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قدمة واجملال
ُ
 امل

 الُمقدمة
 

تقع على عاتق . ئهم األحباثراوإجاملعلومات  أساليب اكتشاف الناسرقمنة ُمقتنيات املكتبات من تُغري 
قتنيات الرقمية املوجودة لديها املكتبات مسؤولية 

ُ
أزال لقد ويتوقعها الدارسون. يطلبها اجلمهور واليت : للعاملإتاحة امل

وظروف اقتصادية، مسافات جغرافية، احلواجز التقليدية اليت كانت تقف حائالً أمام إتاحة املعلومات من اإلنرتنت 
، أثارهتا التكنولوجيات جماالت جديدة للتساؤل والبحثتنشأ لدى الباحثني ، وحساسيات ثقافية. وحدود سياسية

اجملاالت، وللتحكم يف النصوص والصور الرقمية بأساليب من ُخمتلف األماكن و البحثية احلديثة؛ لتجميع املصادر 
 جديدة. 

قتنيات 
ُ
قتنيات النادرة واخلاصة أكثر من اجملموعة العامة من امل

ُ
تُزيد الرقمنة إمكانية اكتشاف واستخدام امل

تاحة فبدون الرقمنة تظل، العامة
ُ
ُخمبأة وغري اجملموعات النادرة واخلاصة ، وتبقى اجملموعات األساسية فقط هي امل

 ُمستخدمة. 
طلب اجملموعات املميزة، والنادرة، وغري تت تدخل العديد من املكتبات يف مشروعات كربى للرقمنةوبينما 

 هذه الفجوة. ترأبعة عناية خاصة وإجراءات ُخمتلفة، ومن هنا أتت هذه اإلرشادات املطبو 
من جمموعات نادرة وُمميزة مبن فيهم يعمل يف التخطيط ملشروع رقمنة ُختاطب هذه اإلرشادات أي شخص 

ذين ُخيططون للمشروعات وينفذو�ا، والباحثني الحيتلون املراكز القيادية ويقرتحون مشروعات، واملكتبيني، 
 تُفكر يف دهم مشروعات رقمنة اجملموعات اخلاصة.اليت واجلمعيات املمولة 

 
 الهدف

قتنيات،موعات جمللقد غريت الرقمنة منظورنا 
ُ
، لذا كتبية والتخطيط اإلسرتاتيجي هلاامل واخلدمات امل

 ،واحمللي ،عشرة سنة املاضية على املستوى الدويل لى مدار اخلمسعإرشادات الرقمنة بطرق عديدة انتشرت 
مارسات جمموعة من أفضل هذه اإلرشادات  متثلواملؤسسي. 

ُ
ستمرة يف التطورامل

ُ
، واليت تسعى بعضها إىل امل

املواد معايري رقمنة كز بعضها على ، ويُر 2ترجع ملصادر أخرىو أقل اليت تكون غريها  من أكثر، 1الشمولية
تخصصة

ُ
كل جمموعة من   تعمل. 4برامج حفظ رقمي أكثر قوةاحلاجة إىل ويلفت بعضها االنتباه إىل ، 3امل

اجلهود اإلرشادات هذه اليت أعدت درست جمموعة العمل بدًال من إحالهلا متاًما. تطوير ما سبقها على اإلرشادات 
رتبطة حتديًدا ُختاطب وثيقة تكميلية وسعت إىل كتابة  ،األخرى

ُ
قتنيات مبشروعات رقمنة احلاجات امل

ُ
جمموعات امل

 النادرة واخلاصة. 
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تخصصة للرقمنةاألمور التكنولوجوبدالً من الرتكيز على  
ُ
، أو احلفظ الرقمي، تُركز ية، واألساليب امل

حتملني؛ لتحقيق والتعاون مع على التخطيط االبتدائي هذه اإلرشادات 
ُ
ستخدمني امل

ُ
ستدامة، امل

ُ
النتائج املرجوة وامل

 اً مادييًئا الكتاب كونه ش، والباحثني الذين يدرسون على العمل املديرين، والقائمنينظر من وجهة إ�ا مكتوبة 
ستخدمني وحمتوى فكري. كما هتدف هذه اإلرشادات  أدلة تارخيية جوهرية به اً ملموس

ُ
إىل التنبؤ باحتياجات امل

. »البيانات الكثرية«و حيتاج إىل حتليل النصوص الكاملةالبحث الذي و يقومون اآلن بالبحث رقميًّا، الذين 
تخصصني سُتساعد أيًضا 

ُ
تخصصني وغري امل

ُ
ُميكن إعادة  ُمالئمةرقمية ُمستدمية تكوين جمموعات على امل

 وتستمر قيمتها البحثية ُمستقبًال.  ،استخدامها
لنادرة إىل التعقيد؛ ألنه من اجملموعات امتيل رقمنة هناك تركيز على تكوين اجملموعات الرقمية واكتشافها. 

قتنياتالكتاب بني أجزاء  والعالقة بينها وانب املادية والفكريةاجلأخذ املهم 
ُ
يف االعتبار، وعادًة ما  ككل  وجمموعة امل
ستخدم معلومات كافية ذات يشمل احلفاظ على هذه العالقة واصفات بيانات خاصة. كما جيب أن يكون 

ُ
لدى امل

االعتماد صلة بالسياق وواصفات بيانات؛ كي يكون قادرًا على تقييم مدى صحة هذا البديل الرقمي وإمكانية 
إىل سالمتها وصحتها حتتاج يف السياق، إىل جانب احلفاظ على تقدمي اجملموعة بأكملها القدرة على  إن. عليه

وضع املبادئ، واخلُطة بعناية، وإعداد متطور، وعمل أنشطة كثرية ذات صلة، والتعاون على مستوى ُخمتلف وحدات 
 املكتبة.

أو استخدام التصوير الطيفي الستخدامات ُمتخصصة هذه اإلرشادات ُممارسات رقمنة شيء كامل مل تُغط 
(Spectral Imaging)  حادثات أو البحث القائم على التكنولوجيا. ال هتدف هذه الوثيقة

ُ
املطلوب لتحليل امل

حول معلومات أكثر تفصيًال  والذي حيتاج إىلأيًضا إىل تقدمي إرشادات بشأن التصوير للحفظ طويل املدى، 
عدات اخلاصة.ها، ئجودة الصورة ونقاو  تنسيق امللف وشكلهو  تقنيات التصوير

ُ
 وامل

 
 لمبادئ العامة، والنتائج المرجوةواالقيم، 

 
هذه اإلرشادات، توصلوا إىل عدٍد من القيم واجملموعات اخلاصة الكتب النادرة وبينما يُناقش أعضاء قسم  

ُتسري عملية ُصنع مبادئ عامة املهنية والنتائج املرجوة أدت إىل الشكل النهائي لإلرشادات. نُعرب عنها هنا يف صورة 
 القرار:

 
 والدفاع عن هذا االلتزام.  ،االستمرار يف التزام املكتبة حبفظ املواد األصلية •
ستخدمني بإمكانية حتميل املواد واجملموعات حول العامل املصادر البحثية إتاحة  •

ُ
باجملان، وتزويد امل

رقمنة عند اإلمكان. 
ُ
 امل
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ستخدمني، وتشجيع احلوار مع الدارسني احلساسية  •
ُ
ستخدمني الحتياجات امل

ُ
والدعوة للُمشاركة وامل

 يف التخطيط.
وإضافة قيمة إىل ُميكن حتقيقها، والتداول احلر، وحفظ أفضل، السعي للوصول إىل نتائج  •

قتنيات عند اإلمكان.
ُ
 امل
مارسات البناء على  •

ُ
يف كل مراحل املشروع، منذ  ُمراقبة اجلودةو واملشروعات الناجحة، أفضل امل

 التخطيط املبدئي حىت التقييم النهائي.
رابط بالسجل املوجود وعمل ، النسخة األصلية اليت متت رقمنتهامن بنية وسياق  كلٍّ احلفاظ على   •

 يف الفهرس.
تاحة ويُنميها.ُيضيف إىل بشكٍل  »وفق الطلب«إدارة الطلبات  •

ُ
رقمنة امل

ُ
 اجملموعات امل

قتنيات اليت  الرقمنة؛ إلتاحة االرتقاء مبشروعات  •
ُ
 كانت ُخمبأة يف املاضي.مجيع امل

 
 شكر وعرفان

 
اليت خصصت ما أسهمت به اجملموعة العاملة  لكل باالمتنان للكتب النادرة واجملموعات اخلاصة يشعر قسم اإلفال

تنقيح وتطوير على وقتها على مدار ثالثة أعوام؛ لوضع هذه اإلرشادات، ولغريهم من الكثريين الذين ساعدوا 
 العديد من املسودات اليت أدت للخروج هبذه اإلرشادات.

نعقد يف أغسطس لقد حظيت هذه اإلرشادا
ُ
، 2010ت باألولوية كمهمة إسرتاتيجية  يف اجتماع جوتنربج امل

، 2011بريل عام إمبدريد يف  اً نصف سنوي اً اجتماع(إسبانيا)  Isabel Garcia Mongeواستضافت 
 2011أنتجت اجملموعة خالله مسودة أوىل، مث أُعيد االنعقاد ملدة يوم عمل كامل ببورتو ريكو يف أغسطس 

نعقد يف االجتماع نصف السنوي للمجموعة، تلته مسودة ثالثة ، 2012خرجت خالله املسودة الثانية يف يناير أُ 
ُ
امل

مسودة إرشادات ؛ لتقدمي 2013مؤمتر سنغافورة اجملموعة جلسة مفتوحة خالل ، مث قدمت 2012يف فرباير 
من األسئلة واألجوبة، دقيقة  45يف ُمشارك ئيت اأكثر من محضر هذه اجللسة  .أخذت تعليقات قوية من اجلمهورو 

ولكنهم مل يلبوا  على هذه اإلرشاداتوتعليقاهتم ستعود بالنفع جًدا أخرى من أقاليم أعضاء وقد كانت ُمشاركة 
يف التخطيط ملشروعات آراء كل األقاليم؛ للوصول ملنظور متوازن أمهية تُقر اجملموعة العاملة  .حضورللدعوتنا 

شاركة اليت أحناء العامل الزمالء من مجيع الرقمنة. حنث 
ُ
ستقبلية.سنشتملها على امل

ُ
 يف الطبعات امل

 
 عضو اللجنة الدائمة للكتب النادرة واجملموعات اخلاصة:أعضاء اجملموعة العاملة: (*) تعين أنه هم هؤالء 
• Isabel Garcia Monge*(إسبانيا) الرئيس ، 
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• Ivan Boserup (الدمنارك) 
• Ivan Boserup *(النرويج) 
• Pilar Egoscozábal Carrasco *(إسبانيا) 
• Claudia Fabian *(أملانيا) 
• David Farneth *(تحدة

ُ
 (الواليات امل

• Sirkka Havu (فنلندا)* 
• Wolfgang Valentin Ikas (أملانيا) 
• Raphaële Mouren *(فرنسا) 
• Angela Nuovo *(إيطاليا) 
• Krister Östlund *(السويد) 
• Edwin C. Schroer (تحدة

ُ
 (الواليات امل

• Garrelt Verhoeven *(هولندا) 
• Marina Venier *(إيطاليا) 

 
 آخرون ممن شاركوا يف املسودات األخرى وعلقوا عليها: 

• Jan Bos *(هولندا) 
• Mark Dimunation *(تحدة

ُ
 (الواليات امل

• Joanna Escobedo (إسبانيا) 
• Cristina Guillén Bermejo (إسبانيا) 
• Pilar Moreno García *(إسبانيا) 
• Alexander Samarin *(االحتاد الروسي) 
• Carolin Schreiber (أملانيا) 
• Winston Tabb *(تحدة

ُ
 (الواليات امل

• Marta Torres Santo Domingo .(إسبانيا) 
• Olga Vega (كوبا) 

 
 تصميم المشروع   -1
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ئلة الشاملة للعديد من املوضوعات، على تصميم وتنفيذ مشروعات سُتساعد الدراسة املتأنية لعدد من األس 
تاحة، وسحيتاج األناجحة، فُيثمر عن مشروع الرقمنة ُمنتجات وخدمات ُمتعددة. 

ُ
 يساعدمر إىل ُمراجعة املوارد امل

ذات  معايريحشد الدعم ومجع التربعات بصورٍة أفضل، والوصول إىل  علىوضع أهداف ونتائج واضحة يف البداية 
هم بدء املشروع باإلجابة عيف النهاية مغزى؛ للتقييم

ُ
 بعض األسئلة األساسية.  ن. إنه ملن امل

 
 ما رؤية المشروع؟ ما هي أهدافه العامة والمرحلية؟ من سيستخدمه؟ كيف سيستخدمه؟

هل تتم دول أعمال حبثي ُحمدد؟ جتقدمي نقطة إتاحة حبثية عامة أم تلبية حاجات  إىلاملشروع هل يهدف  
 املشروع مع األهداف العامة ملؤسستك؟ أم من أجل احلفظ، أم للهدفني مًعا؟ كيف يتجانس هبدف اإلتاحة الرقمنة 

الئم ، ويرغب الدارسون يف أساليب تُ جمموعات ُمقتنيات مكتبية طويلة األمد، وشاملةبناء يُقدر املكتبيون  
يُراعي التخطيط أن ، وجيب مشروعات ترفع من مكانة املؤسسةإىل احتياجاهتم يف تقدمي اخلدمة، ويتطلع العاملون 

  مصلحة كل األطراف املعنية. املبدئي 
 

 من الذي يجب أن ُيشارك في التخطيط؟ 
دارسني، روعات جناًحا شاملألكثر  يضم التخطيطيُعد العمل اجلماعي ضرورة يف أي مشروع فعال،  

عمل على سري ال. يؤثر وعاملني يف جمال التكنولوجيااحف، وُمرممني)، وإداريني، ومكتبيني (ُمفهرسني، وأمناء مت
  العديد من أقسام املكتبة؛ لذا فمن املهم أن يدخل يف ُصنع القرار كل من سيتأثر عمله.

 
 هل هناك فرص للتمويل الخارجي؟ 

قد ُتشرتط معايري ُحمددة يف أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، مبنح متول العديد من مشروعات الرقمنة  
اليت ستتم رقمنتها؛ للحصول على التمويل. وجيب التأكد من اتساق املشروع مع أولويات كل اختيار اجملموعات 

   الشركاء. 
 

 ما المستوى المطلوب؟ وما المستوى الُممكن الوصول إليه؟
موارد جيدة، يف هذه احلالة جيب الرتكيز على بناء  عادًة ما حيتاج املشروع الطموح إىل منهج تطور مرحلي، 

إدخال تطويرات على مدار الوقت، واليت عادًة ما ُيشارك فيها وقوية، واألهم من ذلك ُميكن استخدامها. وُميكن 
ستخدم

ُ
 ن. و امل
 

 ولماذا؟ ؟ما الذي ُتريد رقمنته



 االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات
 مجموعات الكتب النادرة والمخطوطات إرشادات للتخطیط لرقمنة

   
 

9 
 

كان الطلب عالًيا األصعب، خاصًة، وإن   هي عادُة ما تكون مرحلة اختيار املواد اليت ستتم رقمنتها 
 . واملصادر حمدودة (انظر الفصل الثاين)

 هل هناك أي أمور عالقة بشأن حقوق طبع ونشر المواد الُمراد رقمنتها؟
 . جيب وضعها يف االعتبار، إن وجدت (الفصل الثاين) 
 

االستعانة بُمقدمي هذه الخدمة؟ هل لديك  وهل يجب أن تتم الرقمنة بواسطة المؤسسة أو المكتبة أ
 والمال، والُمعدات، والخبرة؟ ما الذي يستطيع العنصر الخارجي تقديمه لك؟المساحة، 

ومن مزايا الرقمنة داخل املؤسسة: بناء تعتمد إجابة هذه األسئلة على قدرات املؤسسة وطبيعة املشروع،  
ستقبل، وتقليص خطر تعرض املواد األصلية للتلف (جيب وضع  اخلربة، والبنية التحتية

ُ
لعمل مشروعات أخرى يف امل

 فمن ُمميزاتالصور ونقل البيانات. على الصعيد اآلخر، والتحكم أكثر يف جودة ، عنصر التأمني يف االعتبار)
أكثر؛ نتائج مضمونة بإمتام العمل و  وبتكلفة أقل، خربة وُمعدات أفضلء إىل عناصر خارجية، احلصول على اللجو 

تاج دائًما إىل مساحة كبرية حتوتذكر أن االستعانة مبصادر خارجية ، باملؤسسة ملهام أخرىن و وبذلك يتفرغ العامل
 من وقت موظفي املؤسسة؛ إلدارة املشروع.

 
 ما الشكل النهائي للمشروع؟ هل لديك وسائل للوصول إليه؟

املشروع النهائي سيؤدي لتحقيق األهداف العامة. حدد إذا كانت لديك شكل جيب التأكد من أن  
عدات، والربجميات، واملرافق، واخلربة، والتمويل الالزم إلمتام هذا املشروع بنجاح.

ُ
 امل
 

  ؟تطوير واصفات البياناتو  جمع النسخ مثل ؛هل هناك تصور لعنصر التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت
عند تصميم  نمجهور عريض، جيب وضعه يف احلسباالرقمنة القدرة على الوصول إىل إن ملشروعات  

ستخدمني ُمستقبًال. املشروع. 
ُ
 فكر يف كيفية تطوير هذا املشروع بإسهامات الدارسني وغريهم من امل

 
 مراحل المشروع؟كيف سُتدخل عنصر إدارة الجودة في كل 

الرقمية، ولكن جيب أن تكون إدارة اجلودة جزًءا من كل  جودة الصورعلى  إدارة اجلودة قصرال ُميكن  
(مبا  عالية اجلودة، اكتمال واصفات البيانات وإمكانية االعتماد عليها امراحل املشروع. وتشمل اجلودة الكلية صورً 

  االلتزام بالنص األصلي، وإمكانية سهولة استخدامه. و  فيها الروابط)
 

 اختيار النصوص   -2
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واليت تقع يف تكوين اجملموعة الرقمية تُعد ُمهمة اختيار النصوص اليت سوف تُرقمن مهمة أساسية   
تخصصنيئمس

ُ
قتنيات، واألعمال، والنسخ مبجال وليتها على عاتق املكتبيني امل

ُ
، جيب النظر يف مدى ارتباط امل

واملؤلفني، واملوضوعات، وأصحاب حقوق  وجيب وضع عوامل التقسيم الزمين، واجلغرايف،اجملموعة الرقمية اجلديدة. 
 امللكية الفكرية يف االعتبار أيًضا.

 
 األسئلة التالية يف حتديد جمال املشروع ويف اختيار املواد:قد ُتساعدك 

 ؟”treasures“هل تُريد رقمنة حمتويات واحدة املوضوع، ومتنوعة، مثل:  •
 هل تُريد رقمنة جمموعة ُمقتنيات قائمة بالفعل؟ •
تلفة جتمعها عوامل جديدة؟ مثل جمموعة ُمقتنيات من مؤسسات خم »افرتاضية«هل تُريد رقمنة جمموعة  •

 مثل: أصلها أو مصدرها. ؛ُمشرتكة
 
ستخدمني فًقا ألهداف املؤسسة، ومهامها سيتم حتديد تصميم اجملموعة الرقمية يف هذه املرحلة و  

ُ
وامل

ستهدفني.
ُ
قتنيات وألن  امل

ُ
فيد أن حناول استقراء فوقت، تنمو مع الواجملموعات الرقمية امل

ُ
مكن يكون من امل

ُ
التطور امل

نتظر مع 
ُ
قتنيات األخرى يف نفس املؤسسة أو املؤسسات األخرى. ُمستقبالً والتفاعل امل

ُ
  جمموعات امل

جمعة يدويًّ  
ُ
الكتب املطبوعة ن وقد ختتلف نسخ الطبعة الواحدة ما، تُعد ُمعظم املخطوطات والكتب امل

جيب حتديد عدد النسخ والطبعات اليت ، اختالفات كبرية، وستكون بعض املسخ مميزة لغالفها أو ما هبا من حواشي
قل، جيب اختيار أفضل نسخة كتاب وفًقا ألهداف املؤسسة، ومجهورها، ومصادرها. على األستتم رقمنتها من كل  

 ُمتاحة للرقمنة.
جيب النظر يف حالة الكتاب وما إذا كانت ستؤثر على عملية الرقمنة، كما أنه من الضروري وجود تواصل  

 العاملني على اختيار املواد وغريهم من العاملني يف املؤسسة املعنيني باألنشطة األخرى.بني 
قتنيات.ولكنها ليست لتطوير احملتوى الرقمي طلب طريقة أخرى التُعد الرقمنة بُناًء على 

ُ
 أساس جمموعة امل

جمموعات ووحدات فكرية كاملة، أكثر من أخذ جزء منها، على سبيل املثال ترمجة  رقمنة يُفضل دائًما  
 كتاب كامل، وليس فصالً واحًدا منه. إن رقمنة أجزاء ألهداف وقتية ليست هدف هذه اإلرشادات. 

  
 حقوق الطبع والنشر

 
استخدام املقتنيات على مسائل متعلقة بامللكية الفكرية وخصوصية  تعتمد الرقمنة، والتوزيع، وإعادة 

من املواد متاح بالنطاق العام  احملتوى. ختتلف القوانني املنظمة هلذا األمر اختالفًا كبريًا من دولة اىل أخرى. حتديد أيٍّ 
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لمؤسسة. بالنسبة للمواد املقيدة منها غري متاح؛ هذا النشاط ميكن االنتهاء منه عند شراء املقتنيات املادية ل وأيٍّ 
شروط «بقوانني الطبع والنشر فيمكن رقمنتها ولكن بعد ترتيبات واتفاقات قانونية. أيًضا تُعد حقوق امللكية و

من املسائل اهلامة جًدا يف املشاريع املقامة خالل اتفاقيات مع شركاء وطرف آخر ثالث؛ جيب  »االستخدام
مناقشاهتا واالتفاق كتابًة قبل بدء املشروع. هذا باإلضافة اىل أنه ميكن التعامل باعتبار املواد املرقمنة نسخة جديدة 

د املرقمنة واملقتنيات جيب أن تكون حمددة بوضوح تاحة وشروط استخدام املوايف حد ذاهتا. نتيجة لكل هذا فإن اإل
 للمستخدمني.

 
 مسار العمل لتكوين المقتنيات -3
اىل مراحل أو خطوات متعددة. كل مؤسسة ميكنها  ميكن تقسيم عملية خلق وتكوين املقتنيات املرقمنة 

تنظيم هذه األنشطة باختالفات بسيطة، ولكن العمليات األساسية تظل ثابتة عند كل املؤسسات. كل مراحل 
العملية جيب أن تكون موثقة بصورة وافية. ميكن تفادي أية أخطاء أو تضارب يف الرأي إذا ما كان التصميم العام 

 يع املشاركني يف تنفيذه حمددة بوضوح.للمشروع ومهام مج
 
 معاينة وحتضري املواد للرقمنة: احلالة املادية وواصفات البيانات/ امليتاداتا املتاحة :الخطوة األولى 
تم متابعة حتركاهتا الالحقة بأقصى تعادًة ما يتم نقل املواد املراد رقمنتها من مكان ختزينها الدائم، على أن  

اد القابلة للكسر جيب تقييم حالتها من ِقَبل املسئول عن حفظها لتقليل أي أضرار مادية ميكن أن دقة ممكنة. املو 
عن عملية املسح الضوئي جيب أن حيصلوا  وناملسئول جيب ان حيصل عليها الفنيون حتدث هلا خالل عملية الرقمنة

لضمان التعامل اآلمن مع املواد، وجيب أن يتم توجيههم إلعالم املشرف عليهم يف حالة  ،على التدريب الالئق
 حدوث أي تلف ألحد املواد خالل عملية الرقمنة. جيب مراجعة حالة املواد يف بداية و�اية عملية الرقمنة.

مكانية إمتها للمستخدم و ءدى موارافية احلالية ملعرفة مجعلى أمناء املكتبات أن يقوموا بتقييم امليتاداتا الببليو  
رافية للمستخدم بالبحث وأن يكون مزوًدا بروابط من وإىل جاسرتجاع املواد. جيب أن يسمح نظام امليتاداتا الببليو 

درجة و البدائل الرقمية. تعترب الفهرسة جزًءا أساسًيا يف تكوين اجملموعة، وجيب أن تتضمن قرارات عن الربوتوكول، 
د هبا.  كحد أدىن جيب عمل توصيف واحد باللغة األصلية للفهرس؛ وّ / اللغات اليت سُتكَ ، واللغةوتفاصيل التوصيف

أما الرتمجات للغات أخرى فيمكن إضافتها بالرتتيب للمشاركة يف مشاريع قومية ودولية ولتوفري اتاحة أوسع للمواد. 
اىل التسجيالت. جيب موازنة طول وعمق  ميكن ألدوات تعدد اللغات والربوتوكوالت أن حيسنوا إمكانية الوصول

 التوصيفات: يتأثر اجلمهور املتوقع ونسب التوزيع هبذه القرارات.  
(انظر الفصل الرابع  عدادها قبل عملية الرقمنةإفيجب  إذا مل تكن هناك ميتاداتا مالئمة متاحة بالفعل،

 ملزيد من املناقشات املفصلة عن امليتاداتا).
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وأيًضا جيب أن يشمل بناء امليتاداتا الواف على توثيق لكافة القطع املادية املختلفة امللحقة بالقطعة، وجيب  
مقارنته بامليتاداتا للتأكيد على وجود كل األجزاء برتتيبها. ميكن ترقيم املواد إذا تطلب األمر ذلك. جيب مراجعة 

مراجعة ترتيب امللفات يف الصناديق، والبنود يف امللفات مع املخطوطات مع هذا الرتقيم. يف حالة األرشيف، جيب 
 قائمة اجلرد أو سجل املشتمالت. املواد اليت يتم استبعادها من عملية الرقمنة جيب متييزها بعالمة.

 
 الخطوة الثانية: عملية الرقمنة

عدات
ُ
 اختيار امل

راد رقمنته 
ُ
ا وألهداف املشروع، أن تكون على سبيل جيب اختيار ُمعدات تصوير رقمي ُمناسبة للعناصر امل

يف رقمنة خمطوطات العصور الوسطى وغريها من كامريات رقمية تُنتج صور عالية اجلودة يُفضل استخدام  املثال: 
سطح و املواد اليت حيتاج الباحث

ُ
جمموعات الصور احلديثة، ن دراسة تفاصيلها الدقيقة، قد ُيالئم املاسح الضوئي امل

تسع من الكتب املطبوعة. 
ُ
 وُميكن استخدام املاسحات الضوئية اخلاصة بالكتب مل

عدات اآللية  
ُ
وجيب اللجوء إىل نفس العملية كلما أمكن، للحفاظ على وحدة املشروع، وقد تكون بعض امل

 .عليها من التلفواحلساسة للخوف  املوجودة ملشروعات الرقمنة الكربى غري ُمالئمة لرقمنة املواد النادرة
 

 جودة الصورة
وتوصيات خاصة باملادة واملتطلبات جيب حتديد جودة الصورة، وعمق اللون، واإلضاءة مع وضع أية معايري  

ومن العوامل األخرى اليت  .الالزمة لألصل األرشيفي، وظروف العرض واالستخدام، ووفًقا لتصميم املشروع العام
 هي مدى تشبع اللون، وإضاءة الصورة، ومشولية الصورة وجتانسها، وخلو الصورة من العيوب البصرية.جيب ُمراعاهتا 

جيب حساب مساحة التخزين و  فة فيجب وضع الصور برتتيب ُمناسبإذا مت تصوير الكتيبات مبُعدات ُخمتل 
، فيجب أن جتعل لتحميلهااليت ستحتاجها عند التفكري يف جودة الصورة، والوقت الذي سيحتاجه الباحثون 

ستقبل، أن تصورها جبودة أكثر املؤسسات 
ُ
اليت تود رقمنة اجملموعة مروة واحدة تتناسب مع احتياجات احلاضر وامل

ستقبل. ،مرة ونصف من املرغوب. فكلما زادت جودة الصورة
ُ
 زاد استخدامها يف امل

 
 االلتزام باألصل

 
هم االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من الشكل األصلي عند رقمنة املواد النادرة، جيب االحتفاظ حبالة  

ُ
من امل

، وتصوير من الناحيتنيالصفحات كاملة العامة وليس حمتواها الفكري فقط، فمن الضروري تصوير  املخطوطة
جلدات من اجللدة للجلدة مبا فيها ا

ُ
ا كان فيجب إعادة إنتاج العمل أيًّ  .فلصفحات الفارغة والدواخل واألحر امل
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شكله، وعادًة ما تُرقمن العالمات اخلاصة، مثل العالمات املائية بطريقة ُخمتلة ويتم إدخاهلا يف النهاية كملف 
 منفصل.

 
شكل الصفحات املوجودة يف يتأثر الكتاب األصلي، وال حجم يف الصورة؛ لتوضيح عمل رسم بياين جيب  

 أو حتميل الصور.وحدة واحدة بتقليب الصفحات 
 األن هذا التكنيك يتناسب مع الكتب اجملمعة جتميعً  ة؛أثناء التصوير تصوير كل صفحة على حديُفضل  

 مسح صفحتني ُمتقابلتني ضوئًيا؛ للحفاظوُيسهل العرض وتقليب الصفحات، وقد يستلزم األمر  اوُحمكمً  ادقيقً 
 فهرسة. تعلى الشكل والتماسك، ولكنها طريقة قد تؤدي ملشاكال

جيب وضع ورق أو كارتون وخلفيات بيضاء أو بيج خلف الصفحات التالفة لتقليل أثر التلف، وتستخدم  
بعض املؤسسات اللون األسود يف بعض األصول، ولكنها طريقة تُقلل من الصورة. حتاول ُمعظم املؤسسات 

 اخللفية يف كل منتجات املشروع الواحد.استخدام نفس 
يُعد اللون أحد أهم وأعقد العناصر عند جتديد شكل وملمس الكتاب أو املخطوطة األصلية، فيجب أن  

ختار
ُ
ختارة من املخطوطة لونًا واحًدا لتحديد اجلزء امل

ُ
أن يكون كل جزء من وجيب  .تشمل الصفحة أو الصورة امل

وتتم املغايرة بصفة دورية، كما جيب أن تكون  )CIRLab system(مثل:  ؛اللونيةبنفس القيمة اجلهاز مدرًجا 
غايرة يف جهاز العرض أيًضا.

ُ
 تلك امل

 
 مواضيع متعلقة باحلفظ

ال ميكن جتنب التضارب بني شروط مدى جودة الصورة وضروريات احلفظ وجيب حلها يف البداية. العديد  
مثل املخطوطات النادرة ال تُقدر بثمن وأثرية. ولكن يف املقابل فا�ا مبجرد رقمنتها ميكن تأمني  ،من املواد اخلاصة

حفظها من خالل النسخة الرقمية. ميكن أيًضا استخدام امللفات الرقمية لعمل ميكروفيلم حلفظ األصول القابلة 
 للكسر.

وخاصًة يف حالة االستعانة مبصادر  – مجيع املشاريع ومن املواضيع املتعلقة باحلفظ اليت جيب وضعها يف االعتبار يف
 فيجب أن تتضمن: –خارجية لتنفيذ املشاريع 

 
 .توفري مسئولية حفظ مدربني ومؤهلني الستشارهتم قبل وخالل عملية الرقمنة •
 .ضبط احلالة البيئية والتأمني خالل عملية الرقمنة ونقل املواد •
 خل)إدوات متخصصة لتقليل األضرار (مثل أداة ضبط نسبة الرطوبة، حامالت الكتب، أاستخدام  •
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مثل الزاوية املناسبة لفتح الكتب واألسلوب األمثل  ؛وضع تعليمات حمددة وبرامج تدريبية ملسئويل املسح الضوئي •
 للتعامل مع املواد القابلة للكسر

 
 
استخدام الشرائح الزجاجية لوضع املادة األصلية يف صورة مستوية خالل  يفاحلفظ  لوخيتلف كثريًا مسئو  

البعض يوافق و  جًدا ًياالتقاط النسخة الرقمية. البعض يرى أن خطر تلف الصفحات وظهر الكتاب سيكون عال
على هذا األسلوب. مت تطوير أجهزة جديدة للمسح الضوئي للكتب تعمل على تقليل الضغط الناتج عن األسطح 

 الزجاجية. اجمللدات غري اجملمعة اخلاصة بأي نوع من النسخ ال يُعد من أفضل املمارسات.
جيب إعادة مجيع املواد األصلية اىل أماكن ختزينها الدائم يف أسرع وقت ممكن، وبعد مراجعة حالة سالمتها  

 متابعتها وتوثيق حتركاهتا.وحتديد أية خسائر أو أضرار ميكن أن تكون قد حدثت. مجيع حتركات هذه املواد جيب 
 

 الخطوة الثالثة: العمليات الالحقة ألخذ الصورة ونظام استيعابها
للتأكيد على دقة وسالمة املنتج النهائي (مبساعدة مراقبني  ؛ىل عملية ضبط للجودةإجيب أن ختضع الصور  

معتمدين). الصور اليت تتطابق مع معايري اجلودة للمشروع جيب أن يُعاد أخذ الصور ويتم تبديل القدمي باجلديد. 
 وإدخاهلا يف تتابع مناسب. الصور الناقصة يتم توريدأن جيب 

سوى يف اللون، وجيب أن يكون للمؤسسة سياسة بشأن كيفية  ال تتم أية تعديالت للصورة يف هذه املرحلة 
ستخدم بتعديالت ما  للممشروع وتوقيت السماح بتصحيح األلوان، واليت ُجيب

ُ
اإلشارة فيها إىل كيفية إخطار امل

 بعد التصوير. 
ختضع تسمية امللف ملعايري تتسق مع سياسة املؤسسة، وقد وضعت بعض املؤسسات سياسات لتسمية  
لفات لعمل عالقة بني امللف واملؤسسة أو املخطوطة والكتاب األصلي، وجيب أن يكون لكل ملف امل

Persistent Identifier . 
، وعمل OCRمثل:  ؛تشمل بعض املشروعات عمليات إضافية لتطوير إمكانية اإلتاحة واالستخدام 

 عالمات يف النصوص وتنسيقات اجلغرافيا املكانية. 
يجب أال تتداخل مع اجلزء فتُعيق العالمات املائية اخلاصة باملؤسسات ومتنع استخدام الصور، وإن وجدت  

 األساسي من الصورة. 
جيب نقل الصور إىل سريفر، ويف الوقت املالئم جيب نقل األصل األرشيفي إىل مستودع رقمي دائم  

 ومسحه من أجهزة التخزين املؤقتة األخرى. 
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أل�ا عملية  ؛اإلرشادات عملية نقل الصور الرقمية وواصفات البيانات إىل نظم إدارية واستكشافيةلن تُغطي هذه 
 ُمتطلبات خاصة لتكنولوجيا املستودعات الرقمية. بالبنية التكنولوجية الداخلية و  ُمستقلة مرتبطة

 
 
 

 واصفات البيانات/الميتاداتا 4
 

رافية (الفهرسة) وبعض أمناط امليتاداتا اهليكلية واإلدارية إلدارة جيستخدم أمناء املكتبات امليتاداتا الببليو  
ا خبلق مناذج ميتاداتا ُحمدثة وإتاحة اجملموعات/املقتنيات املادية وتسهيل الوصول اليها. يقوم أمناء املكتبات حاليًّ 

ل املدى وكذلك لتسهيل ولكن أيًضا توفري املعلومات املطلوبة للحفظ طوي ،تقوم ليس فقط بإتاحة املواد الرقمية
ع للميتاداتا املالئمة ىل املواد من خالل أنظمة الشبكات االستكشافية. يشرح هذا القسم أربعة أنوا إالوصول 

 / املقتنيات الرقمية.للمجموعات
 

 رافية (أو الوصفية)جالببليو  الميتاداتا
 
، وتتضمن معلومات عن احملتوى الفكري. مجيع رافية املواد املادية اليت مت رقمنتهاجتصف امليتاداتا الببليو  

رافية قبل خضوعها لعملية الرقمنة. بعد جاملواد اليت يتم اختيارها للرقمنة جيب أن حتتوي على بعض امليتاداتا الببليو 
ة، ومن النسخة الرقمية تصل مرة ت الفهرس تصل اىل النسخة املرقمنرقمنة املواد، يتم إضافة روابط على تسجيال

 ىل تسجيل الفهرس.إ أخرى
سواًء كانت سجالت ببلوغرافية كاملة أو  ت باستخدام معايري دولية معتمدةجيب تكوين هذه التسجيال 

 شارة سابًقا، جيب تكوين توصيف مادي للبند أو املادة (توصيف بسيط أو مفصل).كما مت اإل  .ُخمتصرة
يف الفهرس االلكرتوين (ميكن أن تكون تسجيلة للمقتنيات)،  كل مادة جيب أن تقدم من خالل تسجيلة 

وميكن بعدها وضعها و/أوإدماجها يف نظام آخر. املادة االلكرتونية الناجتة عن هذه العملية ميكن أن يكون هلا أيًضا 
 وصفها اخلاص يف الفهرس إذا تطلب األمر ذلك.

 
 ميتاداتا هيكلية

ر، جيب املراسالت، وألبومات الصو و األرشيفات، و لدراسة مواد مركبة مثل املخطوطات يف القرون الوسطى،  
 جتميع) املادة من صور الصفحات الرقمية الفردية.  عادة خلق (أوإعلى الباحث 
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خمطوطات العصور الوسطى واملواد املركبة املماثلة يف احلسبان بأن توفر  جيب أن تأخذ املكتبات اليت تقوم برقمنة
أخرى من امليتاداتا اهليكلية. جيب أن يكون الباحث، كحد أدىن، قادرًا على حتديد تتابع  اوأمناطً  اممتازً  اترابطً 

وفرًا أصالً جيب عمل جيب توفري الرتقيم القدمي واحلديث (اذا مل يكن مت األحداث األصلي للصفحات أو الصور. 
مجايل عدد الصفحات وحتديد عدد الصفحات اليمىن وعدد إالرتقيم قبل عملية الرقمنة). جيب أيًضا حتديد 

شواهد هامة، و تقسيمات نصية، و الصفحات اليسرى. ومن العوامل األخرى اهلامة، إضافة رسومات بيانية لألرقام، 
 وصور.

 
 الفنية)ميتاداتا الصور (أو الميتاداتا 

تؤخذ عادًة ميتاداتا الصور (أو يف بعض األحيان يطلق عليها امليتاداتا الفنية) بالكامريا أو املاسح الضوئي  
 وتظهر على عنوان امللف. وجيب أن تتضمن:

 طول وعرض الصورة بقياس مدى جودهتا (البيكسلز) •
 عينات •
 ملفات مضغوطة •
 مدى الوضوح •
 حجم الصورة بالبايتس •
 نتج (مثل ماركة ونوع الكامريا أو املاسح الضوئي)معلومات عن امل •
 نتاجهاإتاريخ  •

 إذا حدثت أية معاجلة للصورة، جيب توضيح ذلك وإظهار هذه املعلومة للمستخدم. 
 

 الميتاداتا اإلدارية
حتتاج العديد من املكتبات ميتاداتا إدارية باإلضافة ملا سبق ملساعدة املديرين على الوصول اىل امللفات  

، معلومات عن حقوق الطبع الرقمية. قد تتضمن امليتاداتا اإلدارية امساء املصورين، مالك الصورة أو املادة األصلية
كما ميكن أيًضا أن تتضمن معلومات عن اجملموعات / املقتنيات اليت مل يتم رقمنتها وكذلك السبب الختاذ والنشر.  

 يق متماثل للتوصيف الروتيين لتعديل الصور على املقتنيات.قرار عدم رقمنتها خالل عملية الرقمنة، ويتم تطب
 

 العرض 5
 



 االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات
 مجموعات الكتب النادرة والمخطوطات إرشادات للتخطیط لرقمنة

   
 

17 
 

ستخدمون إىل التداول احلر، والقدرة على االستكشاف بسهولة من خال 
ُ
ُحمركات البحث  ليتطلع امل

، وإمكانية استعراض تعقيدات أو مشاكالالشائعة، ومواقع إلكرتونية ُمتكنهم من التفاعل واالستخدام دون ت
(على صفحتني وإمكانية التقريب لرؤية التفاصيل)، وإمكانية تعليم احملتوى (لالطالع عليه احملتوى بأشكال ُمتعددة 

كتابة تعليقات على حدى، والطباعة، والتحميل، وإعادة االستخدام، والتجميع. جيب الحًقا)، ومتكن كل فرد من  
 للتحميل سهل التحكم فيه. توى قابًال أن تكون وسيلة التصفح سهلة، واحمل

عادًة ما ُتصنع املواد املعروضة من امللفات األساسية، ويعتمد عرض امللف وشكله على أهداف املشروع،  
ستخدم درجة عالية من تقريب الصورة. الوضع إذا احتاج ا JPEG 2000و TIFFفمثالً تُناسب ملفات 

ُ
مل

حجمها كبري جًدا ألن  ؛يف العروض التقدمييةوال ُتستخدم راض أرشيفية ألغ TIFFعادُة ما يتم ختزين ملفات 
رواًجا يف العروض  PDFو JPEGمثل برامج تلقى يع وال ُميكن التحكم فيها بسهولة، بينما على العرض السر 

 للمجموعات الرقمية).التقدميية (انظر الفصل الثامن حول احلفظ طويل املدى 
ستخدم جيب إخطار 

ُ
نتج الوجيب ، (قصها على سبيل املثال)متت يف الصور بأية تغيريات امل

ُ
توضيح عندما يكون امل

ستخدمون من حتدعاد تأليفه، وجيب أن يتمكن يُ أسطوري أو الرقمي 
ُ
 .يد مكا�م يف الكتاب أو اجملموعةامل

معايري وشكل كما ُميكن استخدام وضح للُمستخدم أية قيود تفرضها حقوق الطبع والنشر "شروط االستخدام"،  
 5مثل رخصة املشاع اإلبداعي.املعلومات، ُحمدد لعرض هذه 

ألنه ال يسهل لضمان كفاءة إتاحة املصدر،  ؛Handleأو DOIو URNو PURL، مثل: PIُيستخدم 
كما أنه سيكون مهًما ة مرحية لكتبة املراجع،  طريقيُقدم بل أيًضا باحملتوى الرقمي، الرابط اخلاص  عند تغيرياإلتاحة 

ستقبل.
ُ
 يف أية بيانات هلا روابط إلكرتونية يف امل

 
 النشر والترويج وإعادة االستخدام  6
 
رقمنة (إن وجدت) رافية جالتوصيفات الببلو جيب وضع  

ُ
وعمل روابط األساسي يف الفهرس اخلاصة باملواد امل

ستخدم من 
ُ
أيًضا على نظام املكتبة الرقمي، وجيب التوصيفات سيتم ختزين هذه  ؛الوصول إىل امللفاتُمتكن امل

 ربطها بالفهرس األساسي.
واملشروعات احلاصلة على منح لتمويلها بإتاحة جمموعاهتا الرقمية للعامل، وهو ما يشمل تلتزم ُمعظم املكتبات 

 واصفات البيانات والروابط بل وأحيانًا الصور اخلاصة هبا.
قسمة وفًقا يُعد استخدام  

ُ
 6للموضوعات.البوابات اإللكرتونية العاملية واحمللية وامل

للمجموعات الرقمية وتقوم بالدعاية هلا من خالل املدونات ووسائل التواصل تُروج أيًضا ُمعظم املكتبات  
هتمة، وجيب على املكتبة أن تُراجع بعناية

ُ
شاركةشروط « االجتماعي؛ للوصول للجمعيات واملؤسسات امل

ُ
 »امل
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أو للتأكد من عدم تعارضها مع سياسات املكتبة  ؛واحلقوق القانونية للصور قبل ُمشاركة احملتوى مع جهات أخرى
 االتفاقيات السارية.غريها من 

رقمنة  
ُ
جزًءا من مشروعات حبثية أكرب، وُميكن أن تُقدم املكتبات حواشي، ُتشكل العديد من اجملموعات امل

رقمنةواليت تُزيد من قيمة  ،من املعلومات املهمة واملرتبطة بالسياقوتعليقات، وغريها 
ُ
ثر وجتعلها أك ،اجملموعات امل

التوزيع احلديثة تكنولوجيات ُتسهل الكتابة والتعليق والتزويد حبواشي وحتليالت  مقابلية لالستخدام، وتُقدم نظ
  للصور.

 التقييم -7
 
برامج ومشروعات الرقمنة وتقييم نشر منهجيات الرقمنة يف تقييم مدى جناح ترغب ُمعظم املكتبات  

نقطة اإلنتاج واالستخدام وُميكن أن ُتشكل إحصاءات أساليب للتقييم، وقد وضعت العديد من املؤسسات  ؛وأثرها
رقمنة، بداية جيدة للتقييم الكمي، مثل: عدد الكتب 

ُ
مت فيها االطالع على هذه املواد عدد املرات اليت و واملواد امل

 املرات اليت اسُتخدمت كمرجع أو مصدر. وحتميلها، وعدد 
عادًة ما يتطلب تغذية راجعة من والذي  ،أما األهم واألصعب فهو التحليل الكيفي وحتليل اجلودة 

ستخدمني، 
ُ
 راجع األسئلة التالية:تعليقات امل

رقمنةما  •
ُ
مع األصل؟ وهل هي بديل فعال له، أم حيتاج الباحث إىل االطالع على  مدى تطابق الصورة امل

 األصل مرة على األقل للوصول هلدفه؟
رقمن قابل للقراءة واالستخدام؟ •

ُ
نتج امل

ُ
 هل امل

ستخدم؟ •
ُ
تاحة الحتياجات امل

ُ
 مدى إرضاء التكنولوجيا امل

 ومن يستخدمه؟ ؟كيف ُيستخدم املصدر •
 املصدر؟كيف تتم إعادة استخدام  •
رقمنة على اجملموعة األصلية؟ •

ُ
 ما أثر استخدام اجملموعة امل

 
 جيب ذكر إحصاءات عن برنامج الرقمنة يف كل التقارير الدورية الصادرة عن أنشطة املكتبة واستخدامها.

 
 على المدى الطويلالُمقتنيات الرقمية حفظ   -8

 
أن عملية الرقمنة  حلفظ ُمقتنياهتا الرقمية على املدى البعيد، خاصةً  ملؤسسات إسرتاتيجياتاتضع جيب أن  

والضغط الذي تفرضه رقمنة مثل هذه املواد القيمة والنادرة. عالية التكلفة، وأ�ا تتطلب االستثمار يف املوظفني، 
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مل يف احتاد، ومازال أو الععناصر وُمقدمي خدمات من اخلارج  متام عملية الرقمنة داخل املؤسسة، وبواسطةُميكن إ
 7ولكن صعب أن ُحيقق املكتبيون ذلك مبفردهم. ، (TDRS)ملستودعات موثوق هبا على معايري  العمل جاريًا 

وأن يكون هلا شبكة أن ُحتافظ املكتبة على األقل على بقاء اجملموعات الرقمية يف جودة عالية  جيب 
تابعة مستوى جودة امللفات حىت مع ونظم  ،تدعمها

ُ
امللف بعدة نسخ من  ُميكن اللجوء لالحتفاظو  .مرور الوقتمل

نقل اجملموعة وحتديثها ومدى ودراسة احلاجة إىل وجيب تقييم  .كإسرتاتيجية للحفظ  ةمواقع جغرافية ُخمتلفالواحد يف 
ستخدم.

ُ
 فعالية النظام امل

 
 ُملخص بالتوصيات -9

 
املرحلية، وقيود حقوق الطبع والنشر، والتمويل،  التخطيط للمشروع بعناية، والنظر يف األهداف واألهداف •

رممني، والباحثني، 
ُ
تخصصني يف التكنولوجيا، وامل

ُ
والقدرات املؤسسية. إشراك مزيج من املكتبيني، وامل

 واإلداريني.
 اتفصيليً  التنبؤ باحتياجات الدارسني ومنهجيات البحث الرقمي واليت قد تشمل بيانات كثرية، وحتليًال  •

 وتصور للبيانات، ووسائل تواصل اجتماعي عرب اإلنرتنت.، اللصورً 
االرتقاء مبشروعات الرقمنة؛ كي تُتيح جمموعات ُمقتنيات كانت ُخمبأة يف املاضي وحماولة توحيدها يف صورة  •

 رقمية مع مواد أخرى ذات صلة يف مؤسسات أخرى.
ظ على شكل املخطوطة األصلية، قم دائًما برقمنة وحدات فكرية كاملة، بدًال من أجزاء منها، واحلفا •

 واحلفاظ على تركيبة وسياق نسخة الوثيقة اليت متت رقمنتها، ووضع رابط هبا يف سجل الفهرس.
قتنيات األصلية أبًدا بعد الفهرسة، فالتفاعل مع منتج رقمي ال ُميكنه التعويض عن  •

ُ
ال تتجاهل جمموعة امل

 املعارف اليت نُدركها بالتعامل مع الكتب نفسها.
تقدمي كتب عالية اجلودة هبا معلومات تقنية عن الصور، وعن حقوق الطبع والنشر، وُميكن تقريبها،  •

 وإمكانية لبحث النص كامًال عند اإلمكان، وتوصيفات جزئية وكاملة للنصوص. 
تقدمي واصفات بيانات وصفية وتقنية وإدارية قدر اإلمكان، وعمل رابط بوصف الكتاب األصلي يف  •

 الدائم.مكانه 
 قم بتوثيق اجملموعة الرقمية بنفس طريقة توثيق اجملموعات العادية وقم بإتاحة هذه املعلومات للباحثني. •
رقمنة،  •

ُ
ستخدمني قادرين على حتميل املواد امل

ُ
قم بإتاحة املصادر البحثية باجملان للعامل بأسره واجعل امل
 ن نشر األحباث الرقمية.واجملموعات وواصفات البيانات بسهولة، وادجمها يف أماك

قتنيات الرقمية من خالل مواقع وبوابات خارجية. •
ُ
 عرض امل
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 قيم نتائج املشروع وقم بتوثيقها. •
قتنيات الرقمية على املدى البعيد. •

ُ
 التأكد من حفظ جمموعات امل

 
 
 
 
 
 
 

 المراجع:
 

 ُمالحظة يف احلاالت األخرىوتوجد ، 2014 ةيوني 22هذه املراجع ُحمدثة حىت 
 

1.  Some standards that take a more comprehensive approach include: 
 
Deutsche Forschungspemeinschaft. (February 2013).  DFG Practical Guidelines on Digitisation.  
Retrieved from 
http://www.dfg.de/formulare/12_151/ (English) 
 
Bibliothèque nationale de France, Bayerische Staatsbibliothek, Universitat de València, Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, and Bibliothèque Royale de Belgique.  Europeana Regia Project. The 
following three documents are available from:  
http://www.europeanaregia.eu/en/project-europeana-regia/project-documentation   

• Attractive Guidelines for Users  (2009). 
• State of the Art in Image Processing (2011). 
• Quality Management [in the field of medieval manuscripts and other prestigious objects] (2011). 

 
IFLA and UNESCO. (March 2002). Guidelines for Digitization Projects: For Collections and Holdings in 
the Public Domain, Particularly Those Held by Libraries and Archives. Retrieved from 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=7315&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
 
2.  More minimal approaches with links to other resources include: 
 
Kavčič-Čolič, A.  (August 2001). Selected Literature in the Field of Digitization. Retrieved from 

http://www.dfg.de/formulare/12_151/
http://www.europeanaregia.eu/en/project-europeana-regia/project-documentation
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7315&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7315&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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http://www.ictparliament.org/sites/default/files/2011_training_puerto_rico-alenka_kavcic_-
selected_literature_in_the_field_of_digitization.pdf 
 
UNESCO  (In progress). Fundamental Principles of Digitization of Documentary Heritage. [“The 
purpose of this text is to collate in one document, the basic information needed to understand the 
requirements of digitization.”]  Retrieved from 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for
_web.pdf 
 
 
3.  Guidelines that focus on digital capture and specific media include: 
American Library Association, Association for Library Collections and Technical Services, Preservation 
and Reformatting Section. (June 2013).  Minimum Digitization Capture Recommendations.  Retrieved 
from 
http://www.ala.org/alcts/resources/preserv/minimum-digitization-capture-recommendations 

Federal Agencies Digitization Initiative Still Image Working Group. (August 2010)  
Technical Guidelines of Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files for 
the Following Originals: Manuscripts, Books, Graphic Illustrations, Artwork, Maps, Plans, Photographs, 
Aerial Photographs, and Objects and Artifacts.  Retrieved from 
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf 
 
4.  Digital preservation remains a pressing concern, as evidenced by this UNESCO declaration: 
UNESCO and University of British Columbia.  (26-28 September 2012). UNESCO/UBC Vancouver 
Declaration: The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation,.  Retrieved 
from 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_vancouver_de
claration_en.pdf 
 
5.  IFLA is now using Creative Commons licenses for its publications.   
Creative Commons. (n.d.). Retrieved 27 June, 2014 from Creative Commons website, 
http://creativecommons.org/ 
6.  Aggregators and portals are proliferating.  Two common international efforts include Europeana 
(http://www.europeana.eu/) and the Internet Archive (https://archive.org/). Examples of national efforts 
include Gallica in France (http://gallica.bnf.fr/), Trove in Australia (http://trove.nla.gov.au/), and the 
Digital Public Library of America in the United States (http://dp.la).   
7.  The Primary Trustworthy Digital Repository Authorisation Body (ISO-PTAB) plays a major role in 
training auditors and repository managers.  There are three important ISO standards related to digital 
preservation: 
International Organization for Standardization. (ISO 14721:2012).  Space data and information transfer 
systems -- Open Archival Information System (OAIS) -- Reference model.  [A reference model for what 
is required for an archive to provide long-term preservation of digital information.] Retrieved from 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284 

http://www.ictparliament.org/sites/default/files/2011_training_puerto_rico-alenka_kavcic_-selected_literature_in_the_field_of_digitization.pdf
http://www.ictparliament.org/sites/default/files/2011_training_puerto_rico-alenka_kavcic_-selected_literature_in_the_field_of_digitization.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for_web.pdf
http://www.ala.org/alcts/resources/preserv/minimum-digitization-capture-recommendations
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_vancouver_declaration_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/unesco_ubc_vancouver_declaration_en.pdf
http://creativecommons.org/
http://www.europeana.eu/
https://archive.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://trove.nla.gov.au/
http://dp.la/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284
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International Organization for Standardization (ISO 16363:2012).   Space data and information transfer 
systems -- Audit and certification of trustworthy digital repositories [Sets out comprehensive metrics for 
what an archive must do, based on OAIS.] Retrieved from 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510 
International Organization for Standardization. (ISO 16919, soon to be published).  Space data and 
information transfer systems Requirements for bodies providing audit and certification of candidate 
trustworthy digital repositories. Retrieved from 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57950 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57950
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