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 :ملخص

  
  وسيتم تحليل . مؤسسات الذاكرةالتعاون لوضع معايير  فيتقرير السيناريو الالتفى يعكس ھذا ال

االختالفات، والمشاكل، وكذلك الفوائد والحلول المقترحة، ومھام وأنشطة اللجنة التقنية للمعايير 
كذلك يقدم خطة المعايير كرؤية .  (MABSTK)من أجل أعمال األرشيف والمكتبات والمتاحف 

لمتاحف  لتعاون األر وا لمكتبات  وعمل   ALMشيف وا لمعايير  " كتيب للرقمنة" في مجال ا
إنشاء إن السرعة في .  القومية التفيا وأعده مركز الكفاءة لرقمنة مكتبة)  ُترجم إلى االنجليزية( 

 عن المؤلف الموسيقي وتضم مشروعات تجريبية( مكتبة قومية مرقمنة، لتونيكا، ببنائھا الرقمي 
يعكس )  فريبرجا-يتولس والمجموعة الرقمية للرئيس الالتفى السابق فايرا فايكالالتفى جاسيز ف

  .التعاون العملي بين األطراف المختلفة
 

  :التفيا على أن المعايير تھدف إلى فيينص قانون المعايير 
  .تحديد مبادئ عامة متعددة التطبيقات من أجل الحلول المستقبلية        •
  .ن أجل أفضل تنظيم في مجال محددتوفير الظروف م        •

 .إن المعايير ليست قوانين، ولكنھا تعمل كمرشد أو إلعطاء توصيات في المجتمع الديمقراطي
وُتِظھر الممارسة اليومية أن تعدد المعايير وغياب المعرفة بكيفية استخدامھا تجعلھم متسقين 

 .وتؤكد أن استخدامھا على المدى البعيد يسبب الحيرة للناس
  

  :فعلى سبيل المثال. الذاكرة في عصر الرقمنة ؤسساتتختلف وظائف ومجاالت م
  من أجل احتياجات مستخدميه؛) نسخ فردية(سيحتفظ األرشيف بوثائق         •
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 on line  رقمية وإصدارات) متشابھة(تعنى المكتبات بحماية وتوفير نسخ متناظرة         •
publications  

ت         • لمتاحف  ا معلوماتعلى  تھاعن  رقمية وفير  لتي مقتنيا ا درة  لنا تضمھا ضمن  ا
 .مجموعتھا

  

  
األمين السابق للمكتبة القومي واألمين الحالي لألرشيف القومي للسويد  -يشير توماس ليدمان 

 :إلى وجود عاملين مشتركين بين المكتبات واألرشيف -ونائب مدير المجلس الدولي لألرشيف
  المثالية؛     .1
  .الرغبة في خدمة عمالئھم     .2

  
يزال التداخل بين فلسفاتھم   سيتحتم أن تختفي الفروق بين المكتبات واألرشيف والمتاحف، وال" 

 ً ومن الممكن، بل ومن الضروري، أن نعيد تنظيم .  المختلفة ووظائفھم وأساليبھم غير واضحا
  ."ة في صورة بناء معرفي جديديملفاتھم الرقم
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 :المعايير المتداخلة على يعتمد التعاون في

  معرفة المتخصصين الرئيسيين؛        •
  ؛)تفاعل العمليات العقلية(التفاعل العقلي  -مھارة الفھم المشترك        •
 عامل اإلرادة أو الغرض؛        •
 الضرورة التي تمليھا الظروف التي تتأثر بالعامل المادي؛         •
في التفيا يقع األرشيف والمكتبات والمتاحف تحت ( مل كمظلة مساندة منظمة أُم تع         •

 ).إشراف وزارة الثقافة
 

متاحف  ل ا مكتبات و ل ا ألرشيف و عمال ا جل أ فيا من أ الت ير ب لمعاي تقنية ل ل لجنة ا ل أسيس ا م ت ت
(MABSTK)  مما أدى إلى توسع اللجنة التقنية للمعايير من أجل أعمال 2002في ديسمبر ،

مؤسسة :  ھم(MABSTK) والمنظمات األعضاء في ).  1997ة منذ وھى قائم( المكتبات 
المكتبات األكاديمية لالتفيا، مجلس اإلدارة العامة لألرشيف القومي لالتفيا، مؤسسة المتاحف 
الالتفية، مجلس المتاحف الالتفى، الجمعية الالتفية ألمناء األرشيف، مؤسسة المكتبات المحددة 

نظم المعلومات الثقافية، :  س، المكتبة القومية لالتفيا، الوكالة القومية، تيتوإيناتور أليLTDلالتفيا 
 .للمتاحف، جامعة التفيا قوميةاإلدارة ال

work-librarians/standartisation-http://www.lnb.lv/en/for   
ھي وضع مشاريع للمعايير وبرامج أنشطة مالئمة، العمل  MABSTKة للـ إن المھمة الرئيسي

بالمعايير الدولية وتوضيح وتطوير الوثائق القومية في فروع األرشيف والمتاحف والمكتبات، 
قد .  الخ... توحيد المصطلحات الفنية المستخدمة، إعطاء المشورة، تنظيم سلسلة من حلقات البحث

ير  معاي ة ل ل دو ت ج دث 4ح 3  ISO   )ير لمعاي ية ل ل دو ل منظمة ا ل  ) ا
 standarti-http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/latvijas وثيقة  24والـ

التي تعمل بھم  http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/vadlinijasمعيارية 
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 Dublin Core Metadataابتكارات للبيانات الھيكلية بدبلن تتضمن العديد من ( التفيا 
Initiative (DCMI)  1997وُترجمت في التفيا منذ عام.( 

  
م  عا ية  حتفلت  2007بنھا ا (MABSTK)ا ھا  تھا بعيد ا ز نجا إ تلخيص  طريق  عن  لخامس 

في المشروع  في التفيا مستقبلياً  لذاكرة  لتخطيط لمبادرات جديدة حتى تشترك مؤسسات ا وا
  .Europeanaالثقافي األوروبي أوربيانا 

 
، مشتركةإن التعاون يبن أكثر من منظمة في المعايير ھام من أجل تحقيق مشروعات الرقمنة ال

وال يجب أن نعتبر .  في التقيا culture/web portalكة االنترنت وإنشاء مدخل ثقافي على شب
ً عمل المعايير شيئاً  ، ويتطلب معرفة مھنية في مختلف المجاالت، محتمة ولكنه ضرورة ثانويا

  .عند اإلتيان بمصطلحات مھنية جديدة شديدة، ومعرفة بالمصطلحات، واالبتكار ودقة
  

لمتاحف في  التفيا مستقلين عن بعضھم البعض لفترة طويلة، لقد ظل األرشيف والمكتبات وا
مجال منھم لأولوية  ُتعطيويقعون تحت إشراف وزارات مختلفة تتعامل مع مشاكلھم، وكثيراً ما 

  .على اآلخر
  

، لم يكن لدى أفرادھا أدنى فكرة عن 2002للمرة األولى في  MABSTKعندما ظھرت 
سنوات أكثر قدرة على معرفة وفھم بعضنا   5أن نكون بعد  ملوآ.  مشاكل المنظمات المشتركة
  . البعض ولو لدرجة بسيطة

  
ليست بالكلمة المفضلة أو المحببة في يومنا ھذا، وذلك الرتباطھا بخلق نوع "  معايير" أن كلمة 

ومن أجل ھذا السبب ارتكبنا .  من القيود على الحرية لدى األشخاص الذين يؤمنون بالديمقراطية
ا أنه ال بد من وضع إطار محدد لكل مشروع ومبادرة جديدة منذ البداية أخطاء، وبعد ذلك أدركن

  .موذلك للتأكد من تحققھم واستمراريتھ
مجلدات المعلومات  في  المفاجئإن التزايد .  ماذا نعنى بالمعيار؟ ھو عينة ونموذج ُيحتذى به

  :العامة حّتم وجود مصادر معلوماتية تعنى بالكيف وتكون األشياء فيھا
  ھلة التصفحس   •
  سھلة البحث    •
 سھلة التحديد   •
 ھرمينظام  فييسھل تصفحھا    •
 مرتبة حسب أھميتھا   •
يمكنك  batch fileصورة ملفات دفعية  فيمنھا  رقميةيسھل الحصول على نسخ     •

 .المنزل فيجھاز الكمبيوتر الخاص بك  فيالحصول عليھا 
 

عليكم  ، وھنا أود أن أعرضفق عليھاد معايير متمن أجل توفير ھذه األشياء ال بد من وجو
لذاكرة  خريطة المعايير الخاصة بمؤسسات التفيا، وھى بالطبع ليست شاملة ولكنھا  فيا

  .الخاصة رؤيتنامجرد إنھا : اليوميأكثر عملية لالستخدام  كجرافيمحاولة لعرض نسخة 
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بـالمعلومات   لمشاركةا"   عنوانة تحت الدولي  حلقة الدراسةوقد أعدت ھذه الخريطة من أجل 

 فيُعقد  والذي"  مجال المعايير فيالتعاون بين المتاحف واألرشيف والمكتبات :  والمصادر
 .2007أبريل من عام  فيريجا 

أحرز فيھا األرشيف والمكتبات والمتاحف تقدماً  التيإلى المجاالت  ت حلقة الدراسةلقد أشار
 فيتتطلب تعاوناً  التيالضوء على المجاالت وتوصلوا إلى أھداف مشتركة، كما ألقى 

من االھتمام العام، والزال  -إلى حد ما  -لقد الحظ المشاركون استبعاد المتاحف.  المستقبل
ولكن يجب .  األرشيف والمكتبات والمتاحف فيبين المھنيين "  العقليالتفاعل " ھناك بعض 

تحديد االھتمامات المشتركة عليھم أن يتعلموا المزيد من بعضھم البعض، وأن يقوموا ب
تخص مجاالتھم الفردية كل على حدة؛ وھناك أيضاً الحاجة إلى  التيويميزوا بين األنشطة 

  .إضفاء الصفة الرسمية على ھذا التعاون
ولقد تم اإلشارة إلى . وتمثل المعايير أداة قوية من أجل الوصول إلى أھداف مشتركة

فيما . التعاون ووضع المعايير فيكعاملين أساسيين الوصول إلى المعلومات وبيانات الحفظ 
يخص الوصول إلى المعلومات، فلقد تم التوصل إلى نتيجة مؤداھا أن المعايير ال يجب أن 

األرشيف والمكتبات والمتاحف، بل تشمل  فيتقتصر فقط على محتويات المجموعات الموجودة 
مجاالً آخر لتطبيق الجھود المشتركة بسبب  فظمثل الحيو. المعلومات وأدواتھا أسلوب بناء

وال ينطبق ھذا على المعايير العامة . الطبيعة المتشابھة لمواد األرشيف والمكتبات والمتاحف
ً على تبادل المصادر واألجھزة وقد أجمع الحاضرون على الحاجة إلى تقوية . فقط، بل أيضا

على درجة  "ALM " "ات والمتاحفاألرشيف والمكتب"العالقات مع الجامعة وإنشاء مراكز 
  . عالية من الكفاءة

  
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-materiali/20070420/20070420 

 
  :لمكتبات والمتاحفالمجاالت الرئيسية للتعاون بين األرشيف وا

  )موارد المعلومات وتسهيل استرجاع وإيضاحمهمتها وصف (تكوين معلومات ھيكلية         •
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  رقمنة المقتنيات        •
 كل مجال وبين المجاالت بعضھا البعض فيتبادل المعلومات         •
 اكتشاف المصادر والقيام بالبحث على شبكة االنترنت        •
 مخزنة على أي نوع أوعية طويل المدى للمعلومات  فظح        •

 
 في"  كتيب الرقمنة" رقمنة التابع للمكتبة القومية لالتفيا الطبعة األولى من الخاص بالمركز القدم 

ام  نتصف ع 2م 0 0 7  rtnerspa-library/for-http://lnb.lv:80/en/digital    ) ر ستتوف
ويصف الكتيب المعايير )  انعقاد مؤتمر االفال  الترجمة االنجليزية كاملة له حتى حلول موعد

لقد قدم الكتيب معايير موحدة مبنية .  ھيكليةالكيفية للمسح وتصميم الملفات والبيانات ال صفاتوال
حالياً يتم االنتھاء من و.  على أفضل الممارسات الدولية، باإلضافة إلى معايير رسمية وواقعية

تقنية  access filesوملفات توصل عمل فصول عن مسح األشياء، عمل ملفات رئيسية، 
  .تسمية الملفات وھيكلة البيانات كذلك متطلبات البيانات الفوقية

  
المستقبل، ومن أجل  فيوأوروبيانا  EDLمن أجل تحقيق التفاعل مع المكتبة الرقمية األوروبية 

وتبادل البيانات يتم استخدامھا على  ھيكليةث عبر اللغات، فإن معايير البيانات التسھيل البح
 :التاليالنحو 
مع تعديالت محددة (   1.5للمكتبة األوروبية  Dublin Core  استمارة استخداميتم     •

استمارة  واستخدام)  الخ..  المطبوعة الموسيقىللخرائط، الملفات الصوتية، شكل ال
  ؛قتنيات لوصف البيانات الھيكليةألوروبية للمتطبيق المكتبة ا

  ؛)التنفيذ تاستراتيجيا: بيانات الحفظ(PREMIS  إدارية وتقنية تبعاً لـ ھيكليةبيانات    •
موضوع     • عن  لبحث  ا أجل  من  فيھا  لتحكم  ا يتم  لغوية  من ( مفردات  لالتفية  ا لنسخة  ا

LCSH  مبنى على  الھرميوالمستوى الثالث للتصفحUDC؛ 
 ؛من أجل جمع بيانات ھيكلية SRU/SRW و OAI-PMH يتم العمل بـ   •
 من أجل المحددات التنظيمية؛ ISO 15511:2005ستخدم يُ    •
 ).URNمبنية على (كل األشياء لھا محددات دائمة    •
  

  الرئيسيالمكتبة الرقمية والتحكم 
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الستنادية من المكتبة إننا نخطط من أجل التكامل والدمج بين المكتبة الرقمية والملفات ا
 القومية لالتفيا

  
سيكون متوافقاً مع المكتبة الرقمية  (DOM)تقوم التفيا بعمل نظام تحكم لألشياء المرقمنة 

-OAIباستخدام بروتوكول EDL لـ قتنياتسيكون من الممكن إتاحة الم.  EDLاألوروبية 
PMH  .الذاكرة على استخدام نظام  سيتم تشجيع جميع مؤسسات DOMسيدعم لذيا 

سيتحتم على كل مكتبة .  EDLالمكتبة الرقمية األوروبية  رعاھات التيمعايير نقل البيانات 
 .أن تضيف بيانات تبعاً للمعايير المستخدمة ةشريك ؤسسةقومية رقمية لھا م

  
  :يمكن تصور مرحلتين من أجل تخزين البيانات والوصول إليھا

  )2008منتصف (، بحث تخزين، توصيف DOMالمرحلة األولى من    •
محتوى مختلف للمستخدمين (المعلومات  تخصيص DOMالمرحلة الثانية من    •

إمكانية شرح والتعليق على المصادر، عمل بطاقات ( التفاُعلو) المختلفين
tagging  سيتم العمل ببعض ھذه الوظائف ) الخاصة قتنياتالممجموعة وتشكيل
  .2008مع نھاية 

 
لالتفيا؛ أكاديمية التفيا  القومي  التاريخياألرشيف ( بين األطراف المختلفة  العملييجرى التعاون 

لقومية  ا لمكتبة  لموسيقى؛ ا وا والمسرح  لكتاب  ؛ متحف ا ديمية لالتفيا لمكتبة األكا ا للموسيقى؛ 
عن المؤلف  التجريبي، وسيكون المشروع " ليتونيكا" من أجل إنشاء مكتبة قومية رقمية )  لالتفيا

  .تفى جاسيز فيتولسالموسيقى الال



8
 

  
واكتشاف الصعوبات  األشياءمن  ةعديدأنواع كانت المھمة الرئيسية لھذه التجربة ھو رقمنة 

قد تطرأال لتعاون بين منظمات مختلفة .  تي  وفى نفس الوقت كانت فرصة الختبار مستوى ا
استخدام نظام  لقد تم.  مشروع واحد، واختبار المعايير والوسائل التكنولوجية المطبقة فيمشتركة 

 .من أجل المشروع التجريبي FEDORA/Fezالمصدر المفتوح 
  :المشاكل

  عن األشياء المرقمنة؛ ن المعلومات الخاصة بالبيانات الھيكليةقدر ضئيل م
  .قتنياتقدر ضئيل أو انعدام الدمج بين الم

تنفيذ  يفريجا أو األقاليم األخرى أن يشارك  فيللذاكرة  ؤسسةوم ثقافييستطيع كل تراث 
لقومية  ا لرقمية  ا لمكتبة  ا نيكا" مشروع  ( ليتو حول "  لعمل  ا يتم  لياً  مقتنيات  مجموعة 25حا

.  منفصلة لرق) ا ھا  محتوا نوعية  لية  مسئو كة  ِر ُمَشا منظمة  كل  ية  ومالئمة، ميستتحمل  وكفا
نفس الوقت سيكون على كل  في.  كتيب المرقمن فيالمشروحة  للمبادئتبعاً  ياإلجراء الرقم

  .تماشى مع قانون حق الطبعتأن  ةمشارك ؤسسةم
تخص الرئيس الالتفى السابق السيدة  التيتلك  الدوليالشيقة للمستخدم  قتنياتواحدة من أكثر الم

  .فرايبرجا-فايرا فايك
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 :إيجابيينتج عن تطبيق المعايير تأثير 
  تقلل المصاريف، وتعطى كفاءة اقتصادية؛   •
  حة المعلومات؛تعزز من إمكانية إتا   •
 تسھل طرق البحث للمستخدم   •
قدر من التواصل  -إلى حد ما –توفر  والتيتعمل المعايير كنوع من لغة االسبرانتو     •

 .بدون معرفة اللغة
 

 :وفى نفس الوقت فان تقديم المعايير يعنى
  ترجمة المعايير ومراجعة الترجمات؛ في المستغرق الوقت      •
  االختبار؛      •
 مل وتطوير وسائل مساعدة؛ع      •
 التدريب؛      •
 )التفيا فييورو سنوياً  000 30(مستمر  ماليدعم       •
  

شكل  فيوعلى الرغم من أن المعايير تعتبر واحدة من دالئل العولمة، إال إنھا تتحكم فقط 
 .البيانات المقدمة/تقديم المعلومات دون أن تؤثر على خصوصية وقومية المعلومات

  
 .إنصاتكمشكراً لحسن 
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