المكتبة االفتراضٌة

الصفحة  1من 8

تعرٌف مفهوم المكتبة
مقدمة
تع ّد المكتبة من المعالم الرئٌسٌة الدالة على ثقافة الشعوب واألفراد ،فهً مصد ُر حصول
الباحثٌن والدارسٌن على المعلومات والبٌانات التً ٌحتاجون إلٌها ،وقد تطورت المكتبات
وتنوعت على مدار األٌام والعصور ،وقد ازدهرت فً بعض الفترات واندثرت فً فترا ٍ
ت أخرى،
ولم تقتصر اآلن هذه المكتبات على الكتب الورقٌة بل أصبحت هناك الخدمات االلكترونٌة التً
تنظٌم من مسؤولً المكتبة .
ٌمكن من خاللها الحصول على المعلومات تحت
ٍ

مفهوم المكتبة
مفهوم المكتبة لغة :








جمعها مكتبات ،وهى مكان بٌع الكتب واألدوات الكتابٌة ،ومكان جمعها وحفظها .وهناك
ع ّدة تعرٌفات للمكتبة تدل ّ كلّها على وظٌفتها ومنها
هً المؤسسات الفكرٌة التً ُتجمع فٌها الكتب بكافة أنوعها وأشكالها ،وتن ّظم وتحفظ
وتحلل محتوٌاتها ،م ّما ٌٌسر عملٌة االستفادة منها لمن ٌحتاجها .
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واجتماعٌةٌ ،كون هدفها جمع مصادر
وتربوٌة،
وثقافٌة،
علمٌة،
مؤسسة
هً
المعلومات وتنمٌتها بالطرق المختلفة ،مثل :الشراء ،والتبادل ،واإلهداء ،واالٌداع،
وتنظٌمها من خالل فهرستها وتصنٌفها وترتٌبها على الرفوف؛ لٌسهل استرجاعها
بسهول ٍة وفً أقصر وق ٍ
ت ممكن ،وتقدّم خدماتها جمٌع أفراد المجتمع الذٌن ٌحتاجونها،
من خالل خدمات االعارة والمراجع والدورٌات والتصوٌر واإلحاطة الجارٌة ،والب
مؤهل علمٌا
بشري
كادر
االنتقائً للمعلومات ،باإلضافة للخدمات المحوسبة عن طرٌق
ّ
ٍ
ٍ
وفنٌا وتقنٌا فً مجال علم المكتبات والمعلومات
هً عبارةٌ عن غرف ٍة أو مجموع ٍة من الغرف تحتوي على مجموع ٍة من الكتب والمواد
األخرى بهدف استخدامها من قبل عامة الناس أو فئا ٍ
صص ٍة أو مجموع ٍة تابع ٍة
ت مخ ّ
لهٌئة او جمعٌة أو ما شابهها .
ٌ
مجموعة من الكتب وغٌرها من المواد التً ُتحفظ من أجل المطالعة والدراسة
هً
.
واالسترشاد
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أنواع المكتبات
المكتبات الشخصٌة و المكتبات الخاصة بالدول و المكتبات العامة و المكتبات الخاصة
بالمدارس والجامعات و مكتبات البالطات و المكتبات الخاصة بالمساجد والجوامع و مكتبات
دور الحدٌ ودور القراءة و المكتبات الخاصة بالمستشفٌات و مكتبات التربة والمقابر و
مكتبات الرباطات و مكتبات الخانقاوات و مكتبات التكاٌا

أهمٌة المكتبات
ح ّ اإلسالم على أهمٌة طلب العلم وتدوٌنه؛ ألنّ ذلك ٌقدم العدٌد من الخدمات للبشرٌة ،وقد
ازدهرت المكتبات فً معظم العهد اإلسالمً لتقدٌرهم ألهمٌة وجود المكتبات التً تحفظ
تارٌخهم وإنجازاتهم باإلضافة إلى الفوائد األخرى مثل :تنمٌة روح القراءة عند األفراد
وتشجٌعهم على ذلك ،من خالل تسهٌل عملٌة الوصول إلى الكتب .التقاء الناس معا وتعارفهم
البشري وتسلسل اإلنجازات التً حدثت على
وزٌادة أواصر المحبة فٌما بٌنهم .حفظ التارٌخ
ّ
االختراعات واالكتشافات .توفر المكتبات العامة الكتب لألفراد الذٌن ال ٌستطٌعون شراء الكتب
لالستفادة من المعلومات التً ٌحتاجونها .
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ما الفرق بٌن المكتبة الرقمٌة والمكتبة االلكترونٌة والمكتبة االفتراضٌة؟








المكتبة الرقمٌة  :مكتبة تحتوي مجموعة من المواد والمصادر الرقمٌة المخزنة على
وسائط  ،كا  CDو  DVDو  HDوغٌرها من الوسائط باإلضافة إلى جمٌع مصادرها
محولة من الصٌغة المطبوعة إلى الصٌغة الرقمٌة والمتاحة على خدمات اإلنترنت.
المكتبة االفتراضٌة تقتصر مصادرها محولة من الصٌغة المطبوعة إلى الصٌغة الرقمٌة
والمتاحة على خدمات اإلنترنت .لذلك مصطلح المكتبة الرقمٌة أعم واشمل من المكتبة
االفتراضٌة.
وٌعد مصطلح المكتبة االلكترونٌة مرادفا للمكتبة الرقمٌة.
المكتبة الرقمٌة  :هً المكتبة التً ٌمكننا قراءة مانرٌده منها آلٌا دون الرجوع الى
المصادر الورقٌة وهً عبارة عن تحوٌل المصادر الورقٌة الى رقمٌة.
المكتبة االلكترونٌة  :هً أرشفة وتصنٌف وتنظٌم محتوٌات المصادر الورقٌة الى
مصادر الكترونٌة ٌسهل الوصول الٌها ومعرفة وجودها.
المكتبة االفتراضٌة  :هً تلك المكتبة التً تعتمد على الخوادم والشبكات دون الحاجة
الى وجود حٌز مكانً ومقر لها.
المكتبة الرقمٌة :هً مكتبة تحتوي على نسبة كبٌرة من المصادر فً شكل رقمً
بالتوازي مع المصادر المطبوعة أو المٌكروفٌلمٌة.
مكتبة اإللكترونٌة :هً مجموعة منظمة من الوسائط فً شكل رقمً  ،مصممة لخدمة
فئة محددة من المستفٌدٌن  ،وتٌسر بنٌتها الوصول لمحتوٌاتها  ،ومجهزة بوسائل
وأدوات المالحة فً شبكة المعلومات العالمٌة.
أما المكتبة اإلفتراضٌة فهً :مجموعة من الروابط بالمواقع أو الوثائق المتاحة على
شبكة االنترنت وٌتم إتاحة هذه المجموعة االفتراضٌة سواء فً شكل أدلة بالواقع أو
بإدراجها بالفهرس أو بقاعدة بٌانات خاصة.
المكتبة األلكترونٌة  :هً التً تحتوي على مصادر معلومات الكترونٌة وورقٌة معا
المكتبة الرقمٌة  :جمٌع مصادر المعلومات فٌها رقمٌة بحته والٌوجد أي مصادر ورقٌة
فٌها.
المكتبة األفتراضٌة  :وهً تسمى أٌضا مكتبة بال جدران مثل األنترنت أي مفتوحة
المصدر

الفقرات مقتبسة وبتصرف عن المواقع العلمٌة االلكترونٌة

المكتبة االفتراضٌة

الصفحة  4من 8

المكتبة االفتراضٌة
مقدمة
مع ثورة االتصاالت الحدٌثة واالنفجار المعلوماتً الهائل فً نشر وب المعلومات ،ومع ظهور
عصر االنترنت ،بدأ المفهوم التقلٌدي للمكتبة ٌضمحل شٌئا فشٌئا خصوصا فً العالم الغربً
المتجه وبقوة نحو بناء المكتبة االلكترونٌة العالمٌة.
نوع مستحد ٍ من
ُت ُ
عرف بالّلغة اإلنجلٌز ٌّة بمصطلح ) ، (Virtual Libraryوهً عبارةٌ عن ٍ
تواكب التطورات الحاسوبٌة الحدٌثة المرافقة للتنمٌة المعلومات ٌّة المعتمد ِة
أنواع المكتبات التً
ُ
ٌ
ٌ
على شبكة اإلنترنت ،وأٌضا ُتعرف المكتبة االفتراضٌة بأ ّنها ٌ
بموقع،
افتراضٌة ترتب ُط
رقمٌة
بٌئة
ٍ
معٌن ،أو
بمجال
إلكترونً ٌحتوي على كافة المصادر ،والمراجع ،وال ُك ُتب المرتبطة
تطبٌق
أو
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مجموعا ٍ
ت من المجاالت التً تساهم فً تقدٌم العدٌد من الخدمات للناس ،ومن التعرٌفات
ٌ
مكتبة حاسوب ٌّ ٌة تمتل ُك قاعد َة بٌانا ٍ
نسخ
ت تحتوي على
األخرى للمكتبة االفتراضٌة أ ّنها
ٍ
إلكترون ٌّ ٍة من ال ُك ُتب ،والمجاالت ،والمجلدات ،والمراجع المختلفة التً تتشابه مع الموجود ِة
فً المكتبة العاد ٌّة
كما نعرف بأنها تلك المكتبة التً تشكل المصادر االلكترونٌة أو الرقمٌة كل محتوٌاتها ،وال
تحتاج لمبنى ٌحوٌها ،وإنما لمجموعة من الخوادم Serversوشبكة تربطها بالنهاٌات الطرفٌة
لالستخدام .ومع توفر خدمات شبكة اإلنترنت سهل الوصول إلى الكثٌر من المواقع سواء
األجنبٌة أو العربٌة التً تحوي مالٌٌن الصفحات من نصوص الكتب ومقاالت الدورٌات
والمجالت،
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عالوة على كثٌر من فهارس المكتبات العالمٌة .فعلى سبٌل المثال فبإمكان أي باح ما فً هذا
العالم أن ٌبح فً معظم فهارس المكتبات العالمٌة ،كمكتبة الكونجرس والمكتبة البرٌطانٌة
وغٌرها ،وهو لم ٌبرح منزله

كما تعد شبكة  OCLCمن أعظم وأضخم المواقع العالمٌة ،والتً تحوي قرابة( )55ملٌون
تسجٌلة ما بٌن وصف ببلٌوجرافً لكتاب أومقال ،عالوة على مئات اآلالف من المستخلصات
والنصوص الكاملة .وٌقدر ما ٌضاف لهذه القاعدة الضخمة ما معدله ملٌونا تسجٌلة
ببلٌوجرافٌة سنوٌا .وهناك مشروع جبار ٌهدف إلى انشاء مكتبة الكترونٌة عالمٌة تخدم جمٌع
من ٌعٌش على سطح هذه البسٌطة  .كما هناك الكثٌر من المواقع العربٌة واإلسالمٌة والتً
تتضمن كما هائال من كتب الترا وكتب الشرٌعة متاحة بشكل نصوص كاملة وهناك الكثٌر من
الصحف والجرائد الٌومٌة ،والمجالت االسبوعٌة والشهرٌة وغٌرها متاحة على شبكة االنترنت
بشكل نصوص كاملة .ولٌس هذا فحسب ،فباستطاعة الواحد أن ٌتصفح كثٌرا من فهارس
المكتبات العربٌة وما تحوٌه من مقتنٌات وهناك دور النشر العربٌة التً تتٌح مطبوعاتها على
الشبكة.
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خصائص المكتبة االفتراضٌة
تتمٌ ُز المكتبة االفتراضٌة بمجموع ٍة من الخصائص ،وهً :













تعتب ُر جزءا من التطورات الرقم ٌّة الحدٌثة فً عالم الحاسوب ،واإلنترنت .
ومستمر بشبكة
اتصال ثابتٍ،
وأي مكان بمجر ِد وجو ِد
أي وقتٍ،
ٍّ
ّ
ٌمكنُ الوصول ُ لها فً ّ
ٍ
اإلنترنت ،أو من خالل التعامل مع النسخة الموجودة فً جهاز الحاسوب ،أو الهاتف
الذكً
ّ
مكان آلخر
ج لمساح ٍة كبٌر ٍة فمن الممكن تخزٌنها فً أي مكان ،ونقلها من
ال تحتا ُ
ٍ
بسهولة
سرعة الحصول على المعلومات ،والبٌانات المطلوبة من خالل استخدام العدٌ ِد من
أسالٌب البح المتطورة .
تحتوي كم ٌّة كبٌرة من المراجع ،والمصادر التً من الصعب أن تتوافر جمٌعها فً
المكتبات العادٌة .
توف ُر إمكانٌة إعادة ترتٌبها ،وتنظٌمها خالل فتر ٍة زمنٌ ٍة قصٌرةٍ ،باالعتماد على الطرٌقة
ب القارئ سواء الترتٌب وفقا للحروف ،أو تارٌخ اإلصدار ،أو أسماء
التً تناس ُ
المؤلفٌن ،أو دور النشر ،أو غٌرها من ال ُطرق األخرى.
هناك نقاط وصول متعددة للمعلومات عبر المصادر االلكترونٌة المتاحة فً المكتبة
االفتراضٌة الٌمكن بحال أن تتوافر فً المصادر المطبوعة التقلٌدٌة.
توفر المكتبة االفتراضٌة كما هائال من المعلومات قد تعجز عنه كثٌر من المكتبات
التقلٌدٌة ،وذلك نظرا لمرونة هذه المكتبات ،باالتصال بغٌرها من المكتبات من أجل
الحصول على المعلومات غٌر المتوافرة فً المكتبة األم
وفً واقع األمر فإن المكتبة االفتراضٌة تقدم خدمات جلٌلة الٌتوافر كثٌر منها فً
المكتبات التقلٌدٌة ومن فوائد المكتبة االفتراضٌة أنها متاحة طوال ساعات الٌوم ،ولٌس
هناك أوقات لالغالق ،وأخرى للدوام
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 أن المستفٌد من المكتبة االفتراضٌة لٌس بحاجة ألن ٌذهب إلى موقع المكتبة من أجل
التأكد من وجود المعلومة فاالتصال المباشر بالمكتبة هو طرٌقه الوحٌد لٌتحقق من
وجود المعلومة المطلوبة
 وفً المقابل فثمة عٌوب وعوائق تحول دون االستفادة القصوى من المكتبة االفتراضٌة
ولكن هذه العٌوب مطمورة فً مٌزاتها فلم تظهر بشكل واضح

أهمٌة المكتبة االفتراضٌة







ج إلى وق ٍ
ت
ساهمت فً تحسٌن خدمات البح مقارنة بالوسائل التقلٌد ٌّة التً كانت تحتا ُ
طوٌل .
إنسان ،سواء أكان طالبا ،أو باحثا ،أو مهما كان مجال ُ
ساعدت على تزوٌ ِد ُكل ّ
ٍ
وخاصة به .
اختصاصه بمكتب ٍة شخص ٌّةٍ،
ّ
عملت على دعم قطاع التعلٌم العالً ،من خالل توفٌر العدٌد من ال ُطرق التً تساع ُد
الطالب فً إعداد أبحاثهم الدراس ٌّة
نشر العدٌد من
وفرت مجموعة من ال ُطرق المفٌدة للتوثٌق
ّ
اإللكترونً ،والذي ساهم فً ِ
المطبوعات ،والمنشورات بصٌغ ٍة رقمٌة ،مثل :المنشورات الخاصة بدائرة اإلحصاءات
العامة ،وملخصات عمل الدوائر المالٌة فً المؤسسات .
ساعدت على توفٌر العدٌد من ال ُك ُتب التً ٌج ُد القارئ صعوبة فً الحصول علٌها،
لعدم قدرة القارئ على شرائها؛ بسبب ثمنها
وخصوصا فً حال نفاد كمٌاتها الورقٌة ،أو ِ
المرتفع

الفقرات مقتبسة وبتصرف عن المواقع العلمٌة االلكترونٌة

المكتبة االفتراضٌة

الصفحة  8من 8

الفرق بٌن المكتبة العادٌة والمكتبة االفتراضٌة
الفروقات

المكتبة العادٌة

تخزن ال ُك ُتب على مجموع ٍة من
طرٌقة التخزٌن الرفوف ،والتً من الصعب الوصول
إلٌها بسرعة

.المساحة

تحتل ُّ مساحة كبٌرة من مساحة
الغرفة ،أو المكان الذي توج ُد فٌه .

المكتبة االفتراضٌة
.تخزنُ على روابطِ التخزٌن
الرقمٌة على شبكة اإلنترنت ،أو
على األقراص المدمجة ،أو على
ذاكرة التخزٌن المتنقلة
ج لوجو ِد أي مساح ٍة للتعامل
ال تحتا ُ
المصادر الموجودة فٌها ،بل تتواف ُر
كافة محتوٌاتها ضمن المساحة
المخصصة ألدا ِة التخزٌن ،أو
الموقع اإللكترونً الخاص بها .
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