 : ArchivAlgنموذج أرشيف مفتوح مؤسساتي خاص بالنتاج العلمي
لمركز البحث في العلم العلمي والتقني.
بن علل كرية .دحان ميد
مركز البحث ف العلم العلمي
والتقن /الزائر
البيد اللكترون kbenallal@mail.cerist.dz :
mdahmane@wissal.dz

 -1القـدمـة
لم تعد إشكالية إتاحة المعلومات العلمية والتقنية الدولية وتقاسمها تطرح بالشكل الذي كانت عليه في
العشريات الماضية ،حيث عرف نظام التصال العلمي في الونة الخيرة تغيرات جذرية ناتجة أساسا
عن إرتفاع أسعار الشتراك في المجلت العلمية واستحواذ الناشرين التجاريين على حقوق التأليف ،إذ
أصبح من الصعب على الباحثين ومؤسساتهم العلمية من مراكز بحوث وجامعات الطلع على نتائج
الب حوث العلم ية ع لى الر غم من كونهم منتجي ها وممولي ها في آن وا حد .1وتتج سد التغ يرات ا لتي عرف ها
نظام التصال العلمي في ظهور حركة الوصول الحر  Open Accessكنموذج جديد للتصال العلمي
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي .وترتكز هذه الحركة على مبدأ إعادة تملك الباحثين ومؤسسات
البحث لنتائج البحوث العلمية من خلل النشر الحر عبر النترنت دون وساطة الناشرين التجاريين.

 -2حركة الوصول الر

Open Access

لقد انطلقت حركة الوصول الحر بفعل مبادرات فردية ،وكان ''بول جينسبارغ'' و''ستيفان هارناد'
و''جون كلود قيدون'' من الوائل الذين قاموا بتحسيس مؤسسات البحث والجامعات والهيئات الممولة
للب حاث العلم ية ليجاب يات الو صول ال حر للب حاث ،و توالت في ما ب عد ت صريحات عدة م ساندة لحر ية
التا حة انطل قا من نداء بودابي ست2عام  2002ا لذي يدعو إ لى الو صول ال حر لن تائج الب حوث عبر
إستراتيجية الرشيف المفتوح والمجلت المتاحة مجانا على الواب ،مرورا بتصريح بوتسدا 3عام 2003
ا لذي ي حدد وب شكل وا ضح مف هوم الم ساهمة في الو صول ال حر ،وت صريح برلين  4عام  2003ا لذي
يوسع من مفهوم التاحة ليشمل نتاج البحوث ومجمل التراث الثقافي .وقد كان لهذه التصريحات الفضل
في توعية الباحثين ومؤسساتهم العلمية ،نظرا لما يحمله من ايجابيات تعود ع لى التصال العلمي
5
بم نافع عدة .ويتج سد الو صول ال حر في حر كتين مت كاملتين  :المجلت ال حرة Open Review
والرشيف المفتوح.6 Open Archive
1فمؤلفوا القالت العلمية ينتمون لماعات علمية تولا ف معظم الحيان السلطات العمومية من جامعات ومراكز بوث
2

Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. [En ligne]. Disponible sur :
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
3

4

Appel de Berlin, mercredi 22octobre 2003/ http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38
(Vu le 05/07/2005).
http://www.inist.fr/openaccess
Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org
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5
6

 -1.2المجلت الحرة Open Review
تعرف المجلة الحرة على أنها "مجلة حديثة أو قديمة النشأة ،تستجيب لنفس متطلبات الجودة الخاصة بالمقالت العلمية
.7
باعتماد ها ع لى لج نة الت صحيح ،غ ير أن سبل تمويل ها ت سمح بن شرها الوا سع بدون ق يود التا حة وال ستعمال''
 Psycoloquyل  ،8S. Harnadوهي مجلة إلكترونية تعرض مقالتها مجانا على
وكانت أول مبادرة في هذا المجال مجلة
شبكة ا لنترنت ،ثم تلت ها عدة ع ناوين لمجلت حرة أ خرى ك  9Surfacesومج لة Electronic Journal of

.10.Communication

 -2.2حركة الرشيف المفتوح  Open Archiveوتطوراتها

إن ع بارة الر شيف المف توح محا طة ب نوع من الغ موض ل كون مفردات ها تق بل عدة تأويلت ح سب
سياق استعمالها ،فكلمة أرشيف في السياق التقليدي تعرف على أنها " :مجموعة من وثائق مهما كان
تاريـخها أو شكلها أو وعاؤها ،التي ينتجها أو يستقبلها كل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص،
أث ناء ممار سة ن شاطه"  .11أ ما في ال سياق الجد يد للت صال العل مي فيج مع مؤس سوا حر كة الر شيف
المفتوح على كون الرشيف "خزانا للمعلومات أو مستودعا للوثائق العلمية اللكترونية" .12ولكلمة مفتوح
أيضا عدة معاني ،فهي تحيل إلى مجانية وحرية التاحة في السياق القتصادي للتصال العلمي ،أما في
ال سياق التكنو لوجي لم بادرة الر شيف المف توح ف هي تع ني إنف تاح ) (ouvertureالهي كل التق ني لقوا عد
13
العلمية .ورغم هده التأويلت المتعددة ،إل أن عبارة الرشيف
الرشيف لتسهيل الوصول إلى المحتويات
المفتوح في عالم التصال العلمي اللكتروني تشير إلى البث الحر والمجاني للوثائق العلمية ضمن
قواعد خاصة تدعى قواعد الرشيف المفتوح.
وقد ظهرت حركة الرشيف المفتوح بالموازاة مع حركة المجلت الحرة ،وكانت أول مبادرة للباحث
سيف 14في  1991بم خابر لوس آل موس
الفيز يائي بول جين سبارغ ا لذي قام ب و ضع قا عدة "أرك "
المريك ية .ون ظرا لن جاح حر كة الر شيف المف توح وت ضاعف قوا عدهاوت نوع وغ نى محتويات ها تب لورت
في  1999م بادرة
ف كرة توح يد هذه الموا قع وجعل ها متا حة ومفتو حة للجم يع ،بال تالي جاءت
الر شيف المف توح Open Archive Initiativeإ ثر إتفاق ية سانتافي  Santa Feلتحد يد بروتو كول
تجميع البيانات الخلفية )الميتاداتا( التابع لمبادرة الرشيف المفتوح  15OAI-PMHالذي يسهل إتصال
قواعد الرشيف المختلفة ويعزز تقاسم وتبادل الوثائق العلمية بتباين أنواعها ومجالتها .وأما البيانات
16
أخرى'' .وحتى
الخلفية أو الميتاداتا فتعرف على أنها '' :بيانات عن البيانات أو بيانات تصف بيانات
وإن لم يستخدم هذا المصطلح بهذا المعنى إل حديثا في تنظيم مصادر المعلومات اللكترونية إل
7

http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=113
Harnad S. Stevan Harnad e-prints on Interactive Publication. [En ligne]. Disponible sur :
)URL: http://www.princeton.edu/~harnad/intpub.html ( Vu le 30/11/2005
la revue Psycoloquy : http://www.princeton.edu/~harnad/psyc.html
9
http://pum12.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/
10
http://www.cios.org/www/ejcmain.htm
11
Bazin, Paule René. Comment définir les archives ? In : Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la
documentation. Paris : Nathan, 1997. p.40-41.
12
Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org
8

13

Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org
14

http:// www.arxiv.org/
OAI protocole http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm
16
مصفرة بنت دخيل ال الخثمعي .المكتبات الرقمية .في مجلة المعلومات ،المملكة العربية السعودية ,مركز المصادر التربوية ,عدد .2005 ،15
 :متوفر على الخط
http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=102

15
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أنه معروف لدى المكتبيين منذ القديم ،لكنه كان يسمى بالفهرس .فالبيانات التي يتكون منها الفهرس
مثل أسماء المؤلفين عناوين الكتب وغيرها هي بيانات خلفية.17
إن تزويد قواعد الرشيف بالوثائق يتم إما عبر الرشفة الذاتية أو الرشفة المؤسساتية .ففيما يخص
الولى ،يتوقف اليداع على إرادة الباحثين في تسجيل أعمالهم العلمية عن طريق أرشفتهم الذاتية ،ويتم
ذلك إما في مستودعات الرشيف الموضوعية المؤسسة من طرف الجماعات العلمية التي تجتمع حسب
الم جال العل مي أو في م ستودعات مؤس ساتية تم إنجاز ها ع لى م ستوى مؤس سات الب حث .أ ما الر شفة
المؤس ساتية  ،فت خص الم ستودعات المؤس ساتية ح يث ي كون عا مل إ يداع الو ثائق في غالب الح يان
إج باري بالن سبة لل باحثين ال عاملين في هذه المؤس سات .و من ب ين م ستودعات الر شيف المو ضوعية
19
إنرا )(INRA
نجد  :أرشيف سيك (ArchiveSic) 18المختص في علوم العلم والتصال وأرشيف
التابع لمعهد الفيزيولوجيا الحيوانية الفرنسي .ومستودع هال) (HALالتابع للمركز الوطني الفرنسي
للب حث العل مي ) (CNRSوم ستودع إ يبرينتس سوتن ) (E-prints Sotonال تابع لجام عة سوثمبتوم
البريطانية.

 -3الرشيف المفتوح و إشكالية تحقيقه في الجزائر

لما شهدت حركة الوصول الحر نجاحا وإقبال كبيرين في بلدان الشمال أخدت تسعى لتوسيع مجال
تطبيقها ويظهر ذلك جليا من خلل دعواتها المتتالية لنضمام دول العالم الثالث إلى سياسة الوصول
ال حر عبر عدة مؤتمرات ك نداء بوداب ست للو صول ال حر  20المنع قد في فرن سا سنة  2002من ق بل
المر كز ال سابق ذ كره ) (CNRSو مؤتمر الو صول ال حر للمعلو مات العلم ية والتقن ية  212003والق مة
العالمية لمجتمع المعلومات  22في سويسرا  2003وكذلك أثناء مؤتمر إيفل 23عام .2005
اعتمادا على النجازات المحققة في ميدان الرشيف المفتوح وآثار ها ع لى نظام التصال العلمي
بسرعته ونظرا للتطور المطرد الذي تعرفه قواعد البيانات سواء الموضوعية منها أو المؤسساتية أو
غير ها ،واعت بارا للتو صيات والت صريحات الدول ية في هذا ال شأن بات من ال ضروري الق يام بدرا سة
جدوى تأسيس أرشيف مفتوح في الجزائر .تتأكد تلك الضرورة كذلك بالنظر إلى الختللت الهيكلية
المختل فة ا لتي يعرف ها ن ظام الن شر العل مي في ال جزائر .أبرز ها ن قص ال عرض في الم قالت العلم ية
المن شورة من طرف ال باحثين الجزائري ين ،ن قص أداء ن ظام الن شر ا للكتروني ال خاص بالم قالت

17

Collaborer pour de nouveaux services culturels en ligne : Le protocole OAI Protocole de collecte de
métadonnées de l’Initiative des Archives Ouvertes. Janvier 2004. [En ligne]. Disponible sur :
)www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique/documents/guide_oai.pdf - Vu le (05/08/2005
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/

18

http://phy043.tours.inra.fr:8080/information_inra_francais.html

19
20

Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml
http://www.inist.fr/openaccess/index_fr.php
22
SMSI – Sommet mondial sur la société de l’information : Genève, 10-12 décembre 2003. Tunis, 16-18
novembre 2005 http://www.itu.int/wsis/index-fr.html (Vu le 04/02/2006).
21

23

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Congrès 2005. [En ligne].
)Disponible sur : http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm#13August. (Vu le 20/11/2006
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وأمام هذه الختللت ينتظر من وضع نظام أرشفة حرة تقليص
العلمية  ،24نقص في تحويل الدب الرمادي المنتج من طرف مؤسسات البحث إلى منشورات.25عادية
أو احتواء أثارها السلبية على نظام التصال العلمي الجزائري.

 -1.3الرشيف المفتوح الجزائري ) (ArchivAlgومراحل تصميمه
26

قصد إنجاز نظام أرشيف مفتوح ناجع تمت دراسة بعض نظم الرشيف الجنبية الرائدة حتى نستخلص أسسها المنهجية والتكنولوجية ومستويات أدائها.
وقد وظفت هذه السس والممارسات الكثر شيوعا وتداول لتصميم نظام " ."ArchivAlgحيث يتم من خلله جمع الوثائق العلمية بمختلف أنواعها كالبحوث ما
قبل النشر والمقالت المنشورة وأعمال المؤتمرات والمداخلت والدروس وفصول الكتب والكتب وبراءات الختراع والبطاقات الفهرسية....على أن تكون المعلومات
التي تحتويها هذه الوثائق إلكترونية ومتاحة بشكل حر ومجاني عبر شبكة النترنيت .مستهدفا بذلك التعرف الشامل على العمال العلمية للباحثين الجزائريين
وتجميعها ومعالجتها والبث الحر لها عبر النترنيت .

24

Chalabi, lydia. Les revues scientifiques algériennes sur le web : étude analytique et descriptive. Mémoire de licence en Bibliothéconomie et sciences de l’information :
Alger, 2006.
بينت هذه الدراسة أن عدد ملت قطاع التعليم العال والبحث العلمي النشورة عب شبكة النترنيت ف الزائر ل يتجاوز الثلثي ملة ،علما أن النص الكامل لقالتا العلمية غي متوفر ف معظم الحيان ،فهي عبارة عن دوريات متصرة ل تترم الواصفات البيبليوغرافية
ومعايي النشر اللكترون.
25

Dahmane, M. Contribution à l’étude des systèmes d’information scientifiques et techniques : approche théorique et étude de cas de l’Algérie. Thèse de doctorat en
Bibliothéconomie et sciences de l’information : univ. Bordeaux III, 1990.
اعتمدت هذه الدراسة على تليل أربعة ناذج أساسية  :مستودع هال ، http://hal.ccsd.cnrs.fr
أرشيف سيك  http://archivesic.ccsd.cnrs.frقاعدة أركسيف (http://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org_eprint_archive
26

مستودع إيبينتس سوتن ،http://tardis.eprints.org ،
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الشكل  :01الواجهة الرئيسية لرشيف آلغ
و تشارك في إنجاز هذا النظام وتشغيله ،الطراف التالية :
 المؤلف /الباحث الذي يمثل الشخص المؤهل لتزويد الرشيف وذلك عن طريق الرشفة الذاتية لمنشوراته وإدخال المعلومات البيبليوغرافية الخاصة بها. الو ثائقي/المك تبي ا لذي ي شارك في تحد يد قوا عد وو ظائف الر شيف بالت عاون مع مخت صين آخر ين في ا لعلم ا للي وي ساهم كذلك في الم هام الت سييريةوالتنظيمية للرشيف.
 المختص في العلم اللي الذي يتولى كل المهام الفنية والتكنولوجية المتعلقة بحوسبة تقنيات ) (OAI-PMHوتجهيز قاعدة البيانات ،وإنجاز واجهة موقعالرشيف.
وقد حددت المراحل التالية لتشغيل الرشيف وتسيير وثائقه :
RIST Vol16 N°02 Année 2006

أ  -مرحلة جمع الوثائق  :وترتكز هده المرحلة على عملية التصال والعلم التي تستهدف الباحثين قصد إقناعهم ببث أعمالهم البحثيه في الرشيف .ولتلبية
هدا الغرض تم انتهاج السبل التالية :
28
27
 (newsبمو قع ا لنترنت ال خاص بق سم الب حث في ع لوم المعلو مات والبوا بة وي صال ال تابع لمر كز الب حث في
 ا لعلن عن إنطلق الم شروع في ق سم )30
العلم العلمي والتقني) 29(CERISTوكذلك بوابة ويصال التابعة لنفس المركز.
-

إعداد دعوة للمشاركة في الرشيف ،ويتم فيها تعريف المشروع وتحديد أهدافه والجمهور المستهدف وأنواع الوثائق المعنية باليداع
ومراحل اليداع وحقوق المؤلف ...ومن ثم بث هذه الدعوة بعدة طرق :
 بث الدعوة على مستوى الواجهة الرئيسية لموقع الرشيف .31-

إرسال دعوة المشاركة في الرشيف لمجموعة من الباحثين الجزائريين عبر البريد اللكتروني.

و قد تم الت صال ب  436باحث بم ساعدة مر كز الب حث في ا لعلم العل مي والتق ني خلل ال فترة المم تدة مابين  15جوان و  30جويل ية ل عام  .2006إل أن
الردود كانت جد ضعيفة رغم رسائل التذكير وقد يعود ذلك إلى أن عناوين البريد اللكترني للباحثين قد تغيرت ،كما أن الباحثين ل يطلعون باستمرار على
بريدهم اللكتروني ،هذا في غياب تقاليد راسخة للنشر على الخط لدى هؤلء الباحثين )تثبيت الفرضية الولى( .لهذا تم اللجوء إلى الرشفة المؤسساتية.
32
)السيرسيت(لنجاز أرشيف مؤسساتي ،إذ أن تأسيس أرشيف من هذا النوع جدير بإجبار الباحثين
حيث تم العتماد على مركز البحث في العلم العلمي والتقني
بإيداع الوثائق التي ينتجونها في إطار نشاطاتهم في تلك المؤسسة .ولتزويد هذا الرشيف تم العتماد على المقالت العلمية لباحثي السيرسيت المنشورة
في مجلة المعلومات العلمية والتقنية ) (RISTوالمكتبة الرقمية التابعة لقسم البحث في علوم المعلومات  .(DRIS)33وقد سمحت هذه المنجزات بتشكيل
الرصيد الوثائقي لرشيف آلغ .وقد تكفل الوثائقي بجمع و إيداع الوثائق بالنظر إلى الوقت المعتبر الذي سيستغرقه تكوين الباحثين على استعمال الرشيف
وإيداع الوثائق ،مما ينعكس سلبا على إنجاز الرشيف وتشغيله.

27

www.dris.cerist.dz
www.wissal.dz
29
www.cerist.dz
30
www.wissal.dz
31
www.dris.cerist.dz/openarchivalgerie/index.htm
28

المؤسسة المديرة لهذا البحث

32

www.dris.cerist.dz
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33

ب -مرحلة معالجة الوثائق  :وتشمل هذه العملية :
 -1التمثيل اللي للوثائق ،باستعمال نسق الوثائق المحمولة ) (PDFليداع الوثائق في أرشيف آلغ
 -2المعالجة الوثائقية من فهرسة وتكشيف وتصنيف .وتهدف هذه المعالجة الخيرة لتشكيل نوعين من بطاقات البيانات الخلفية :
 البيا نات الخلف ية الم شتركة الخا صة ب كل أ نواع الو ثائق :المؤ لف )الم بدع( ،الع نوان ،المل خص )المو ضوع( ،الم جال )المو ضوع( ،الل غة ،الكل مات الدا لة
)الموضوع( ،نوع الوثيقة )مقال علمي ،بحث ما قبل النشر  ،مداخلة ،(...التوريق .
 البيانات الخلفية الخاصة بكل نوع من أنواع الوثائق :
 بحوث ما قبل النشر  :العنوان ،التاريخ– مقالت المجلت  :العنوان ،التاريخ ،الحجم
– أعمال المنتديات والمداخلت  :العنوان ،التاريخ ،المكان )التغطية( ،الناشر
 تقارير البحوث  :الموصي )المصدر( ،التاريخ الطروحات والمذكرات  :النوع )أطروحة دوكتوراه ،مذكرة ماجستير أو غيرها( ،المؤسسة المسلمة ،التاريخ ،المشرف فصول الكتب  :العنوان ،الناشر ،التاريخ الكتب  :الناشر ،التاريخ براءات الختراع  :التاريخ ،العدد ،البلد وثائق أخرى  :نوع الوثيقة )العروض ,الدروس أو أي نوع آخر من الوثائق التي ل يمكن تصنيفها ضمن النواع المذكورة سابقا( ،الناشر ،التاريخ.N. Ali Ouali
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يتضح من خلل التصميم السابق )الشكل  (03أن مستودع أرشيف الج يحتوي على ثلث واجهات
أساسية .تسمح الولى بتسجيل المؤلف )الباحث والستاذ الباحث( في الرشيف بعد توفيره لمعلومات
نجد عن هويته ،من ثم يمكن للمؤلف إيداع مختلف وثائقه في هذا الرشيف )البحوث ما قبل النشر،
المقالت المنشورة ،الطروحات ،المذكرات ،تقارير البحوث ،المداخلت العلمية ،أعمال المؤتمرات،
ا لدروس ،ف صول الك تب ،الك تب ،براءات ا لختراع (...أو تكل يف الو ثائقي ب هذه المه مة .وتت بع عمل ية
ال يداع توفير المعلو مات البيبليوغراف ية الوا صفة للو ثائق )المؤ لف ،الع نوان ،المل خص .(.... ،أ ما
الواجهة الثانية فتسمح بالطلع الحر والمجاني على الوثائق وذلك عبر مستويات عدة ،فالمستوى الول
يم كن م ستعمل الر شيف من ت صفح قائ مة الم جالت العلم ية .ك ما يم كن له ت صفح القائ مة الهجائ ية
لسماء المؤلفين وأسماء المؤسسات البحثية ،وكذلك يمكن من الطلع على الوثائق حسب نوع الوثيقة
أو سنة النشر .أما المستوى الثاني فيسمح بإجراء بحث بسيط أو مت قدم ع لى الوثائق بواسطة م حرك
الب حث .ح يث يعت مد الب حث الب سيط ع لى إ ستجواب إ حدى هذه الح قول البيبليوغراف ية ،إ سم المؤ لف،
ع نوان الوثي قة ،الكل مات الدا لة ،ال سنة .أ ما الب حث المت قدم في سمح بتو سيع عمل ية الب حث لت شمل ح قول
بيبليوغراف ية أ خرى كالملخص ،النا شر ،نوع الوثي قة ،وإ سم المؤس سة البحث ية ،والم جال العل مي ،مع
إمكانية استجواب كل هذه الحقول في آن واحد ،وبالتالي يزيد هذا النوع من البحث من إمكانية إيجاد
الوثائق.
أ ما ن تائج الب حث فت شير في البدا ية إ لى ع نوان الوثي قة ،إ سم المؤ لف ،نوع الوثي قة ،والمرا جع الكام لة
للمج لة ا لتي تم في ها ن شر الم قال .ويو جد ال نص الكا مل للو ثائق ع لى م ستوى صفحة أ خرى لمو قع
الرشيف تمنح وصفا معمقا للوثيقة بإضافة المعلومات البيبليوغرافية التالية  :الملخص ،الكلمات الدالة،
المجال العلمي ،المؤسسة البحثية.
وتم نح واج هة الم ساعدة كل المعلو مات اللز مة حول الم ستودع ق صد توجيه ال باحث في ا ستعمال
الرشيف وإيداع الوثائق.
 - 2.3آفاق تطوير الرشفة الرة ف الزائر
تبين لنا هذه الدراسة أن السبيل المثل لوضع وتزويد مستودعات الرشيفات المفتوحة حاليا في
ال جزائر هو الر شفة المؤس ساتية ل ما ت توفر عل يه الجام عات ومرا كز الب حوث الجزائر ية من منت جات
فكر ية وإمكان يات ماد ية تؤهل ها لذلك ،وم ستودع أر شيف آلج ا لذي تم تزو يده بالن تاج الف كري ل باحثي
السيريست ووضعه اعتمادا على المكانيات المادية والبشرية الخاصة بالمركز ذاته يدعم هذه الفرضية.
ولت شجيع ت عدد هذه الم بادرات في ال جزائر ي ستلزم ا ستهداف مرا كز الب حوث والجام عات وتحسي سها
بمزا يا الر شفة المؤس ساتية وو ضعها في مر كز هذه الم شاركة ب غرض الو صول إ لى و ضع هذه
المؤس سات لسيا سة أر شفة مؤس ساتية تق ضي بإ يداع نصو صها ومن شوراتها في م ستودعات أر شيف
خا صة .وين صح أن ت سبق هذه السيا سة بحم لة ت شجع ال باحثين ع لى الن شر ا للكتروني ال حر للم قالت
العلمية وذلك سواء في مستودعات الرشيفات المفتوحة أو في مجلت مفتوحة ،وفي هذا الصدد نذكر
بوا بة )  38 (Webreviewل  CERISTا لتي يم كن أن ت شكل نق طة إنطلق ل لدخول في عالم التا حة
الحرة في الجزائر .كذلك فإنه من الضروري إشراك المكتبات في هذه السياسة وتوعيتها بإمكانية
استعمال مستودعات الرشيف المفتوح لمواكبة التطورات الحالية التي تعيشها المكتبات كالستعانة بهذه
القواعد كوسائل تسييرية للمرور من المكتبة الكلسيكية إلى المكتبة الرقمية على سبيل المثال.

تنشر ملخصات المقالت أو النص الكامل لها حسب رغبة الناشرين
http://www.webreview.dz/
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 -2.4الراجع العربية
 -بن علل ،كرية .مساهة لناز نوذج أرشيف مفتوح مؤسسات خاص بالنتاج العلمي لركز البحث ف

العلم العلمي والتقن  .ArchivAlg :مذكرة ماجستي  :علم الكتبات والتوثيق  :الزائر . 2007 :

 188ص.
 مصفرة بنت دخيل ال الثمعي .الكتبات الرقمية .ف ملة العلومات ،الملكة العربية السعودية ،مركزالصادر التربوية ،عدد  .2005 ،15متوفر على الط :
?http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php
name=Sections&op=viewarticle&artid=102

RIST Vol16 N°02 Année 2006

