتراحات املكتيب على برجمية التسيري و هيكل املوقع وفقا لألهداف  -

 املسطرة

 تصميم موقع النموذج -

 دها بالتعاون مع الوثائقي أو املكتيباجناز القاعدة و تزوي -

اجناز موقع اخلزان و كل أقسامه من خالل القيام بكل أعمال الربجمة و املعاجلة  -

اب، موزع واتصال بشبكة االنترنت، مزع  :اآللية اليت تطلبت املعدات التالية

 ، Apache،موزع   easy php، لغة الربجمةsql serverختزين قواعد البيانات

 Windows نظام التشغيل تسيري قواعد البيانات سنجاب،نظام 

 عرض املوقع للتقييم   -

 

انطالقا من دراسة أنواع املخططات تسيري قواعد البيانات و مراعاة حمليط اجناز هذا اخلزان، و
  : متثل تصمميه قاعدة أحادية مركزية تم باملعاجلة و البث وفق الشكل التايل
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ي للخزان الببليوجرايف اجلزائرياهليكلاملخطط : 8الشكل  

  خصائص النموذج و اخلدمات اليت يقدمها - 2.1.3

 الواجهة الرئيسية -.2.1.31

تعترب الواجهة الرئيسية وسيلة أساسية نستعملها املكتبات و مرافق املعلومات و كذا املستفيد 

للوصول إىل خمتلف  وسيلة النهائي يف التعرف النموذج و أهدافه وكيفية عمله، كما تعترب أيضا

 .أقسامه

  

 الواجهة الرئيسية للنموذج 09الشكل 
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  الفهرس  -.2.1.32

يهدف اجناز هذا النموذج إىل توفري وسيلة ميكن للمكتبات أن تستعني ا يف عملية استرجاع و 
حتميل تسجيالت ببليوجرافية ذات جودة من خالل مطابقتها للمواصفات الدولية فيما خيص 

على مستوى  و لقد متثلت املعاجلة من خالل عملية فهرسة أصلية. كرية املعلوماتاملعاجلة الف
وفق  .CERISTخمرب البحث و التطوير يف مركز البحث العلمي يف اإلعالم اآليل و التقين 

طبعة (يف أحدث طبعاته بالنسبة للفهرسة الوصفية ISBD التقنني الدويل للوصف الببليوغرايف
بالنسبة للكتب باللغة الفرنسية، و للتكشيف املوضوعي  Rameau و مكرت رامو  ). 2003

فيما خيص الكتب باللغة العربية، فتم  االعتماد على قوائم رؤوس املوضوعات العربية املختلفة 
     14.فيما خيص أمساء األشخاص و اهليئات، و رامو بالنسبة للمواضيع

بالنسبة   21ف ديوي العشري الطبعة أما بالنسبة للتصنيف، فاعتمدت فقد مت اعتماد تصني
 .بالنسبة للغة الفرنسية  22للمعاجلة باللغة العربية و

وفيما خيص نوع التسجيالت اليت يسعى لتوفريها هذا النموذج،  فتتمثل يف نوعني من 
التسجيالت ببليوغرافية و استنادية، لكن يف الوقت احلايل يوفر نوع واحد من التسجيالت  

للفهرسة اآللية و unimarc   ثل يف التسجيالت الببليوغرافية وفقا ملعيار يومنارك للتحميل املتم
و شكل  ISBD شكل عام خاص باجلمهور، شكل ردمك: وفق ثالثة أشكالالتبادل 
   Unimarc يونيمارك

  
 تسجيلة ببليوغرافية وفق شكل عام خاص باجلمهور: 10الشكل
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 ISBDردمك تسجيلة  ببليوغرافية على شكل  : 11الشكل

 

  Unimarc تسجيله ببليوغرافية على شكل يونيمارك :12شكل
 

كما و قد متّ إثراء هذه التسجيالت مبستخلصات و قوائم حمتويات الكتب املعاجلة، مرفقة أيضا 

 .بصور أغلفتها، تساعد املكتيب أو الوثائقي يف حتديد اقتناء الوثيقة وفقا حلاجيات املستفيد
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  تسجيلة مثرات مبستخلص الكتاب وقائمة حمتوياته و صورة غالفه :13الشكل رقم 

ط أو حبث متقدم من خالل واجهة أما عملية البحث يف فهرس اخلزان، فتكون عرب حبث بسي
وهي متاحة للجمهور . خاصة بكل نوع  يتم من خالهلا اختيار معيار أو عدة معايري حبث

العريض، أين بإمكان أي مستفيد تفحص كل أقسام املوقع و كذلك القيام بعمليات البحث 
    . املختلفة

إدخال  املعلومات عربو فيما خيص حتميل التسجيالت فهو خمصص فقط للمكتبات و مراكز 
  . كلمة الدخول ا و الكلمة السرية، مث الضغط على أيقونة التحميل
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  قائمة عناوين ناجتة اثر عملية حبث: 14 شكل رقم

 نافذة إدخال البيانات السرية اخلاصة باملكتبات: 15 شكل رقم

وعة كاملة مرة كما يشترط حتديد التسجيالت املراد حتملها وفق طريقتني، إما عرب حتميل جمم

واحدة أو حتديد عدد التسجيالت املراد ترتيلها، مع اختيار كيفية التحميل اليت تكون إما عن 

  . طريق الربيد االلكتروين أو من خالل عملية نسخ مباشرة
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  كيفية التحميل عرب النموذج: 16الشكل

 قائمة الناشرين  .2.1.33

حتميل التسجيالت الببليوجرافية من خالل إضافة إىل الفهرس، ميكن استجواب اخلزان و  
واجهة الناشرين اليت تتكون من جمموع الناشرين املشاركني و كل البيانات املتعلقة م حىت 

فعرب هذه الواجهة ميكن احلصول على تسجيالت املرفقة ملنشورات . مواقعهم الرمسية إن توفرت
  . كل ناشر مشارك

  

اجناز منوذج إتاحة التسجيالت الببليوغرافية على شبكة  الناشرين املشاركني يف :17الشكل 
 االنترنت
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حبيث . اللغة العربية و اللغة الفرنسية و اللغة االجنليزيةو يغطي منتوج النشر عرب هذا اخلزان، 
  .% 49مث تليها اللغة الفرنسية بنسبة  % 50بنسبة  تترصد اللغة العربية

  

  ة حسب اللغةعدد التسجيالت الببليوجرافي: 18شكل 

، حبيث حتتل العلوم )األقسام العشرة لتصنيف ديوي العشري( كما خمتلف أقسام املعرفة
مث التاريخ و  % 17و تليها اآلداب ب  % 33االجتماعية اكرب نسبة من الرصيد بنسبة 

و تتقاسم كل من  .% 12 اجلغرافيا و التراجم و بعدها التكنولوجيا يف املرتبة الرابعة بنسبة
،  يف حني حتتل علوم % 6غات و العلوم الطبيعية و الرياضيات و املعارف العامة نفس النسبة الل

أما الفلسفة و علم النفس و الفنون فتقدر . من الرصيد املشارك به %3الدين اإلسالمي نسبة 
  .% 2 نسبتها
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 شريإحصائيات عدد التسجيالت حسب اقسم املعرفة العشرة لنظام ديوي الع: 19شكل رقم

 اخلامتة

لقد بات واضحا تأثري التقدم التكنولوجي السيما يف جمال املعلومات إذ تغريت الكثري من  

املفاهيم و النظريات و هياكل املؤسسات،  منها املكتبات اليت أعادت النظر يف خططها 

لك املستقبلية و مراجعة أهدافها و أدواا و براجمها، ملتمسة حاجيات املستفيدين يف ضوء ت

 . املعطيات اجلديدة

و قد تني لنا من خالل هذه الدراسة أن اجلزائر ليست مبعزل عن هذه التحوالت اليت يشهدها 

إيل االرتقاء إىل مستوي رفع التحديات اليت يفرضها العامل يف جمال املعلومات، فهي مطالبة 

ل على توسيع نشر العصر يف هذا الصدد،  اليت من مجلتها تبين مشاريع واضحة املعامل، تعم

و من مث توسيع و تيسري . مصادر املعلومات و رواجها وتساهم يف عملية توحيد إجراءاا الفنية

مع توفري كفاءات  مهنية خمتصة فيما يتعلق باملعاجلة التوثيقية  عملية تبادل املعلومات و تداوهلا

من خالل عملية اليقظة  للمصادر املعلومات و أدوات حمكمة و حديثة فيما خيص هذه املعاجلة

أن  إذ أنه من غري املمكن أن نتصور أي بلد دون نظام فعال للمعلومات يؤهلها إىل .و الترصد 
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تكون قادرة علي التعامل مع املعلومات اختزانا ، استرجاعا و إفادة يسمح لنا بأن نقف علي 

  .آخر ما انتهي إليه اآلخرون
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