


  " اإلهداء"  
ثقيال  عبئا.. والدي العزيزين اللذين ربياني صغيرا وتحمال والتضحية.لى منبع العطاء إ

والدي الكريمين اهدي هذا الجهد ، راجيا  إلى.. كثيرا.في سبيل تعليمي وتربيتي شيئا 
عشر معشار  أديتقد  إنيمن اهلل ان يسد بعض الحق الذي عليهما علي ، وما احسب 
مباركة ثمراتها هذا  أميما لهما من حق ولكنه جهد المستطيع ... وكانت دعواتكم يا 

في عمرك . وأطالفحفظك اهلل العمل   

أفنيت عمرك في الذي علمني جد الحياة واالعتماد على النفس إليك أنت الذي  إلى *
 ...حفظك اهلل وأطال بعمرك.الغالي ...أبيسبيل تعليمي

عائلته المحترمة  أفرادوالى كل كريم رفيق دربي في الحياة زوجي الغالي  أنتك الي*  
 .كبيرا وصغيرا 

، سعيد، غنية ، محمد، نورالدين:  إخوتيإلى من أعتز بذكرهم وأفتخر لوجودهم  -
 العيد، حليمة.

عطور الكتاكيت الصغار:عبد لى من هم في سن الزهور ففاحت منهم رائحة الإ -
 ورعاهم .حفظهم اهلل  معتز باهلل ، ريتاج، عماد الدين، اءيزكر  ،الرؤوف

إلى كل من جمعتني معهم عالقة طيبة إلى زميالتي: سعاد، شهيرة، حياة، فاطمة،  -
 ة فتيحة، نجاة، صليحة وأخص بالذكر تحية طيبة لزميلتي وصديقتي في البحث محجوب

 الى كل من تفضل علي بجزء من اهتمامه ولحظة من تفكيره .

 *.2018وأساتذتها خاصة دفعة ماستر  علم المكتباتتحية خالصة إلى جميع طلبة  *
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 " اإلهداء "
تعالى على عظيم  اهللكر وش عوا رفه، نانه بدأسبحا ، القبيزال دائم اإل ال اهلل حمد الحمد

من خليفته المهتدي بطريقته  المجتبي ، والصالة والسالم على السيد المصطفى ضلهف
 البلجاءالطريقة  بهديه وأوضحالعوجاء   اهلل به الملة أقامالذي ، سيدنا محمد ابن عبد اهلل 

 األبرار،، الكرام  وأصحابهلفا وعلى اله غ وقلوبا ،عما وعيونا ،صما ناأذاوفتح به ، 
 : بعدآما  األخيار... األحرار،والتابعين 

 : إلىمرة جهدي أهدي ث      

 - .اهدي هذا العمل في سبيلك لنيل الرضوان،من وهبني الحياة وسخرني لطلب العلم ـ 
 -.          السالم  محمد عليه الصالة و :نالعنان صاحب الرسالة وحامل القرآ حبيبك

  ني إلى التي غمرت ،ينقص تحية لكرم صفاتها ونيل وجدانها التي ال إلىنبع الحنان 
 أطالالحنونة  أمي: قرة عيني  إلى ،يوما لنجاحها ،التي جعلت يوم نجاحي إلىفضائلها،
 إلى -                                                                   .اهلل عمرها

لي  وأتاحي مواجهة الحياة وتخطي الصحاب، الذي علمن ،ل في تربيتيصاحب الفض
 .اهلل عمره أطالالحبيب  أبي: يكون فيه  حوج ماأ الفرصة في وقت هو

 وأخي ،ميمونة ،زيرم ،ريان :وأبنائهالغالي  ،عبد الغاني وابنه عبد النور إخوتي إلى -
 .ميلود :األصغر

الغالية ميمونة  أختيروح  إلى،  وأبنائهافاطمة الزهراء ،  وأبنائهاخيرة  : أخواتي إلى -
 سارة : الصغرى  وأختي ،وأبنائهاوهيبة كريمة، ، طاطا، الحاجة ، وابنها جلول

 .نبيل وعائلته الكريمة :رفيق دربي زوجي العزيز إلى -

دالل  ،عودة ،راضية،ابتسام  ،فوزية ،صليحة ،محجوبة ،ريةو ح :كل الصديقات إلى -
 .أنيسة ،أمينة،

 . 2018عة طلبة علم المكتبات والمعلومات دف لىـ إ

  محجوبة



 

 

  ، أعمالناومن سيئات  أنفسنامن شرور  إليهبسم اهلل نستهديه ونستغفره ونتوب 

 ونصلي ونسلم على الحبيب .

 إلىومن يتبعه  أجمعينالمصطفى محمد عليه الصالة والسالم وعلى اله وصحبه 

 الدين.يوم 

هذا الواجب ووفقنا  أداءعلى  وأعاننالنا درب العلم و المعرفة  أنارالحمد هلل الذي 

 .انجاز هذا العمل  إلى

نبيلة التي لم تبخل علينا بنصائحها  إبراهيمالفاضلة  لألستاذةالشكر  إالوال يسعنا 

فبارك اهلل فيها  واألخالقالتي تجتمع فيها صفة العلم  األستاذةالقيمة وكانت مثال 

 والخير.خادمة العلم  وأدامها

تخصص علم المكتبات والمعلومات الذين  أساتذةكل  إلىكما نتوجه بالشكر الجزيل 

 في سبيل نجاحنا  أوقاتهمكرسوا 

مل المتواضع هذا الع إلتمامكل من قدم يد المساهمة  إلىكما نوجه شكرنا العظيم 

 .من قريب او من بعيد
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 مقدمة:

 

 أ
 

فرضوجوديتميزعالم والتغيرالسريعوهوما بالتعقيد المكتباتوالمعلوماتاليوم

متغيراتهأنواع مع واالستجابة معه التماشي على القادرة المعلومات مؤسسات من جديدة

إلىساتالمعلوماتالتيتسعىباستمراربينمؤسوالمكتباتالجامعيةواحدةمنتهوتعقيدا

بل ، والمعرفيةلمختلففئاتمستفيدبها االحتياجاتالمعلوماتية أنهامنذلكوأكثرسد

التي منخاللالخدماتالجديدة الحدثمنالمعلوماتشكالومضمونا تسهرعلىتقديم

معمتطلباتمحيطالتعليمالعاليوالبحثالعلمي.تعكفعلىتطويرها.بمايتماشى

فالمكتباتالجامعي لذا مجرد تعد لم أماكنة تحتتصرفاإلنتاجلحفظ الفكريووضعه

الرتقاءاإلىدولةتريدالتطوروتطمحأليمنارةتطورالبحثالعلميأصبحتطالبيهبل

لالرائدةوالمتقدمة.بأفرادهانحومستوىالدو

للتعليم     الواسع واالنتشار واالتصاالتوالعلوم فيالتقنية حتمتالتطوراتالسريعة فلقد

المكتباتتطورإلىوالتغيراتالمتواصلةفيمهنةالمكتباتوالمعلومات وأيضامثلهذه

معاألخرىاألنواع والتفاعل التعامل على قادرة معلومات شبكة لتصبح المكتبات من

ا المعلومات مصادر واالستغالل ، البحثيةاألمثللمختلفة واالحتياجات يتفق بما لها

  االلكترونية المكتبات ظهور واالتصاالت القرنوالمعلومات من التسعينات مطلع في

مكتباتالكترونيةفيالعديدمنإلعدادالماضي،وقدانطلقتمشروعاتالبحثوبرمجياته

وحتىالعربية،واألمريكيةاألوروبيةربالمكتباتفيهذاالسبيلتجاأنجحهاالبلدان،لعل

الهائلةللتعاملمعالتقنية.اإلمكاناتحيث



 مقدمة:

 

 ب
 

 شكالجديدا االلكترونية المكتبة التقليديةتعد فظهرتالمكتباتااللكترونيةللمكتبة ،

األحدثتنافسالمكتباتالتقليدية،وبشراسةفيقضيةتوفيرمصادرالمعلوماتوأصبحت

.عددممكنبأكبرإليهاالستقطابالمستفيدينواألجودواألدق

وتمثلالمكتباتااللكترونيةنمطاعصرياجديدافيالتعاملمعالمعلوماتمنحيث

واستر المستفيدينخزنها خدمة في ووضعها للتطوراتجاعها كنتيجة جاءت وقد المذهلة.

في واالتصاالتوالسريعة المعلومات وتكنولوجيا والشبكاتظ، االلكتروني، النشر هور

،فضالعنتنوعاحتياجاتالباحثينوالمستفيدينفيظلعصرمجتمعالمعلوماتالمتطورة

والقنوات الوسائل مختلف عبر ومتنوعة غزيرة معلومات على الحصول في ورغبتهم

المكتباتفيفيتناميانتشارهذاالنمطمنااللكترونيةوقدلعبتعواملكثيرةدورابارزا

ا العالموقتنا بلدان من العديد في لراهن ومنها اانتشار، وعمليات الختزانالحواسيب

عددةالتيتستثمرها،وديناميكيةومرونةالوسائطالمتاآللية،والنظمااللكتروني،والبرمجيات

المكتبات المستفهذه بين الربط بواسطتها يمكن تحتية كبنية االنترنت شبكة وتوافر يدين،

تطورمهاراتإلىإضافة،موفرةبذلكفضاءامعلوماتيارحبا،وشيقاوالمكتباتااللكترونية

المستجداتفيأخروخبراتهممنخاللالممارسةومواكبةالمكتباتوتحسنقدراتهمأمناء

تعزيزخططإلىأدىعلمالمكتباتوالمعلوماتواستيعابقدراتتكنولوجياالمعلوماتمما

.تالخدمةالمكتبيةوالمعلوماتيةهذهالمكتباتوتطويرمجاالوبرامج



 مقدمة:

 

 ج
 

منخاللكلذلكجاءاهتماميبالموضوع،وهوماشجعنيعلىالوقوفعندهذا

أدرجنابحثناهذابمقدمةثمثالثفصولثمخاتمة،حيثبدأناالنوعمنالمكتباتوعليه

ذلكاإلطاراألولفيالفصل وبعد الىفصلينحيثراإلطاالمنهجي، النظريوينقسم

فلقداعتمحولماهيةالمكتباتااللكترونيةاألوليندرجالفصل الفصلعلى، فيهذا دنا

إلىأيضاوتعريفالمكتبةااللكترونية،كماتعرضنانشأة،وتعرضناالىذكرتسعةعناصر

 مكونات واحتياجاتهاذكر االلكترونية المكتبة االلكترونيةإلىباإلضافة، المكتبة مميزات

الىالصعوباتالتيأيضاباإلضافة،إنشائها،واهممراحلوخصائصهاوخدماتهاوأهدافها

.تواجهها

ائدة،بينافيهنماذجعنمكتباترصلالثانيفقدتناولناجانبامهما،حيثفالأما

اعتمدنا فلقد ، الكترونية مكتبة تطبيقمشروع عند االقتداء الجانبالذيمنخالله وهو

ايضافيهذاالفصلعلىتسعةعناصروالتيتتمثلفياهمالنماذجحيثذكرنا:

مكتبةالملكفهد–مكتبةالوراق–مكتبةجامعةكاليفورنيا–مكتبةعالءالدينااللكترونية

 ا–االلكترونية العالمية الرقمية –لمكتبة جاليكا –مكتبة مكتبة–اإلسكندريةمكتبة

والصناعةفينيويورك.األعمال

المكتبةااللكترونيةبمكتبةكليةإشكاليةالتطبيقي:فقدقمنابدراسةميدانيةحولاإلطارماأ

جامعةعبدالحميدبنباديسنموذجا.–العلوماالجتماعية



 مقدمة:

 

 د
 

لعملالمنهجالوصفيالتحليليالذييقومعلىجمعالبياناتوتحليلها.وقدتطلبهذاا

عنهاهذهالدراسةوكذلكتمطرحبعضالمقترحاتأسفرتكماتمفيهمناقشةالنتائجالتي

حولتحقيقوتجسيدمكتبةالكترونيةعلىارضالواقع.واإلجرائيةاألكاديميةوالتوصيات
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   الدراســـة: إشكالية -1

مفهوم العمل في المكتبات ، بحكم التطورات الحديثة في مجال خدمات لقد تغير    

 وأصبحتواسترجاعها وبثها ، وظهر تبعا لذلك خدمات ووظائف جديدة المعلومات ، 

 األداءمعطيات التكنولوجيا الحديثة بدائل ضرورية لتفصيل عمل المكتبات والرفع من مستوى 

، وظهور شبكات المعلومات في عصرنا الحاضر التي جاءت نتيجة للتطورات  واإلنتاجية

مما سهل عملية ،  اآلليةالحاسبات  أجهزةالتي حدثت في مجال التخاطب االلكتروني بين 

عبر الدول ، ومما الشك فيه ان التقنيات  وأشكالها أنواعهاتبادل ونقل المعلومات بكافة 

الوسائط التي  وأشكاليرات جوهرية في طبيعة المعلومات من ناحية تغ أحدثتالحديثة قد 

 . أخرىتنطوي عليها من ناحية 

في   لقد ظهرت المكتبات االلكترونية في ظل البيئة التكنولوجية المتطورة والنمو المتسارع

نشر المعلومات االلكترونية ، باعتبارها مكتبات تمثل واجهات اتصال وتخاطب متعددة 

المؤسسات تمكن الباحث من  أصبحتالمعلومات المتطورة حتى  إلىللوصول  األشكال

العالم الواسع لمصادر المعلومات ، لذا تكتسب المكتبات االلكترونية دون سائر  إلىالدخول 

متزايدة في المشرق والمغرب في  أهميةالتطبيقات المختلفة لتقنيات المعلومات وشبكاتها 

 الوقت الراهن ، ويضطلع هذا النوع من المكتبات العصرية 

  .يةستوى راق من الخدمات المعلوماتبتقديم م
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غير مسبوقة لتطوير المكتبات  أساليب إتاحةنية على المكتبات االلكترو  أهميةوال تقتصر 

نمافحسب ،  بات المستقبلية الالزمة لتحديث لتشمل استعراض المتطل األهميةتمتد هذه  وا 

وبخاصة فيما يتعلق بتنمية الجوانب المهنية للعاملين بالمكتبات ومرافق المكتبات التقليدية 

 المكتبات والمعلومات  ألخصائيالمعلومات بهدف صياغة نموذج جديد 

ارض  في تطبيقها على متأخراالتي تقدمها مازال العالم العربي  لكن رغم كل هذه الفوائد

 الواقع 

التي  واألسبابالى التعرف غلى العوامل وال تخرج هذه الدراسة عن هذا السياق فهي تهدف 

،  والجزائر خاصةبالعالم العربي عامة ظهور مشاريع المكتبات االلكترونية  تأخر إلى أدت

عية من تكون تقنية او تشري أكثركونها مادية  األولىمن صعاب قد ترجع بالدرجة  وما تعانيه

واستثمارا غير مضمونا ، كون الخوض في مثل  باهظة، فتكلفة هذه المشاريع تكلفة ميزانية 

 :  اآلتي اإلشكالنجاحها وعليه نقوم بطرح   بإمكانياتهذه التجارب ال يمكن التنبؤ 

بمكتبة كلية العلوم الكترونية  ةمشروع مكتب إقامةماهي الصعوبات التي تعترض  *

 ؟االجتماعية لجامعة عبد الحميد بن باديس 

  الدراسة:تساؤالت 2 -

تي تحول دون لى الصعوبات التتبع من اجل التغلب ع أنلتي يمكن ا اإلجراءات* ماهي 

 االلكترونية ؟تطبيق فعلي للمكتبة 
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 واالستفادة منها عند تطبيق مكتبة الكترونية ؟ إليهاالنماذج التي يمكن النظر  أهم* ماهي 

 فرضيات الدراسة : -3

تفسير مؤقت مقترح بشان مشكلة معينة فقد حاولنا تبني  أوالفرضية هي حل  نابما   

وضعنا  اإلطاركرد وتفسير مؤقت على تساؤالت الدراسة وفي هذا  اإلجاباتمجموعة من 

 الفرضيات التالية :

هي إلى تأخر المكتبات االلكترونية في المكتبات الجامعية  أدتالتي * ربما الصعوبات 

 .صعوبات مادية 

 .* ربما نقص الكفاءات المؤهلة في هذا المجال 

 .* ربما نقص الجانب التشريعي في هذا المجال 

 الدراســـــة :  أهمية -4

لتدارك النقص  بحث والتعمق في مثل هذه المواضيعلل أوسعدراسة تسعى لفتح مجال  *

ظهور مشاريع المكتبات االلكترونية  تأخر إلى أدتالرئيسية التي  األسبابالملموس ولمعرفة 

 في المكتبات الجامعية .

 الدراســـة: أهداف -5

 تهدف الدراسة التي قمنا بها إلى مايلي :
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 االلكترونية.الصعوبات التي تواجه المكتبات  معرفة أهم * 

 .ية نالمكتبات االلكترو  بإنشاءتبيان وتوضيح المراحل المتعلقة  محاولة * 

وضع مجموعة من الحلول التي تساعد على تطبيق مكتبة الكترونية بالمكتبات  * محاولة

 الجامعية.

واالستفادة  إليهاذكر بعض النماذج عن المكتبات االلكترونية في العالم من اجل النظر  *

 الجامعية.منها عند تطبيق مكتبة الكترونية بالمكتبة 

 اختيار الموضوع : أسباب--6

 : إلىالموضوع للدراسة  الختيار هذاالتي دفعتنا األسباب يمكن تقسيم 

 موضوعية : أسباب* 

 ندرة الدراسات حول هذا الموضوع   *

 .حداثة الموضوع وجديته   *

 موضوع الدراسة يدخل ضمن اهتماماتنا العلمية باعتبارها تدخل في مجال تخصصنا . 

   اسباب ذاتية : *
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بصفة عامة والمكتبات بصفة خاصة  جلب انتباه القائمين على قطاع المعلومات  * محاولة

في المكتبات الجامعية عن طريق  وباألخصاالهتمام بالمكتبات االلكترونية  إلى الجزائر،في 

تخدم ترقية هذا مشاريع جادة وهادفة منطلقة من تخطيط علمي مدروس ووضع تشريعات 

 المجال.

 منهج الدراسة : -7

  أيالحقيقة في العلم  إلىمنهج يعني مجموعة من القواعد التي يتم وصفها بقصد الوصول ال

 والمناهج العلمية،كشاف الحقيقة للمشكلة الست تهقة التي يتبعها الباحث في دراسانه الطري

من المناهج  أنواعاو طرق البحث عن الحقائق تختلف باختالف المواضيع ولهذا توجد عدة 

 الدراسات والبحوث . إجراءالعلمية المتبعة والمعتمدة في 

منهج الوصفي ، كونه يعتمد على جمع احدهما وهو ال بإتباعوقد قمنا في دراستنا هذه 

 يتالءمالبحث المنهجية ، فانه  أدواتالبيانات وتحليلها بطريقة علمية وموضوعية من خالل 

 .مع هذه الدراسة التي استهدفت معرفة األسباب الرئيسية لعدم تطبيق المكتبة االلكترونية 

 الدراسة: صعوبات -8

انجاز هذه الدراسة فمنها ما صادفنا في الجانب  لقد واجهتنا بعض الصعوبات والعراقيل في

 النظري :
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 الباحثين.قلة المراجع حول موضوع الدراسة الذي لم يلق اهتمام  

 صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات لحداثة الموضوع . 

 بالنسبة للجانب التطبيقي فكانت هناك : أما 

 بالنا من طرف بعض المكتبات .المقابلة خاصة وانه لم يتم استق إجراءصعوبة في  

 الدراسات السابقة : -9

الهامة الواردة في الدراسات او البحوث السابقة او  األفكارويتضمن ذلك مناقشة وتلخيص 

 : أبرزهاالدراسات السابقة هاما من عدة نواحي  األقل ، ويعتبر استطالع على  إليها اإلشارة

 توضيح خلفية موضوع البحث وشرحه. أ/

وبيان ما  األخرىللبحوث  لصحيح وفي موقعه المناسب بالنسبةا إطارهب/ وضع البحث في 

 سيضفيه على التراث العلمي .

 السابقة.والمشاكل التي تعرضت لها البحوث  األخطاءج/ تجنب 

الجهود في دراسة مواضيع بحث بشكل جيد في  إضاعةد/ عدم التكرار الغير المفيد وعدم 

 المكتبة االلكترونية هي : إلىدراسات سابقة ومن الدراسات التي تطرقت 

: قام بإعدادها الدكتور عبد المجيد مهنا تحت عنوان  : التخطيط إلنشاء * الدراسة االولى 

 دراسة مكتبة الكترونية أكاديمية وهي عبارة عن 
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الرئيسية لهذه الدراسة حول نتائج البحوث العلمية والنقاش الدائر حول  اإلشكاليةتمحورت 

ومراحل التحول  األساسيةوالمكونات  واألهميةالمكتبة االلكترونية من حيث المفهوم والتطور 

 إلىالمكتبة الرقمية ومهاراته سعيا للتوصل  أمينللمكتبة الرقمية والخدمات التي تقدمها ودور 

نموذجية لسد الحاجات  أكاديميةمكتبة الكترونية  إلنشاءضع النموذج نتائج من شانها و 

 التعليمية .ودعم العملية  األكاديميالمعلوماتية للمجتمع 

مؤتمر  إلىمقدمة  لربحي مصطفى عليان  ، الدراسة عبارة عن ورقة * الدراسة الثانية :

ت في التعليم عن بعد جامعة التعليم االلكتروني بعنوان المكتبات االلكترونية ودور المكتبا

في ذكر كيفية التعليم عن بعد وبعض من تجارب  األساسية اإلشكاليةالبحرين ، تمحورت 

 .المكتبات في خدمة التعليم عن بعد 

الطالب عكنوش نبيل تحت عنوان المكتبة الرقمية بالجامعة  بإعدادهاقام * الدراسة الثالثة : 

نشاؤها –تصميمها  –الجزائرية  عبد القادر نموذجا ، وهي عبارة  األميرمكتبة جامعة  – وا 

،  2010  ابريل 17لوم في علم المكتبات في أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ععن 

دراسة احتياجات المستفيدين المحتملين من المكتبة الرقمية في  األساسية اإلشكاليةتمحورت 

دراكوكذا دراسة مدى وعي  عليها من ناحية المؤهالت المادية والبشرية واستعداد القائمين  وا 

التي رصدت قصد القيام بهذا المشروع الرائد في المكتبات الجامعية على المستوى الوطني 

 والعربي .
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 : الدراسةمصطلحات المفاهيم و  تحديد -10

في أي بحث من بين الخطوات الهامة التي يتعين  األساسيةتعتبر عملية تحديد المفاهيم 

انه تساعده على  إال باإلضافةتعنيه على تحديد المشكلة  ألنها بها،على الباحث القيام 

 ا. إليهحصر المعاني وتوضيح المقاصد التي يرمي 

 لية :المفاهيم التا تعاريف إلىنشير  أنوسوف نحاول في هذا المقام 

: مؤسسات اجتماعية علمية احدث الستقبال القراء وتزويدهم بمجموعات مختلفة  المكتبات

 1من المطبوعات والمواد السمعية والبصرية التي تناسب احتياجات ومستويات القراء .

 لألجهزةدمة االلكترونية او بالدوائر او المجموعات المستخ باألجهزة: تتعلق  االلكترونية

، والترانزشورات  المغناطيسيةلصمامات االلكترونية ، والمكبرات االلكترونية بما في ذلك ا

 . 2التي تقوم بعمل الصمامات االلكترونية ىاألخر  واألجهزة

 

 

                                                           
عمان : دار كنوز المعرفة انجليزي .  –خالد عبده . الكافي في مفاهيم علوم المكتبات والمعلومات : عربي  ،الصرايرة   1
 235ص  ، 2010لمية للنشر والتوزيع . الع
ر المريخ للنشر عربي . الرياض . دا –المعجم الموسوعي للمكتبات والمعلومات : انجليزي  محمد.احمد ،الشامي.  2

 408ص ، 1988والتوزيع . 
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 تمهيــــــــــد :

في ظل البيئة التكنولوجية المتطورة والنمو المتسارع في نشر مصادر المعلومات 

تمثل واجهات تخاطب متعددة االلكترونية ولدت المكتبات االلكترونية على اعتبارها مكتبات 

جراءاتللقيام بعمليات سيب االحو  أجهزة األشكال للوصول إلى المعلومات عبر البحث  وا 

الجامعة مباشرة يعتبر نقلة نوعية قد ال يكون المجتمع  إلىالمكتبة االلكترونية  وإلدخال

 عض العوائق التي تقف في وجه ذلك.لها فهناك ب مهيأالتعليمي 

في هذا الفصل على تسعة عناصر بينا فيها ماهية المكتبة االلكترونية، لذلك اعتمدنا 

المكتبات االلكترونية   تصور عنكما بينا أيضا في هذا الفصل : الجوانب الفنية في وضع 

 باإلضافة إنشائهامكوناتها واحتياجاتها واهم مراحل  أهم إلىومتطلباتها األساسية باإلضافة 

اللكترونية والتعليم واجهها ، وذلك كهدف لتفعيل دور المكتبات االصعوبات التي ت إلى أيضا

 االلكتروني  ككل .
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 االلكترونية:المكتبة  نشأة - 1

 المكتبة االلكترونية هي من إفرازات شبكة االنترنت ، وواقع الحال يقول ان جذور  إن

 د إلى األربعينيات ت االلكترونية وشبكة االنترنت تمتكل من المكتبا

يات من القرن العشرين ، ولقد عاصرت المكتبات النقالت الهائلة والمراحل التي نوالخمسي

 هي : أساسيةتطورت فيها تقنيات المعلومات ، حيث مرت بثالث مراحل 

 .مرحلة التطور في الحواسيب -1

 .مرحلة التطور في المعلومات  -2

 1.مرحلة التطور في االتصاالت -3

المهني في  العمل وأسلوبالمعلومات على مفهوم هذه التطورات في تقنيات  ثرتأوقد 

لها وظيفة معالجة  إداريةالمكتبات ، كوحدات  إلىالنظر  مبدأ، وجاءت لتؤكد المكتبات

ثابتة هي التزويد والفهرسة  إجراءاتالمعلومات المجمعة وتقديمها للمستفيدين من خالل 

 فاعلية. أكثروضبط الدوريات وتقديم الخدمات المعلوماتية وجعلها  واإلعارة

 هما:في تاريخ المكتبات االلكترونية  أساسيتينلقد حدد احد الباحثين مرحلتين 
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( ووكالة NSFبعض المؤسسات مثل مؤسسة العلوم القومية) أسهمت األولى:المرحلة  

(NASA ) وكان  وأواسطهابحث رائدة في بداية التسعينيات بشكل فاعل في تمويل مشروعات

 .1لها الفضل في توضيح المفاهيم ذات الصلة بالمكتبات االلكترونية

ثارة، وتقديم تعريف لها اهتمام العالم بخصوص وعود تقنيات المكتبات االلكترونية  وا 

مكاناتها حراز، وا  البحث ، وتحفيز البحث المتعلق  أثناءتقدم في مجال تصميم التفاعل  وا 

 Elinor ) : برنامج المكتبة االلكترونيةلبالمكتبات االلكترونية بالعديد من البلدان مث

electronic library program (  وبرنامج المكتبة االلكترونيةelib électronique) ( 

 the australien digital Library)، ومبادرة المكتبة الرقمية االسترالية في المملكة المتحدة

initiatives) (والمبادرة الكندية للمكتبات الرقميةthe Canadian initiative on digital 

libraires)  

: استمر الدعم في هذه المرحلة للمكتبات االلكترونية على نحو تمثل بتغطية المرحلة الثانية

صوت عديدة من المواد المعلوماتية المختلفة وتنويع محتوياتها لتشمل الصور وال أوعية

، مثل امن المعلومات والتصنيف كشاف قضايا تقنية وقانونية جديدة، واستوالمواد النصية

وفي واقع الحال ومع االتجاه السائد بان  .لمعلومات وحقوق النشر االلكترونيومصدر ا اآللي

جعل المكتبات تعمل على  Access vs ownershipليس الملكية و  اإلتاحةهو  األهم

تاحتهاالمختلفة  بأشكالها، وربطها بمخزونها صفحات على االنترنتمواقع و  إنشاء من  وا 
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للقيام بمشروعات  األساسيةالتحتية  البني أوجدت، وبذلك على االنترنت اآلليةخالل الفهارس 

                .االلكترونيةمكتبات 

 :اإللكترونية تعريف المكتبة -2

يقصد بالمكتبة اإللكترونية تلك التي تشكل مصادر المعلومات اإللكترونية كتلك الموجودة 

 األكبر منالشبكات المتنوعة كاالنترنت الجزء  عبر أوCD على األقراص المكتنزة  

أن  و لكن ليس جميع محتوياتها بهذا الشكل حيث يمكن تقدمها،الخدمات التي محتوياتها و 

وهي المكتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر المعلومات  التقليدية. تحوي بعض المصادر

أو المتوافرة من خالل  (CD-ROM) على األقراص المرنة أو المكتنزةاإللكترونية المختزنة 

  1.ترنتالنأو عبر الشبكات كا  )  (onlineالمباشرالبحث باالتصال 

ة تشمل على المواد اإللكترونية بأن المكتبة االلكترونية هي مكتب "تنروي تان"يفيد و 

تشمل هذه المواد اإللكترونية جميع المواد الرقمية إضافة والخدمات التي تقدم من خاللها و 

أي أن مصطلح المكتبة  anale formatsإلى مجموعة متنوعة من أشكال المواد التناظرية 

اإللكترونية تتضمن جميع المواد التي يمكن اقتناؤها من قبل إحدى المكتبات الرقمية ، وعلى 

: اإللكترونيةمن ناحية أخرى قد يطلق على المكتبة  إن األولى أشمل من األخيرة ..ذلك ف

المكتبة  أو automated librarأو المكتبة اآللية  hybride Library المكتبة المهجنة
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ام كما  أنها قد تطلق أيضا على الفهرس الع on-line Libraryالمتاحة على الخط المباشر

 .Hybride Library  والمهجنةرة بوالمكتبة المهي opac  المتاح على الخط المباشر

اإللكترونية ا التقليدية و هي المكتبة التي تحتوي على مصادر معلومات بأشكال مختلفة منه 

وم على كيان مادي إال أنها تقدم تقو  ويتم استخدامها بشكل تبادلي، الصورالنصوص و مثل : 

التقليدية كامل بصورة ما بين كل من المكتبة خدماتها في صورتين مادية و رقمية و تعني الت

 integrating the traditionnel Library with the digital Libraryالمكتبة الرقمية  و 

المواد الورقية المطبوعة و المواد الرقمية مع ميل مستمر إلى اقتناء المواد  توازن بين كل منو 

هي مكتبات ذات كيان مادي ن المكتبات االلكترونية اومن هنا يمكن القول  الرقمية

physical  اإللكترونية متنوعة من أوعية المعلومات التقليدية و فة و تشتمل على مواد مختلو

تقدم خدماتها في  األدنى من النظم الفرعية كما أنها الحد يتوافر بهتدار بواسطة نظام آلي و 

 1 .رقميةصورتين مادية و 

 : هيلكترونية و سمات تميز المكتبة اإل Kenneth dowlin "كينث داولن  "و تذكر

 آليا.إدارة مصادر المعلومات  -(1

 لكترونية .م الخدمة للباحث من خالل قنوات اتقدي -(2

 المستفيد.قدرة العاملين بالمكتبة على التدخل في التعامل اإللكتروني في حالة طلب  -(3
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تشير لباحث من خالل قنوات إلكترونية و نقل المعلومات لالقدرة على اختزان وتنظيم و  -(4

المكتبة اإللكترونية على أنها استراتيحية جديدة  إلىإلى أنه يمكن النظر  Monica "مونيكا"

لتوصيل المعلومات في حالة توفر النص الكامل على الخط المباشر مع إمكانية الولوج 

أنه لم تعد المكتبة تعاني من بات، و مكان عن طريق شبكة باستخدام الحاسللمكتبة من أي 

 ، حيث يمكن استنساخ المحتوىضيةاقيود النظير المادي مع تواجد الكتب في المكتبات االفتر 

 1.التي يمكن أن تحتويها المكتبة الكتب اإلعدادلم يعد هناك حدود  و طلبه،بعدد ما يتم 

" مصطلح المكتبة كترونية بجامعة "دي مونفوتالالمعهد الدولي للمكتبة قد عرف و 

بأنه مجموعة اإللكترونية كمرادف لمصطلح المكتبة الرقمية المستخدم بالواليات المتحدة 

تيسر دين و يمنظمة من الوسائط على شكل رقمي مصممة لخدمة فئة محددة  من المستف

أدوات المالحة في شبكة المعلومات العالمية أما صول لمحتوياتها ومجهزة بوسائل و الو  بنيتها

الرقمية دم مصطلحي المكتبة اإللكترونية و فقد استخ  stephen pinfield ستيفن بينفيلد

في دراسته المسحية لرصد القضايا المرتبطة بخدمات المكتبة اإللكترونية التي  كمترادف

ية فنبط بها من بنية إدارية و تما ير من مصادر معلومات رقمية شبكية و  عرفها  بأنها مجموعة

ال متعددة أنشئت لخدمة البيانات وواصفات البيانات في أشك :تشمل المكتبة اإللكترونيةو 

 .مستفيدال
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لمكتبة اإللكترونية بأنها تعكس مفهوم تعريف ل Gaben. K .D» جابين  "أوردتقد و 

اإلتاحة عن بعد لمحتويات و خدمات المكتبات و غيرها من مصادر المعلومات بحيث تجمع 

بين مقتنياتها المواد الجارية و المستخدمة و بكثرة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية مستعينة 

در الخارجية و استالم الوثائق في ذلك بشبكة إلكترونية تتيح الوصول إلى المكتبة أو المصا

 .منها 

 احتياجاتها : المكتبة اإللكترونية  و  مكونات  -3

على شكل برامج غير كاملة مثل : وايز  المكتبة اإللكترونية أول ما ظهرتلقد ظهرت 

waisو جوفر ،Gopher ،  حيث تستطيع هذه البرامج استرجاع المعلومات من قواعد بيانات

المكتبة الرقمية بدا  إنشاءتبين بعض الدراسات أن و  .واجهة تعامل واحدةتعددة عن طريق م

تعامل تستخدم في ابتكار أشكال عن طريق مشروعات ركزت على تصميم واجهات  أوال

هذا ساهمت هذه ب، و  من ثم بث هذه المعلومات المختزنة، و الختزان المعلومات إلكترونية 

تبات الرقمية أوجدتها  تطبيقات عملية للمكات تقنية و صل إلى ابتكار تركيبالمشروعات في التو 

قد ئة جديدة من موردي المعلومات ، و ف، و المستفيدينجديدة من الباحثين و  عاتمتبدورها مج

 National   ( NSF)األمريكية المتحدة اضطلع المجلس الوطني للعلوم في الواليات 

Science Fondation   إتاحةات الرقمية بهدف بتقديم التمويل الالزم لتصميم المكتب 

التي ستحدثها المكتبات الرقمية في مجتمع  اآلثارالمعلومات ذات الصلة ، والتعرف على 

 المستفيدين . 
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، مولت المملكة فعلى سبيل المثال، مرت البحوث في جميع أنحاء العالموفي نفس الوقت است

خصصت اليابان ميزانية قدرت بنحو ، كما  E-LIB نامجخالل بر مشروعا من  35المتحدة 

  National Dite Library The مكتبة دايت الوطنية  تحسين مليون دوالر لمشروع  50

با ، و قد ركزت بعض و كندا و أور  كما أن هناك العديد من المشروعات المماثلة في كل من

 .بحوث

تذليل العقبات المتعلقة بالموقع واللغة والشكل من خالل تعاون  المكتبات الرقمية على

 مع البرنامج الدولي التعاوني لبحوث المكتبات الرقمية. أمريكاالمجلس الوطني للعلوم في 

حول الجوانب االجتماعية للمكتبات الرقمية مثل االهتمام بزيادة  أخرىبحوث  أجريتكما 

ن المعلومات في ، وسلوكيات البحث عحاسوبالولة واجهات تعامل المستفيد مع سه

 1 .المكتبات الرقمية

  ثل الميتاديتاللمكتبات الرقمية م بعض النظم وثيقة الصلة األخيرةوقد ظهرت في العقود 

"Meta data"  "هذه النظم تمد  أن، حيث ونظم اللغات الخاصة "البيانات عن البيانات

، وواجهات التعامل مع االلكترونيةمصممي المكتبات الرقمية بالتوصيف الخاص بالمصادر 

بحث الدقيق ومن ثم هذه النظم القدرات التقنية الالزمة لعمليات ال، كما تقدم المستفيدين

ذا "MultiMedia"ط المتعددة ئاسترجاع الوسا  إلىفهذه النظم تساهم في الوصول  وا 

، فاعلية أكثربشكل  األخرىبقواعد المعلومات  أيضا، وتتصل المعلومات المطلوبة بكفاءة
                                                           

. اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة  2نجالء عبد الفتاح ، طه عشري . التقنيات الحديثة وأثرها في المكتبات . طـ   1
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، كما تخدم الميتاديتا مجاال  موضوعيا محددا من خالل تصاالترغم تنوع مستويات اال

 لةالمستفيد على المواقع ذات الص إحالةخالل  أومنالمادية  لمصادر  المعلومات  اإلتاحة

            (EML)المكونة للمكتبات الرقمية نظام التمييز اللغوي الممتد التقنيات أهمومن 

language  Extensible Markup الذي يتيح الصف الذاتي لتركيبات البيانات

 .المتخصصة للتطبيقات التي تحتاجها مثل هذه التراكيب ويتيح هذا النظام

نظام  أنللمستفيد القدرة على تصميم لغات متخصصة من خالل موردين مستقلين. كما 

مثل الدقة والحد من الغموض في  اإلضافيةالتمييز اللغوي يكسب الميتاديتا العديد من المزايا 

ذلك فتكسب نظم التمييز اللغوي المكتبات الرقمية القدرة على  إلى باإلضافةالمصطلحات 

وهذا يعني  HTMLادر المعلومات كما يحدث مع لغة تصف مص Tagجية تا أرقامابتكار 

 .لإلدارةقابلية  أكثران مصادر المعلومات تصبح 

مالئمة للمكتبات الرقمية  أكثرالترميز المستخدمة في نظم الترميز اللغوي تجعلها  أساليب إن

التعامل مع الخادم عند كل استفسار مما  إلىتقدم البيانات للمستفيد دون الحاجة  أنظمةفهي 

 1.عرض البيانات التي تلبي احتياجاته أساليبيساعد المستفيد على الحصول على 

الذي يتم تبادل البيانات بين النظم المتنوعة من خالله  األساساللغوي  وتمثل نظم التمييز

لومات ذات الصلة لى استرجاع المععلى المستوى العالمي مما يزيد من قدرة المستفيد ع

 .ببحثه من عدد هائل من قواعد المعلومات
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فان تحديد كميات  ةتم جمعها من مصادر المعلومات المختلف وبناء على المعلومات التي

هم عن رغبة المسؤولين وتطلعاتعوامل مثل: من ال عدد والبرامج يعتمد على األجهزةونوعيات 

 التياجاتهم ونوعية الخدمات يالمستفيدين منها واحتوعدد ، إنشاءها المكتبة االلكترونية المزعم

صر المتطلبات ح ية والبشرية المتوفرة.وعموما يمكنالماد اإلمكاناتوحجم يرغبونها،

تاحةالشاملة  االلكترونيةتحتاجها التطوير المكتبة  التيواالحتياجات  مصادر المعلومات  وا 

 سلوب سهل باالتي :للمستفيدين بأ

 ن مرتبطة بشبكة المكتبة المحليةالحاسوب الحديثة وملحقاتها وتكو  أجهزةعدد من  -

المكتبة االلكترونية  إلدارةزمة برامج حديثة معتمدة على احدث المعايير والتقنيات الال -

لباحثون بمختلف تخصصاتهم ا إليهاوتحديثها بمصادر المعلومات المختلفة التي يحتاج 

 .1العلمية

دارة نظام المكتبة االلكترونية وتقدلتشغيل  اآلليلحاسب عدد من المتخصصين في ا - يم وا 

 خدمات الدعم والصيانة والتدريب .

التي تخدم المكتبة ولم  األساسيةالمكتبة جزءا من المتطلبات البرامج التي تخدم  أصبحتولقد 

تعد البرامج هي برامج قواعد البيانات المتعارف عليها بنظم خدمات المعلومات وما يتبعها 

 أصبحتملف المستفيدين، بل تطور ذلك كله ومن ابرز البرامج التي  إلدارةمن برامج فرعية 
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ن المكتبات ها عصادق" في بحث أمينةما تناولته"  إليهاالمكتبة االلكترونية اليوم بحاجة 

  :الرقمية وملخصه مايلي

برامج المحثات البحثية المتقدمة التي تقوم بمسح شامل لعدد هائل من المواقع على  -

 االنترنت .

برامج الترجمة بحيث تستطيع تقديم ترجمات كاملة للنصوص الرقمية ومنها ما يستطيع  -

 تقديم مستخلصات بجانب الترجمة .

  األجوبة أو األسئلة أوبناء قواعد البيانات االستفسارية  برامج -
ات طنترنت من خالل عدد كبير من المحبرامج البحث الخاصة وهي تقوم بالبحث على اال -

 1 البحثية .

برامج التطبيقات العامة البرامج الوسيطة وهب البرامج التي تربط بين االنترنت وغيرها من  -

  .مهما في التحكم بالمعلومات عن بعدفي المكتبة وتلعب دورا 

التي تساعد في تقديم بعض الخدمات المستحدثة  Portalsبرامج البوابات المعرفية  -

 والمرتبطة باالنترنت .

دارتهاوهو برنامج يساعد في تصميم المواقع  Verticals البوابات المعرفية الراسيةبرامج  -  وا 

 .وعمل االتصاالت األنواعمتقدمة في عرض المعلومات من شتى  بإمكاناتعلى االنترنت 
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نه يوجد بعض القضايا المهمة والتي يعتبرها البعض "المشكالت المتوقعة" ة اوينبغي مالحظ

عند تنفيذ مشروع المكتبة االلكترونية، ومن ابرز تلك القضايا التكلفة المالية التي يحتاجها 

الثانية التي ينبغي التنبه لها هي موضوع حقوق لقضية مكتبة الكترونية، وا إنشاءمشروع 

القضية الثالثة تتعلق باالستخدام الفعال للمكتبة االلكترونية  أماالطبع والحماية الفكرية 

تتعلق بالمعايير والمواصفات الخاصة  األخيرةالقضية  أماواسترجاع المعلومات المطلوبة، 

. ويالحظ ضعف هذه المعايير خصوصا ماله عالقة بالمكتبة االلكترونية والنشر االلكتروني

 1 العربيةباللغة 

 : االلكترونيةمميزات المكتبة  -4 

 أوالمتراصة،  األقراصلباحث كما ضخما من البيانات والمعلومات سواء من خالل * توفر ل

 .األخرىمن خالل اتصالها بمجموعات المكتبات ومرافق المعلومات والمواقع 

دقة وفاعلية من حيث تنظيم  وأكثرالمعلومات االلكترونية سهلة  أوعيةتكون السيطرة على  *

الباحث لهذه البيانات والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها مما سينعكس غلى استرجاع 

  .البيانات والمعلومات
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لجة استخدامه لبرمجيات معاالمكتبة االلكترونية عند  إمكاناتيستفيد الباحث من  *

 اإلفادة، فضال عن اإلحصائية، والبرامج عند توافرها اآللية، ولبرمجيات الترجمة النصوص

 (Multimedia)، والوسائط المتعددة نظام النص المترابط إمكاناتمن 

واختصار الجهد والوقت في الحصول  واألقاليمتخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول  *

مكتبه  أوالباحث ان يحصل على كل ذلك وهو في مسكنه  وبإمكانعلى المعلومات عن بعد 

 الخاص.

 اآلخرين،في المهنة والباحثين تمكن من استخدام البريد االلكتروني واالتصال بالزمالء  *

                      (Discussion groupsمع مجموعات الحوار)ر سائل واألفكاالر  وتبادل

 وغيرها.ا واسترجاعه االستبياناتوتوزيع 

االنتهاء منها في زمن ضاقت  فرصة كبيرة لنشر نتائج بحثه فور تتيح هذه المكتبات للباحث

 1.الدوريات أوراقفيه المساحات المتخصصة للبحوث على 

 : المكتبة االلكترونية أهداف -5

 :أهمهانحدد  أنتحقيقها ، يمكننا  إلىتسعى المكتبة االلكترونية المعاصرة  عدة أهدافهناك 

عدادهاتامين نوعية المعلومات وكميتها المطلوبة  -أ  الفعليين،للمستفيدين والمستخدمين  وا 

 .من خالل الخدمات المتطورة التي تقدمها المكتبة االلكترونية  منهم،وكذلك المحتملين 
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الرمح في حركة المجتمعات المعاصرة المتطورة ، لذا  رأسنظرا الن البحث العلمي هو  -ب

فان المكتبة االلكترونية تشجع البحث العلمي وتدعمه ، بما تؤمنه للباحثين من معلومات 

 .وتسهيالت وخدمات 

تسعى المكتبة االلكترونية على تشجيع التعلم الذاتي والتعلم المستمر للمستفيدين كجزء  -ج

 التي يحتاجها . األخرىلى جانب الخدمات مهم من خدمات المجتمع ، ا

متابعة التطورات التكنولوجية والمصادر االلكترونية المستجدة ، عبر االنترنت والوسائط  -د

 1 .األخرىااللكترونية 

 : خصائص المكتبة االلكترونية -6

يظهر من خالل تنبؤات المختصين في مجال المعلومات والمكتبات ان دور المكتبة        

، وكان " ولفرد النكستر ان تغامر للدخول في هذا االتجاه االلكترونية سيتسع وعلى المكتبات

معلومات غير " في مجمل كتاباته يؤكد على تسارع الزحف االلكتروني وظهور نظم ال

النظر في تقييم دور المكتبة ودور  إعادة، ويعمل على تحفيز المكتبيين على الورقية

نقترب من اليوم الذي يمكن ان تكون فيه  أننا إلىعلومات ويشير المكتبيين كاختصاصي م

ال تضم سوى (،9مربعة ) أقدام( 10ل مساحته اقل من) مكتبة عظيمة للعلوم داخل مجا

بسرعة وفي  اآلننتحرك  بأنناويؤكد "النكستر" كذلك  أخرىمنافذ الكترونية ومعدات توصيل 
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 اآللي، وتكفل لنا التطورات الهائلة في علوم الحاسب د ال ينحسر نحو مجتمع بال ورقم

وتقنية االتصال القدرة على تتصور نظام عالمي يتم فيه تنفيذ تقارير البحوث ونشرها وبثها 

منها في جو الكتروني خالص، ولن تكون هناك حاجة الى الورق في هذا المجتمع  واإلفادة

الطبيعي من الطباعة على الورق الى في مرحلة انتقالية في حلقة التطور  أالنونحن 

 :ت بناء على مسلمات ثالث تتمثل فيااللكترونيا

 .صادر الورقية في سبيلها لالنقراضمكتبات الم إن -1 

 .تقديمهاالمعلومات مادامت متوافرة فان المستفيد ال يحفل بمصدرها او بكيفية  إن -2 

 إلىانه يمكن التعرف  إال، لها احتياجات المستفيدين من المعلومات ال حدود إن -3

 1 .عالمهام

 إن النظر المختلفةوالتصورات ووجهات  اآلراءويتضح من خالل هذا العرض لمجمل هذه 

تضم من  ما ألعلىتتفق على ضرورة تقييم المكتبات بناءها تقدمه خدمات  اآلراء أغلبية

ي يرتاده المكان الذ، فقد ال تصبح رالمكتبات سوف يتغيمقتنيات كذلك فان دور هذه 

نماالمستفيدون  منه عن بعد فضال عن التغيرات في مهن  اإلفادةر الذي يمكن المصد وا 

اجهها في ظل هذه التطورات التكنولوجية المتالحقة والتحديات التي تو  المكتبيين ووظائفهم

 .المكتبات ومراكز المعلومات
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بالتكنولوجيا  تأثرالمختلفة قد  عهابأنواضحة وهي ان المكتبات والبد من مواجهة حقيقية وا

 .االلكترونيةوسيطا بين المستفيد ومصادر المعلومات  وأصبحت، الحديثة

المستفيد  بإمكان أصبحفالحواسيب وتقنيات االتصال عن بعد المتاحة في هذه المكتبات 

اغلبها يريده من المصادر المتوافرة في قواعد بيانات الكترونية  استخدامها للحصول على ما

 .في مواقع بعيدة ومتفرقة خارج المكتبة

محل  أو، االتصال وهو في بيته إمكانيةوقد وفرت مصادر المعلومات االلكترونية للفرد 

 أو، فرص للعمل كإيجادعمله للحصول على ما يحتاجه من المعلومات لقضاء حاجاته 

 وأسواقالجوية  األحوالالتسلية، وكذلك لمعرفة  أو، الشراء أو األخبارالحصول على احدث 

 1 .ذلك إلىالعملة وما 

ومن خالل ذلك يمكن القول ان مكتبة المستقبل هي المكتبة التي تحقق الوصول السريع 

لوجود المادي للمصادر والفوري للمعلومات عبر شبكات االتصال بغض النظر عن مكان ا

 .والمعلومات

ومنافذ ومعدات  واألجهزةال تشغل حيزا مكانيا واسعا وال تضم سوى التقنيات  أنهاكما 

 إدخال أنكانت ال سيما  أينمالربط المستفيد بقواعد وشبكات المعلومات التوصيل المختلفة 

وظائف المكتبة سيجعلها في النهاية مركزا مفتوحا في عصر بدا  ألتمتةالمزيد من التكنولوجيا 
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الفكري في مختلف حقول المعرفة مع وجود تسهيالت  لإلنتاجاللكتروني يتجه نحو النشر ا

 .اكبر للوصول الى شبكات المعلومات

ونتيجة لهذه التطورات المتالحقة في تكنولوجيا المعلومات واالتصال فان المكتبات ستواجه 

تغيرات حتمية فيما يتعلق بدورها في المجتمع والتخزين على سبيل المثال منصبا على 

 .المعلومات بدال من سياسة االقتناء وتجميع مصادر المعلومات إلىالوصول  إستراتيجية

والتقنيات التي تحقق  األجهزةعلى  األموالوبذلك فان مثل هذه المكتبات ستنفق رؤوس 

 1 الوصول السريع للمعلومات بدال من شراء مصادر المعلومات نفسها .

هي قدرتها على خزن مواصفات المكتبات االلكترونية  إحدى أنويرى بعض المختصين 

 .ات ومصادر المعلومات االلكترونيةوتنظيم وبث المعلومات إلى المستفيدين من خالل قنو 

 : االلكترونيةخدمات المكتبة  -7 

المختلفة لتقنيات المعلومات واالتصاالت حيث  التأثيراتالم المختلفة تحدي تواجه دول الع

قفزات هائلة في مجال المعلومات وتقنياتها الحديثة وكذلك في مجال الشبكات  اآلنتشهد 

المتطورة ومنها االنترنت وظهور المكتبات االلكترونية والرقمية واالفتراضية حيث جعلت 

كفاءة في مختلف المجاالت والموضوعات لعموم  وأكثر أسرعاالنترنت خدمات المكتبات 

 ات التي تقدمها المكتبات االلكترونية :فئات المجتمع ، ومن بين الخدم
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المشاركة في تحليل ومعالجة المعلومات االلكترونية وبشكل خاص عند التعامل مع  

مختلفة من التحليل بسبب المشكالت الخاصة بالتحكم  ألنواعالنصوص فان هناك حاجة 

سترجاع ، وفي هذا المجال ربما يكون استخدام المكانز مفيدا البالمصطلحات المحددة

 .محتويات الوسائط المتعددة

المستفيدين الذين يستخدمون المكتبات االلكترونية تكون لهم في الغالب احتياجات  إنطالما  

تبات يتعلق فريدة ، لذا فان هناك نوع هام وقيم من الخدمات يقدم من جانب هذه المك

ء المستفيدين هؤال إعالم، وبناء ملفات خاصة برغبة المستفيد حيث يتم بالخصوصية

 1 .توافرة في قاعدة معلومات المكتبةبالموضوعات الحديثة ذات االهتمام والم

المكتبة االلكترونية وجميع هذه  أمناءخدمة البحث عن المعلومات واسترجاعها من جانب  

، فمشروع المعروضة األشكالالمباشرة ومن خالل  األسئلةالمكتبات تقدم هذه الخدمة عبر 

، الذي يعد احد المشروعات المطورة بشكل متقن والمكتبات على سبيل المثال أمريكاذاكرة 

لة او المختارة عبر المجموعات المتكام الرقمية المعقدة يقدم خدمات البحث المباشر

ات وقواعد البيانات رافي، ويتم ذلك من خالل البحث في الفهارس والبيليوغللمستفيدين

 االلكترونية.

مختلفة  ألنواععن االستفسارات عبر مختلف القنوات والوسائل  واإلجابةالخدمة المرجعية  -

 .من جمهور المستفيدينوخلفيات متباينة في احتياجاتها المعلوماتية 
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خدمات تدريب المستفيدين من خالل الجوالت والبرامج التعليمية باستثمار مختلف تقنيات  -

اد السمعية البصرية والنشرات والكتيبات والتوضيحية من المو  اإلرشاديةالمعلومات والمواد 

 وسواها. واألدلة،

، وتنهض بتقديم مثل هذه الخدمات جارية والبث االنتقائي للمعلوماتال اإلحاطةخدمات  -

، تشرك مكتبة تبات الجامعية والعامة والمتخصصة، فعلى سبيل المثالمختلفة من المك أنواع

، والبريد االلكتروني لالطالع على المعلنةا المستفيدين في الخدمات جامعة كاليفورني

 أخرى، وهناك خدمات دات في مختلف القضايا والموضوعاتوالمستج واألخبارالمعلومات 

تقدمها مكتبات الكترونية تتضمن التطورات حول افاق المعلومات الشخصية وما يتصل 

 ي يفضلونها ، والمواد التالماضيالمبنية على المعرفة وسلوكهم في  األفرادبخبرات 

، وهذه واحدة من الخدمات البحثية لمشروعات االرتباط بهم ومعرفة احتياجاتهم وتكنولوجيا

هذه  ، مثل جامعة كورنيل التي ستقدم مثلاهد والجامعاتالمكتبات االلكترونية في المع

 1 .الخدمات في المستقبل القريب

التي ل بعض مراكز المكتبة االلكترونية دعم العملية التعليمية وواجبات الطالب من خال -

 .ل خاص بالنسبة للمواد غير النصيةتقدم خدمات مختارة وبشك

، المختلفة بأنواعهاالخدمات االستشارية التي تحتاجها المنظمات والمؤسسات والمكتبات  -

ويسهم فيها خبراء في مختلف ميادين وحقوق العمل المكتبي والمعلوماتي يسهم هذا النمط 
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  :مثل األنظمةالتزوير وهناك بعض  أوالمكتبات بدعم عملية اكتشاف االنتحال  من

(scan)    Stanford Copy Analysis Mechanism  

، وفي هذا المجال تسهم بعض التزوير بين الوثائق الرقمية أوالتقليد  أوالكتشاف النسخ 

المساعدة في هذه العملية وتسمح بمزيد من التحكم في تقديم  بإمكاناتهاالحواسيب المتطورة 

 .لحل مشكالت هذه الوثائق والنصوص

عرضا لحقيقة محتويات المكتبة االلكترونية والخدمات  David Barberوتقدم "ديفيد باربر"

 ،تسليم وتوصيل الوثائق والمعلومات، وخدمات الالتي تقدمها مثل خدمات االتصاالت

 1. نستفيديوتصميم ملفات خاصة بالم

 االلكترونية:المكتبة  إنشاءمراحل  -8

 :المكتبة االلكترونية بثالث هي إلنشاء األساسيةيمكن حصر المراحل 

، والمستفيدين وحاجاتهم األهدافوتشمل تحديد  "والتجهيز اإلعداد" :األولىالمرحلة   

وطريقة ، حصرها وجمعها وأوقاتوطرق عرضها  وأشكالهاومصادر المعلومات ونوعياتها 

، يات وملحقاتهما وحجمها وكمياتهماوالبرمج األجهزةونوع ، خزن المعلومات واسترجاعها

دارة ري ، والكادر البشعليها وتحديث بياناتها وصيانتها واإلشرافالمكتبة االلكترونية  وا 

 .ومؤهالته وخبراته وطرق تدريبه
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، الجدول الزمني النجاز المشروعيع وانجاز المشروع ويشمل توز  : التنفيذالمرحلة الثانية 

، وترقيم رمجيات وتركيبها وتهيئتهاوالب األجهزة: تامين المتطلبات واالحتياجات مثلو 

 .، والميزانية والتعريف بالخدمات المعلومات ، وتوفير الكوادر البشرية وتدريبهم

الخدمة بشكلها  إطالقاالختبار ثم  أووتشمل التجربة  الخدمة، إطالق الثالثة:المرحلة  

  .، والتقييمالنهائي

 :لتي تواجه المكتبات االلكترونيةالصعوبات والتحديات ا -9

 :بشكل عام جملة من التحديات منها تواجه المكتبات االلكترونية

ثورة المعلومات التي تفرز كل يوم بل كل ساعة كميات هائلة من المعلومات بحيث ال  

المادية  إمكاناتهاتدعي لنفسها االكتفاء الذاتي مهما بلغت  انمكتبة في العالم  ألييمكن 

 1 .والبشرية

 .والسمعية البصرية، وااللكترونية، وسواها، مصادر المعلومات التقليدية أشكالتنوع  

 .ائل المنافسة لها كاالنترنت مثالتوفر البد 

 المعلومات.ارتفاع تكاليف توفير مصادر  

 مع احتياجات المستفيدين  يتالءم االنتشار الواسع للدوريات االلكترونية وصعوبة اختيار ما 
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تاحةملكية مصادر المعلومات    .حكمها وما فيعبر اتفاقيات الترخيص  إليها الوصول وا 

 واالفتراضية.المكتبات الرقمية  إنشاء 

واالستخدام في نقل المعلومات  البالغة في التعليم األهميةمواكبة الوسائط المتعددة ذات  

 1 .حاضر يسمى بعصر الوسائط المتعددةعصرنا ال أصبححتى 

، وما يتصل بها من تخزين واسترجاع وحقوق المؤلفين الجامعية االلكترونية األطروحات 

دخالها كذلك فان بناء هذا النمط من  .ووضعها بصورة مالئمة تحت التصرف في الشبكة وا 

الجهد المبذول والوقت  إلى باإلضافة باهضةتكاليف  إلىالمكتبات ليس سهال بل يحتاج 

الفنية التقنية ومشكالت  التصاميم ورقمنة مصادر المعلومات والمشكالتالمستغرق في وضع 

 .، ونقص الخبرة لدى القوى العاملةوالملكية الفكرية حقوق التأليف
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 :خالصة

ختلف كثيرا ان المكتبة الحديثة )االلكترونية( التي افرزها العصر التكنولوجي تحمل مالمح ت

وقراءة  إليهاقادرة على جذب عدد اكبر من المستفيدين للدخول  إنها، عن المكتبة التقليدية

 .المعرفة إلىتشجع على المزيد من محاوالت السعي  أنهامافيها ، كما 

يوب فنظم الحاسبات المكتبات االلكترونية مثالية تماما وال تعاني من الع أنلكن ال يعني هذا 

 ال يعول عليها ، لكن عند المقارنة أو، كما ان الشبكات قد تصبح بطيئة يمكن ان تتعطل

 إليهابالمكتبات التقليدية فان معلومات المكتبات االلكترونية تكون متاحة عندما يحتاج 

 .مكان أيي وقت وف أيالمستفيدين في 
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 تمهيد:

إن السبب األساسي الرئيس لبناء المكتبات االلكترونية هو االعتقاد بأنها تعمل على توصيل 

المعلومات بشكل أفضل مما كان ممكنا في الماضي، المكتبات التقليدية هي جزء أساسي 

 من المجتمع لكنها لم تعد كاملة فهل هذا يعني عن األفضل؟

كما يشير المتحمسون للمكتبات االلكترونية إلى أن الحاسبات والشبكات قد غيرت بالفعل 

طرق اتصال الناس مع بعضهم البعض، عناك اعتقاد عام بأن الباحث أو المستفيد في 

بعض الفروع العلمية يفضل أن يكون مخدوما بالجلوس أمام حاسب شخصي متصل بشبكة 

ى المكتبة بحثا عن المعلومات، فالمعلومات التي كانت اتصاالت على أن يقو بالذهاب إل

فقط على المحترفين فقط أصبحت اآلن متاحة للعموم، وعن طريق الحاسب الشخصي  متاحة

 يمكن للمستفيد الوصول إلى مصادر المعلومات المخزنة في الحاسبات حول العالم.

تي يمكننا االقتداء بها عندإقامة لذا يتناول هذا الفصل أشهر النماذج للمكتبات االلكترونية ال

مشاريع لمثل هذه المكتبات ومن بينها: مكتبة عالء الدين االلكترونية، مكتبة جامعة 

كاليفورنيا االلكترونية، مكتبة الوراق، مكتبة الملك فهد، مكتبة جاليكا، المكتبة الرقمية 

األعمال والصناعة والعلوم العالمية، المكتبة الرقمية بالكونجرس، مكتبة االسكندرية، مكتبة 

 في نيويورك.
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 مكتبة عالء الدين االلكترونية :ـ 1

تعتبر المكتبة األولى في العالم المتعددة اللغات والمجانية التي تقدم إلى المشتركين فيها ـ 

وصوال دائما إلى مجموعة من الكتب والمقاالت المتوافرة على مدار الساعة وفي محل أيام 

 األسبوع .

وتهدف هده المكتبة إلى تعزيز  المعرفة المشتركة بين  األفراد من مختلف الثقافات ـ 

فبإمكانك ان تقرأ أي كتاب بالكامل وان تحمله بشكل مجاني ودلك للمرة األولى من خالل 

متوافرة في هده المكتبة ، حيث تسمح للمشتركين فيها أن يبحثوا عن أي كلمة من الكلمات ال

 1 .موعةكتب ومقاالت المج

ونشأت نتيجة لشراكة تهدف إلى خلق شبكة تظم منظمات غير حكومية دولية  ومجموعة ـ 

من الناشرين في أوربا والعالم اإلسالمي  بهدف توفير مصدر متعدد اللغات ومجاني وموثوق 

 .به من المعرفة والمعلومات المتوافرة بشكل سهل على شبكة االنترنيت

ة جزءا من مبادرة عالء الدين وهو برنامج ترعاه منظمة األمم وتشكل المكتبة االلكترونيـ 

مثقف وأكاديمي ومؤرخ ووجود عامة من  200المتحدة للتربة والعلم والثقافة وهو يضم 

المسلمين واليهود والمسيحين وسائر الثقافات واألديان ودلك بهدف تعزيز مناخ للتسامح 

 .نازيةتظليالت التاريخ كإنكار المحرقة ال والصداقة من خالل الحوار بين الثقافات و رفض

                                                           
 1المجلة العربية للمعلومات، ع  -. لكترونية وتأثيرها على المكتباتالسامرائي . مصادر المعلومات اال ،إيمان فاضلـ   1

 . 69( ص  1993)تونس 
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ويعتبر مشروع عالء الدين مشروعا قيد التطوير كونه سيتم تعزيز محتوى المكتبة الغني من 

 خالل إضافة كتب ومنشورات جديدة .  

" وهو دبلوماسي فرنسي مخضرم ورئيس هده المكتبة باالشتراك مع  ويقوم " جاك أندرياني

لجنة خبراء المكتبة ومجموعة من االختصاصيين في ميدان التاريخ والسياسة واألدب والعلوم 

االجتماعية والنشر بانتقاء الكتب التي ستتم ترجمتها بناء على اقتناع صارم وهو أن المعرفة 

لمتناغم وتستخدم هده المجموعة معيارا واضحا في عملها تشكل قاعدة للتعايش السلمي وا

 انة ودرجة اطالع اليهودي العادي وهو مدى معرفة المسلم العادي بتاريخ اليهود واليهودية كدي

وفي حال رغبتم في شراء أي كتاب من الكتب المعروضة بنسخته الورقية فبإمكانكم أن 

 1 .إيصاله إلى منزلكمت ونحن نتكفل بتطلبوه عن طريق شبكة االنترني

طين في المجتمع المدني كما ترحب بمالحظاتكم وتوجه دعوة مفتوحة لكل المواطنين والناش

والناشطين في ميدان حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية   كاديميناألو  والمؤرخين

والطالب من أجل االنضمام إلينا كي نبني جمهور المعرفة والصداقة بين مختلف 

 .الحضارات

 مكتبة جامعة والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية :ـ  2

تعتبر أوائل المكتبات التي صممت لتكون مكتبة الكترونية تحتوي على حواسيب  وطابعات 

 Interactive two way وأجهزة  Telefacsimiles و أجهزة  وأجهزة قراءة ومليزرات
                                                           

 .70ص  السابق،مرائي. المرجع االس، إيمان فاضل ـ   1
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vidéo communication                                                             ،

ومن مميزات هده المكتبة أن القارئ يستطيع أن يحصل على المواد المطلوبة من الحاسوب 

 .وترسل إليه بالفاكس ،عند الحاجةمباشرة أو تصور له 

أربعة أجنحة  وقد صمم مبنى هده المكتبة من دور واحد على هيئة مستطيل ، وتتفرغ منه

طرفية ، وقد روعي استخدام ستائر خرسانية ثابتة  400تبلغ الطاقة االستيعابية لكل جناح 

وأخرى خشبية متحركة للوقاية من أشعة الشمس ، وتأثير انعكاساته على شاشات 

 1.الحواسيب

لالستفادة من التقنيات  1997تأسست هده المكتبة من قبل جامعة كاليفورنيا في عام  

اشئة التي تم تحويلها الى وسائط رقمية مند دلك الحين وبالتعاون مع مكتبات البحث الن

ن الرقمية في العالم وغيرت الطرقة التي يكتشف بها أعضاء هيئة التدريس والطالب والباحثو 

تسهل الترخيص للمواد عبر االنترنيت والخدمات الموسعة . للمعلومات والوصول إليها

 Uc’s union       بناء على أسس كتالوج : ،ucحاء نظام   المستخدمة في جميع أن

catalog melbyl  ، طورتLDC أكبر مكتبة في العلم من المتاحف و مواقع العالم ،

والبحوث العلمية  ،قميةاستكشاف كيفية تقديم خدمات مثل األبحاث الر  LDC تواصلو

 حفظ البحوث على مدار حياة المعلومات .و  ةفاالرشو 

                                                           
ية وأثرها الثقافي في المجتمع . اإلسكندرية : دار الوفاء عشري . المكتبات االلكترونية والرقم،نجالء عبد الفتاح طه ـ   1

 . 145، ص  2014 .اعة والنشر لدنيا الطب
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تتمثل مهمة المكتبة االلكترونية  لكاليفورنيا في توفير مجموعات عالية الجودة يمكن  :مهامها

للجميع الوصول إليها و هي متاحة لجميع األشكال االلكترونية ، متاحة على نطاق عالمي 

تعتقد المكتبة أن بإمكانها أحداث فرق من خالل تحويل البحث و التعليم من خالل تجسيد 

 لتعاون و االنفتاح و المشاركة و الخصوصية و التعلم .فيهم االبتكار و ا

سائل متعددة فورنيا في بيركلي إلى تقديم و يو بالتالي هدفت المكتبة االلكترونية لجامعة كال

لى التقارير التقنية إ حيث وفرت طريقة وصول بالخط المباشر onlineت الكترونية للمعلوما

 1 .كمبيوتر باإلضافة إلى وثائق أخرىنماذج و و الخرائط و مقاطع من الفيديو 

 مكتبة الوراق :ـ  3

مراجع عديدة كتبة كتب تراثية و تضم المتراثية عربية على االنترنيت. و  وهي أكبر مكتبة 

قد بدأ التخطيط تعد جد متخصصة في محتواها و ميز بأسلوب سهل في عملية البحث و تتو 

عداد البرمجياتبدأ تكوين فريق  1996عام . وفي 1995للمشروع عام  وفي عام  ،العمل وا 

 1999شهد عام العراق و بإدخال النصوص في كل من سوريا و  بدأت فرق العمل 1997

نحو الكتاب  إطالق نسخة من المكتبة على قرص مدمج  التي اعتبرت خطوة هامة

ضيفه انطلق موقع الوراق على االنترنت حيث تست 2000وفي عام  ،االلكتروني العربي

فاءة مكون من مبرمجين ومحررين فريق عالي الك ويدعمه، مارات لالتصاالتمؤسسة اإل

                                                           

  https://en . wikipedia . org / wiki / california.Digital .libraryـ متاح على الخط: 1 
 م04/05/2018تاريخ التصفح 
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. استطاعت إشراف المجمع الثقافي في أبو ظبيمصممي الرسوم بوباحثين في اللغات و 

من أهم المراجع في  600الوراق أن تصبح مكتبة رقمية هامة تضم حاليا حوالي  مكتبة

شرها من بينها مجموعة كتب ينفرد بن، وعاموض 16اإلسالمي موزعة على التراث العربي و 

أصبح لهذا الموقع و  ،والكامل في التاريخ وغيرهاالطبقات الكبرى على االنترنت مثل األغاني و 

زائر من مختلف الباحثين والعلماء العرب والمستشرقين  5000م الفريد يستقطب في كل يو 

المهندسين باء و عام مثل األط المتعلمين بشكلوالطالب واألدباء والصحافيين والمثقفين و 

ا أخذناه بعين ذعامة الناس من المهتمين بالعلم والمعرفة وهو عدد جيد اباإلضافة إلى 

النصي وال يضم االعتبار كون الموقع يضم فقط الكتب و خدمات المكتبة مثل خدمة البحث 

1 خبار.االلكتروني أو غرف الحوار والدردشة أو حتى األ د: البريأي خدمات أخرى مثل
 

ولرصد أهمية الوراق كأداة من أدوات البحث العلمي وتحديد مدى استفادة الباحثين من مكتبة 

الوراق في إعداد بحوثهم العلمية ، ثم إعداد عدة استبيانات  من طرف إدارة الموقع بعضها 

موجهة لكل الزوار مثل االستبيان المتاح على الموقع ، و البعض األخر خاص لعينة مختارة 

ار غير أن هدا الموقع الذي يقدم خدماته الثمينة وجراء بعض صعوبات التمويل قد من الزو 

ال يستطيع االستقرار بتقديم خدماته كما كانت بالمجان فهو ال يتلقى الدعم الكافي من 

المؤسسات ودور النشر العربية ، سواء ماديا أو حتى بالتبرع بالكتب والمراجع ليتم نشرها 

المشرف على التقني على الموقع أن دور النشر العربية مستعدة لكل للمستنفدين ، ويذكر 

                                                           
 .والتوزيع الزم، المالكي . االتجاهات الحديثة في علوم المكتبات والمعلومات . عمان : مؤسسة الوراق للنشر  مجبلـ   1

 .38، ص  2001
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شيئ ماعدا توفير الثقافة بشكل مجاني ، واليوم ترى أن بعض الكتب التراثية تعاد طباعتها 

ي واحد أن للمرة العاشرة أي أنها غطت تكاليفها وزيادة ولكن لم يخطر ببال ناشر عرب

يساعده في الترويج لكتابه الورقي بشكل كبير ونتيجة علما أن دلك س، يضعها على االنترنيت

يت  غير أنه ال دلك أصبحت اللغة العربية في ذيل قائمة اللغات المستخدمة على  االنترن

ولكن يمكن إرجاعه إلى أن  ،على كامل دور النشر العربية فقطلك كله ذيمكن أن نضع وزر 

وهو إحدى الدعائم ، لذي يعد واجب قوميا نقص الوعي بنشر الثقافة العربية على االنترنيت

األساسية لتحقيق نهضة شاملة وبالتالي يجب ان يشترك فيها الجميع مع ضرورة أن تتضافر 

بيرة في رعاية مثل الجهود وتشترك عدة مؤسسات عربية كبرى وهي كثيرة العدد ولمكانتها ك

  1.هده المشاريع

على مكتبة الوراق التعاون من خالل  الملفت لالنتباه هو أن أول مؤسسة ثقافية عرضت

تزويدها بكتب محققة للنشر المجاني في الموقع، كان المعهد الفرنسي لدراسات الشرق 

الذي أبرم موقع الوراق اتفاقية تعاون ثقافي معه كما توجد مبادرات مع  ،األوسط في دمشق

أن المجمع الثقافي  ،قعمؤسسات ثقافية أخرى عربية ودولية وجامعات لنشر أعمالها في المو 

 .في أبو ظبي سينشر بعض أعماله في الموقع

 مكتبة الملك فهد الوطنية االلكترونية : ـ  4

                                                           
 . 39ص المالكي . المرجع السابق،  ، الزم ـ مجبل  1
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ا المشروع من المشاريع الرائدة في مجال رقمنة المخطوطات في دول الخليج العربي ذيعد ه 

جميع المخطوطات التي أمكن الحصول  وقد قامت مكتبة الملك فهد الوطنية بجمع و رقمنة

وتضم قاعدة البيانات  ،لكتب النادرة والطوابع والشواهدعليها إضافة إلى مقتنيات أخرى من ا

كما يبلغ عدد محتوياتها من  ،موعة فريدة من األصلية والمصورةالمخطوطات بالمكتبة مج

ا وقد حصلت ذهو  ،مادة 129600أحجامها ما يزيد عن المخطوطات على تنوع أشكالها و 

 بالواليات المتحدة جامعة برستون المخطوطات المرقمنة من المكتبة على مجموعة فريدة من

 1 قاعدة بيانات المكتبة في الشكل التالي: ، وفيها جدوال يبينكيةياألمر 

 يبين محتويات قاعدة بيانات مكتبة الملك فهد.: 01الشكل رقم 

لك فهد الوطنية في مدينة مكتبة الملك فهد الوطنية االلكترونية أحد خدمات مكتبة الم

ا تسعى المكتبة إلى إثراء المعرفة ودعم المحتوى الرقمي العربي من خالل إتاحة ذل ،الرياض

                                                           
 . 39ص  ،المالكي . المرجع السابق ، ل الزمـ مجب  1

 النوع الشكل المادي العدد
 المخطوطات أصل ورقي 4113
 ميكروفيش 1372

 ميكروفيلم 10201
 مضغوطقرص  48

 كتب نادرة أصل ورقي 11919
 الشواهد حجرية 20

 مسكوكات أصلية 23233
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ة غرافيات و فهارس وكشافات الدوريو الوصول الحر لمنشورات المكتبة من كتب وأدلة وبيبلي

 فهد الوطنية . كوبحوث ودراسات وكذلك مجلة المل

حيث تتيح تصفح وتحميل  ،ا من النتاج المكتبي ولمعلوماتيوتغطي مجالت متنوعة واغلبه

أو  وال يستلزم استخدام المكتبة االلكترونية بالتسجيل ،ونية مجانا للمستخدميناألوعية االلكتر 

 1 .فهي متاحة للجميع ،االشتراك

  :إدارة المكتبة االلكترونية

تتولى مكتبة الملك فهد الوطنية إدارة المكتبة االلكترونية وتشرف عليها إدارة تابعة تعنى 

بالنشر االلكتروني والبحوث واإلشراف العلمي ، وتتولى هيئة علمية مستقلة تحكيم المنشورات 

  1.والمطبوعات ولجان التحكيم والنشر

 مجموعات المكتبة االلكترونية : 

تشتمل على أكثر من ثمانين كتاب وأغلبيتها عن مجال المكتبات والمعلومات وكذلك في 

الدراسات التاريخية والتراثية باإلضافة إلى إعداد البيبليوغرافية السعودية التي تعتبر أداة مهمة 

 للباحثين حيث تحصر جميع اإلنتاج الفكري السعودي .

 :Gallicaمكتبة جاليكا ـ  5
                                                           

 . 2ع.  8مج .مجلة مكتبة فهد الوطنية.  التكنولوجية الجديدةفي البيئة المكتبة اإللكترونية   .زم، المالكيـ مجبل ال  1
 .34(،  ص 2003ـ فبراير 2002)ديسمبر 
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مفتوحة للجمهور العام في جميع أنحاء ، (BNFهي المكتبة الرقمية للمكتبة الفرنسية ) جاليكا

وهي بمثابة موسوعة رقمية وتتكون من المواد المطبوعة للكتب  1997العالم مند عام 

ثائق والمواد الرسومية )الحفر والمجالت والصحف والموسيقى المطبوعة وغيرها من الو 

 الفوتوغرافية وغيرها(الصور والخرائط و 

ير عادية أو جاليكا" من الممكن العثور على مصادر نادرة أو غوالتسجيالت الصوتية تجعل "

ه المواد خالية من حقوق ذيها هأن لم تكن مستحيلة للوصول إل غير مطبوعة أو صعبة

من واليوم تضم هده المكتبة الرقمية أكثر  ،تاحة عند استخدامها ألغراض خاصةالملكية وم

 .ساعة من الصوت 30صورة ثابتة و 80000ألف مجلد من النصوص الرقمية و 70

حيث سهلت عملية  ،المجانية موقعها على االنترنيت وجددت المكتبة الرقمية الفرنسية

االطالع على الوثائق ومقتناياتها ذات القيمة األدبية وتحسين القراءة على أجهزة التابالت 

من مجموعة كتب التراث التابعة للمكتبة الوطنية الفرنسية وأيضا  كما قامت بترقيم جزء كبير

بما أن فيها المكتبات ومراكز  ،عليها من مئات المعاهد الثقافيةالوثائق التي حصلت 

 1 .األبحاث وما يخص من وثائق تتعلق بصفوة المجتمع

عددا من الصحف اليومية والمجالت  188ألفا و 514وتضم المكتبة على االنترنيت مليونا و

تسجيالت صوتية  398ألفا و 34مخطوطة و 342ألفا و 61كتابا و 392ألفا و 613و

                                                           
 . 35ص  ،المرجع السابق. المالكي ، ل الزم مجبـ   1
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كما يوجد على موقع المكتبة  ،زائرمليون  14وكان موقع المكتبة قد زاره في العام الماضي 

 ب الفرنسي الراحل  "ايميل زوال" يوميا مخطوط رواية الكات

 المكتبة الرقمية العالمية :ـ 6

 : تعريفها

( أنشأت بدعم منظمة األمم  المتحدة للتربية The world digitalالمكتبة الرقمية العالمية )

. أعلنت المكتبة أن مهمتها تعزيز الكونجرس األمريكيوالعلوم والثقافة بالتعاون مع مكتبة 

تتيح المكتبة الرقمية العالمية  .المتبادل للثقافات عبر االنترنيتالتعاون الدولي والتعليم 

موقع واحد استكشاف الكنوز الثقافية من حول العالم ودراستها والتمتع بها ..... كل دلك في 

ى سبيل المثال ال الحصر . وتتضمن هده الكنوز الثقافية علمجانا وبأساليب متنوعة

مطبوعات وصور ونوت موسيقية وتسجيالت وأفالم و  مخطوطات وخرائط وكتب نادرة

منظمة ثقافية  32زمن  ،ارك دول كثيرة من مختلف القاراتفوتوغرافية ورسوم معمارية وتش

 1 .بة وتطوير الموقع االلكتروني لهافي العالم في محتويات المكت

 25هرت إلى العالم في وظ ،2005مدير مكتبة الكونجرس عام  هاوكانت الفكرة قد اقترح

موضوع وتصنيف ويمكن  100. وتتنوع موضوعات المحتويات في أكثر من 2009أبريل 

                                                           
 http:// gallica .bnf.Fr / ? lang :EN source : National library of France ـ متاح على الخط: 1

   13:36،   على الساعة 05/05/2018تاريخ التصفح : 
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ونوع  تصفح المواد على المكتبة الرقمية العالمية بسهولة حسب المكان والزمان والموضوع

 .عن طريق بحث مفتوح بلغات متعددة كما يمكن التوصل إليها ،المادة والمؤسسة المساهمة

 :من الميزات الخاصة

مكانيات تفسيرية .كما تتاح   الكتل الجغرافية التفاعلية وخط زمني وعرض متقدم للصور وا 

معلومات إضافية من خالل أوصاف على مستوى المادة ومقابالت مع األمناء حول مواد 

  .معينة

والفرنسية  العربية والصينية واالنجليزية اتتتاح أدوات التنقل وأوصاف المحتوى باللغ

   . كما توجد لغات أخرى كثيرة ممثلة في نفس الكتب.والبرتغالية والروسية واالسبانية

المتاحة بلغاتها  افية وغير دلك من المواد األوليةتوغر و والمخطوطات والخرائط والصور الف 

ة في البرمجة وجمعيات خيرية رائداألصلية وقد تم تمويل المكتبة من عدة شركات عالمية 

. كانت الفكرة من الموقع كما تخيلها بلينغتون موقعا على االنترنيت يضم في مكان كبرى

 . ن ثقافات العالم المتنوعة وأهمهاواحد أكثر ما يثير االهتمام م

 النشأة والتطور : 

تأسيس المكتبة العالمية تبة الكونجرس بالواليات المتحدة "جيمس  بلينغتون" اقترح مدير مك

 2005سكو في حيزيران نية لليونالرقمية في خطاب ألقاه أمام لجنة الواليات المتحدة الوط

ت مجموعة من ثروات العالم الثقافية قائمة على االنترني إنشاءقد كانت الفكرة األساسية هي و 
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تى تعزز بدلك تحكي قصص انجازات كل الدول والثقافات وتبرزها ح ،ويسهل الوصول إليها

رة كإسهام نحو تحقيق أهداف سكو بهده الفكاهم بين الثقافات وقد رحبت اليونالوعي والتف

سكو اإلستراتجية والتي تتضمن تعزيز مجتمعات المعرفة وبناء القدرات في الدول النامية اليون

يرو "كويش . وقد كلف مدير عام اليونسكوع الثقافي على الشبكة العنكبوتيةوتعزيز التنو 

سكو لالتصاالت والمعلومات التي يرأسها الدكتور عبد الوحيد خان ماتسورا" مديرية اليون

 1 بالعمل مع مكتبة الكونجرس لتطوير المشروع.

سكو ومكتبة الكونجرس اجتماع خبراء لمناقشة عقدت اليون ،2006ول األوفي كانون 

اج عددا من التحديات التي يحتالمشروع وقد حدد الخبراء الوافدون من كل أرجاء العالم 

. وقد أشاروا إلى أن المحتوى الذي يخضع للتحويل الرقمي المشروع للتغلب عليها كي ينجح

الرقمي  قليل في دول كثيرة وان الدول النامية  على األخص تفتقر إلى القدرة على التحويل

ف للبحث ألحيان بوظائ. كما تتسم مواقع االنترنيت في الكثير من الكنوزها الثقافية وعرضها

فأن تطوير الوصول متعدد اللغات لم يكن  ك،لذإضافة إلى  ،والعرض مطورة بشكل رديء

جيدا وتتسم مواقع كثيرة على االنترنيت تديرها مؤسسات ثقافية بصعوبة االستخدام وفي كثير 

 2. خاصة الصغار منهم ،االت ال تنجح في جدب المستخدمينمن الح

                                                           
 .اهرة : الدار المصرية اللبنانية الق –النماذج  –الوظائف  –عكاشة . المكتبات الرقمية : الخصائص ،منال جابر ـ   1

 . 127ص ،  2015
 ـ أمين مكتبة الكونغرس.  2
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براء إلى تأسيس مجموعات عمل إلعداد توجيهات إرشادية للمشروع وقد أدى اجتماع الخ

خمس مؤسسات شريكة ، مكتبة اإلسكندرية سكو و من مكتبة الكونجرس واليون والى قرار

ومكتبة البرازيل الوطنية ودار الكتب والوثائق القومية المصرية ومكتبة روسيا الوطنية ومكتبة 

على أن يعرض  ،ة عالمية ، واإلسهام بمحتوى لهارقميالدولة الروسية بإعداد نموذج لمكتبة 

من خالل وقد التمست مداخالت لتصميم النموذج  ،2007سكو العام في نمؤتمر اليو  في

سكو واالتحاد الدولي لرابطات ولمؤسسات المكتبات ) افال ( نعملية تشاورية جمعت اليو 

 1 .ومؤسسات في أكثر من أربعين دولة وأفراد

الناجح للنموذج قرار من عدة مكتبات بإعداد إصدار عمومي من المكتبة  وقد تبع الكشف

الرقمية العالمية متاح للوصول المجاني ، على ان يفتح في منظمة اليونيسكو في نيسان 

 وقد أسهمت أكثر من عشرين مؤسسة بمحتوى من اجل إصدار الموقع االفتتاحي . 2009

مين في مقر المنظمة بباريس في حضور األ 21/04/2009وانطلق المشروع يوم الثالثاء 

سكو الياباني " كويشيروما ماتسورا " ومدير مكتبة الكونجرس األمريكي " جيمس العام لليون

 بلينغتون " ، الذي يقف وراء فكرة المشروع.

في لجميع الدول يتميز اإلصدار العمومي بمواد رقمية عالية الجودة تعكس التراث الثقا

 سكو ناألعضاء في اليو 

                                                           
 . 128عكاشة . المرجع السابق، ص  ،منال جابرـ   1
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سكو من المكتبة إلى تهدف اليون الهدف من المكتبة الرقمية العالمية وميزاتها الرئيسية :

نشر القيم التي تدافع عنها كالتنوع اللغوي والفهم بين الثقافات حيث توفر المكتبة الجديدة 

والصينية ، العربية ،عبر االنترنيت من خالل سبع لغات: االنجليزية إمكانات للبحث والتصفح

حتويات بحثية الفرنسية والبرتغالية والبرتغالية والروسية . كما تقترح مواضيع ومواالسبانية و 

 1 .في لغات عديدة أخرى

 ويمكن إجمال أهداف المكتبة الرقمية العالمية الرئيسية قي النقاط التالية : 

 تعزيز التفاهم بين الدول والثقافات .  -

 في على االنترنيت وتنوعه .توسيع حجم المحتوى الثقا -

 توفير موارد للتربويين والعلماء وعموم الجماهير . -

 بناء القدرة لدى المؤسسات الشريكة لتضييق الفجوة الرقمية ضمن الدول وبينها .  -

أما ميزاتها الرئيسية فتمثل المكتبة الرقمية العالمية تحوال في مشروعات المكتبات الرقمية من 

التركيز على الكم لذاته بدال من الجودة ، فالكم يظل أولوية ولكن ليس  حيث النزعة إلى

 حساب مقاييس الجودة التي وضعت في مرحلة التأسيس .

وتفتح المكتبة الرقمية العالمية أفاقا جديدة في المجاالت التالية ، والتي يمثل كل منها 

 استثمارات مهمة في الوقت والجهد.
                                                           

 . 129ص  ،عكاشة . المرجع السابق ، منال جابر ـ   1
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قة من المعلومات كل مادة موضوعة بمجموعة متسبيانات تعريف متسقة :  -1

تلك المادة ، ضمن  غرافية ) أو بيانات التعريف ( تتعلق بمكان  وزمان و موضوعو البيبلي

 متطلبات أخرى

وتساعد على كشف  توفر بيانات التعريف المتسقة األساس لموقع جاذب وسهل التصفح ،

أي صالت بين المواد المختلفة . كما تحسن بيانات التعريف قدرة محركات البحث الخارجية 

 1 .وضوع البحثعلى م

من أكثر الميزات المثيرة لإلعجاب في المكتبة الرقمية العالمية األوصاف الوصف :  -2

المقترنة بكل مادة ، التي كتبت لتجيب على السؤالين : " ما هي هده المادة ، وما سبب 

أهميتها " توفر هده المعلومات وهي من إعداد أمناء مكتبات وخبراء آخرين .سياقا ضروريا 

ة حب االستطالع لدى الطالب وعموم القراء لمعرفة المزيد للمستخدمين وهي مصممة إلثار 

 عن التراث الثقافي لكل دولة .

بيانات التعريف وتعليمات التصفح والمحتوى المساند ) مثل أفالم  تعددية اللغات : -3

األمناء ( مترجمة إلى سبع لغات : العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والبرتغالية 

سبانية . وقد قد أدت هده الميزة إلى إطالة أمد عملية تطوير الموقع ، وتعقيد والروسية واال

 .صيانته ولكنها تقرب المكتبة الرقمية العالمية من هدف العالمية الحقة

                                                           
 . 130ص ، عكاشة . المرجع السابق ، منال جابر ـ    1
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لقد أدى عمل فريق المكتبة الرقمية العالمية بأحدث  التطوير الفني للمكتبات الرقمية : -4

 الفهرسة وتطوير مواقع االنترنيت متعددة اللغات :  األدوات والتقنيات إلى تطورات في

 تم تطوير تطبيق فهرسة جديدة لدعم متطلبات بيانات التعريف .  -

استخدمت أداة مركزية بذاكرة للترجمة ، وهي تعفي المترجمين من الحاجة لترجمة نفس  -

 الكلمة أو العبارة مرتين .

ة العالمية بأساليب جذابة للمستخدمين غير تم تطوير واجهة تعرض محتوى المكتبة الرقمي -

 التقليدين وتشجع على استكشاف المصادر األولية .

يتواصل تطوير تقنيات جديدة بما يحسن تدفق اعمل ويقلل من الزمن المنقضي بين انتقاء  -

تاحته على الموقعالمحتوى   1 .وا 

 االنفتاح في كل جوانب المشروع : تؤكد المكتبة الرقمية العالمية على : شبكة تشاركية  -5

الوصول إلى المحتوى ونقل التكنولوجيا من اجل بناء القدرات ومشاركة الشركاء والمستفيدين 

والمستخدمين . وتعتبر الشبكات الفنية والبرمجية ذات أهمية حيوية في سبيل استدامة المكتبة 

 الرقمية العالمية ونموها . 

 مكتبة اإلسكندرية : ـ  7
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وصدر اإلعالن  1990اجتمعت اللجنة الدولية إلحياء مكتبة اإلسكندرية بمدينة أسوان سنة 

الذي دعا الحكومات والمؤسسات كي تساهم في المشروع وتم افتتاح مكتبة اإلسكندرية 

ومن بين أهداف المكتبة أن تكون مكتبة  2002الجديدة في السادس عشر من أكتوبر 

هل الوصول مباشرة وبكفاءة إلى التقنيات الرقمية للمعلومات لعصر التحدي الرقمي بحيث تس

المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، وقد أعلنت المكتبة عن االستراتيجيات التي اتخذتها للتعامل 

 مع الثورة الرقمية والمتمثلة في تخطيط وتنفيذ بعض المشروعات الرقمية مثل : 

 مشروع المكتبة العربية .  -

 ليون كتاب .مشروع الم  -

 مشروع األلف محاضرة .  -

  1 .المكتبة الرقمية للمخطوطات -

 مكتبة األعمال والصناعة والعلوم في نيويورك :  - 8

تغطي هده المكتبة اهتمامات الجماعات العلمية واألعمال الصناعية حيث بلغت كلفة إنشائها 

( الذي يرتبط بشبكة ERC)  مليون دوالر وتتضمن المكتبة مركزا للمصادر االلكترونية 100

قاعدة بيانات مشغلة بواسطة  100محطة عمل توفر النفاد إلى أكثر من  70مؤلفة من 

والى ملفات وصحف ونصوص كاملة في االنترنيت   CD-Romsاألقراص المتراصة  
                                                           

(، ص  1996) يناير  1ع  .ربية في المكتبات وعلم المعلوماتدراسات ع المكتبات والمستقبل،.  قاسم ،  حشمتـ   1
205. . 
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عنوان دورية  110.000إضافة إلى  www رابطة الشبكة العالمية ويوفر النفاد إلى

ن براءات االختراع وحوالي مليون مادة من المصغرات تؤلف معظم مواد ومجموعة شاملة م

 المعاهد العلمية واألعمال .

 المكتبة الرقمية بالكونجرس : ـ 9

عداد المكتبة الرمية داخل مكتب الكونجرس األمريكي هو حفظ  لقد كان الهدف من تصميم وا 

متاحة على شبكة االنترنيت لكل واختزان الوثائق التاريخية األمريكية المميزة وجعلها 

المستخدمين في كل أنحاء العالم ، حيث تم عرض أكثر من سبعة ماليين مادة رقمية في 

أكثر من مائة مجموعة تاريخية ، وتقدم المكتبة الرقمية للكونجرس العديد من الخدمات 

معين ، للمستفيدين من خالل ثالث طرق للبحث إما البحث بالنص الكامل أو البحث بيوم 

  1.أو تصفح األرشيف بالشهر

 

 

 

 

                                                           
أحمد ، ترجمة حسين عبد الرحمن الشيمي  داولين . المكتبة االلكترونية : األفاق المرتقبة ووقائع التطبيق .، كبنث أي ـ   1

 . 76، ص  1995 .جامعة اإلمام ن مسعود اإلسالمية عبد هللا عبد القادر .الرياض : 
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 خالصة :

من القرن  نستنتج في األخير إن مشروعات البحث االلكترونية تعود إلى بداية التسعينات

بوقت طويل ، فكل من  العشرين ، وان كان التفكير في هده المشروعات قد سبق هدا التاريخ

نشأة وتطو مشروعات المكتبات  فيالمكتبات الوطنية والجامعية لعبت دورا هاما ومتميزا 

االلكترونية في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية ويرجع دلك إلى ما تضمنه هده المكتبات 

تاحته لالستخدام  من تراث فكري وثقافي وأمني والتزامها بحفظه وصيانة اإلعالم عنه وا 

التعليمية والبحث العلمي بات وجاءت المكتبات االلكترونية لدعم المكت بأفضل الطرق وأيسرها

 .ككل



 خاتمة:
 

89 
 

تطبيق مشروع مكتبة  إشكاليةصورة عن  إعطاءلقد حاولنا من خالل هذا البحث 
الكترونية في بالدنا ، وذلك من خالل رصد بعض الصعوبات سواء كانت مادية ، بشرية ، 

نشائهامالية ، قانونية التي تعرقل تطبيقها   على ارض الواقع  . وا 

المكتبة االلكترونية هي المكتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر المعلومات ان 
ويمكننا حصر المتطلبات  في تاريخها أساسيتينااللكترونية ، فلقد شهدت مرحلتين 

الحواسيب ولواحقها ،  أجهزةمثل :  األجهزة: عدد من  كاألتيواالحتياجات التي تحتاجها 
 ، رخص المؤلفين . اآلليفي الحاسب  برامج حديثة ، عدد من المتخصصين

فالمكتبات االلكترونية لها العديد من الخدمات التي تقدمها مثل : خدمات االتصاالت 
وتوصيل الوثائق والمعلومات ، وتصميم ملفات خاصة بالمستفيدين، وهذا ما وخدمات التسليم 

 إلىن اجل الوصول م إليهايميزها على غيرها من المكتبات وهذا ما جعل العديد يلجئون 
المعلومات بسرعة فائقة ، ولكن هناك جملة من التحديات تواجهها كثورة المعلومات ، توفر 

 البدائل المنافسة لها ، ارتفاع تكاليف توفير مصادر المعلومات وغيرها .
لنا  تأكدتعلى الفرضيات التي وضعت في بدايتها حيث  اإلجابةان هذه الدراسة تمكننا من 

 : كاألتيوفرضية واحدة لم تتحقق ويمكن توضيح ذلك فرضيتين 

 األجهزةمكتبة الكترونية ال ينطلق من العدم ، وانما ينبغي توفر مجموعة من  إنشاءان   
والبرمجيات الالزمة لتطبيق المشروع . وهذا يعني تحقق الفرضية التي تشير الى ان 

 مكتبة الكترونية هي صعوبات مادية . إنشاءالصعوبات التي تعرقل 

لنا فعال ان نقص الكفاءات المؤهلة في هذا المجال من اهم العوائق والمشاكل التي  تأكدكما  
مكتبة الكترونية على ارض الواقع ، وهذا ما لمسناه من خالل الدراسة  إنشاءتعترض 

اني من نقص متخصصين في الميدانية في مكتبة الكلية االجتماعية لجامعة مستغانم الذي يع
 . اآللي اإلعالم
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مكتبة الكترونية اال اذا  إنشاءال يمكن  ألنهاما نقص الجانب القانوني فهي فرضية لم تتحقق 
 تم جلب رخص للمؤلفين التي تعتبر اصعب صعوبة لكن من الضروري تطبيقها .

الى الصعوبات المادية  ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان اشكالية المكتبات االلكترونية ترجع
نشائها على ارض الواقع .  والبشرية التي تعرقل تطبيقها وا 
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 الملخص:

تعالج الدراسة موضوع إشكالية المكتبات االلكترونية، وذلك من خالل رصد الصعوبات 
نشائها على ارض الواقع .  والعراقيل التي تعرقل تطبيقها وا 

لقد تطرقت الدراسة للموضوع من حيث معرفة أهم الصعوبات التي تواجه المكتبات 
، ومحاولة أيضا المتعلقة بإنشاء هذه المكتباتحل االلكترونية ، ومحاولة تبيان وتوضيح المرا

وضع مجموعة من الحلول التي تساعد على تطبيق مثل هذا النوع من المكتبات ، مع ذكر 
 بعض النماذج الرائدة من اجل االستفادة منها عند إنشاء مكتبة الكترونية .

بات االلكترونية ولقد توصلنا في دراستنا هذه الى ان الصعوبات التي أدت إلى تأخر المكت

هي صعوبات مادية نظرا لغياب األجهزة والبرمجيات الالزمة باإلضافة إلى صعوبات بشرية 

والتي تتمثل في نقص الكفاءات المؤهلة في هذا المجال وخاصة المتخصصين في اإلعالم 

 اآللي وهذا ما يشكل عائقا أمام إنشاء مكتبة الكترونية .

 االلكترونية . –الكلمات المفتاحية : المكتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Résumé:                                                                                              الملخص:               
 

102 
 

Résumé: 

 L'étude aborde le sujet du problème des bibliothèques électroniques et en surveillant les 

difficultés et les obstacles qui entravent la mise en œuvre et mise en place sur le terrain. 

L'étude a abordé le sujet en termes de connaissance des plus importantes difficultés 

auxquelles sont confrontées les bibliothèques électroniques, et essayer d'identifier et de 

clarifier les étapes relatives à la mise en place de ces bibliothèques, et aussi essayer de 

développer un ensemble de solutions qui aident à mettre en œuvre ce genre de 

bibliothèques, avec mention certains des principaux modèles afin d'en tirer profit lors de 

la création Bibliothèque électronique. Et nous sommes arrivés dans cette étude que les 

difficultés qui ont conduit au retard dans les bibliothèques électroniques sont des 

difficultés physiques dues à l'absence de matériel et les logiciels nécessaires, ainsi que 

les difficultés humaines, ce qui est le manque de professionnels hautement qualifiés 

dans ce domaine, en particulier des spécialistes dans les médias automatisés, ce qui est 

un obstacle à la création d'une bibliothèque électronique. Mots-clés: Bibliothèque - 

Électronique. 
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