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 الخلفية.1

اداتا من عةالمجمو هذه واد إلرش سمعية للم ددةوالوسائط يةرص
بوال ال ع المتع واع لجمي ات أن  المكتب

.التعاون جهودو الخبرات من طويلة سنوات اجنت هي خرىاأل تامؤسسالو
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.ًادبأ شرتن لم لكنها ،1987 معا مراجعتها بعد ثانية طبعة

ددة الوسائط يةوعأ ثلم المكتبات، في الجديدة خدماتلا معظم احنج وآان دمج قرص
( المتع  علىاتف م
ددةا الوسائط وخدمات
")ومر يديس" فقط للقراءة مجدم قرصو
"آي دييس"  ونأ" المباشرة لمتع

ل ،"الين ائق ًاروطت يمث ا حيث البصرية يةمعسال للوث وم إنه واد دةع يلبتوص تق  يةرصبو سمعية م
 ادللمو المستديرة المائدة ليكون
1996 امع سمهاا رةتديسملا المائدة غيرت اليتلاوب .ًالكترونيإ ظمةنوم
 ائالم تتحول
1999 ع يفو
(AVM). ددةع الب يةمعسال

.

ادوللم ستديرةالم دةامالمت ائطوالوس صرية

 دةتعدملا سائطوالو البصرية السمعية لموادا قسم لتكون المتعددة والوسائط البصرية يةمعالس
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ى تاالمكتب في قنيةالت الثورة دتأ وبالفعل، يس الحاجة، إل طف ل ر ق  ضايأ لب يميظنلتا ىالمسم لتغيي
 .إلفالا اتداشرإ لمراجعة

دة حتاقتر 1997 في و ستديرةالم المائ سمعية ادللم ددةا طئساووال يةرصبال ال  ًاريغص ًاعورشم لمتع
يةرصبلا سمعيةال دماتالخ اداتإرش ةموعمجونلتك ةلالمكم وادوالم ةمديقلا صوصالن ةلمراجع

 .العامة لمكتباتا في المتعددة والوسائط
 على يةغالل صعبة مهمة يعد دةجدي اداتإرش دارصإ أن لىإ واحدة سنة يف لمعدا المشروع ذاه توصل

لًرإطا وضع إنما  .المستقبلي مللع ا هوو واحد، شخص اتقع

 ضاءعأ نم لمجموعة دهناسإ تم خرآ ًاعورشم السادس القسم- اإلفال سيقنت لسمج أقر 1999 امع في
ددةا سائطوالو البصرية يةمعالس المواد سمق واد اتادإرش مجموعة عدادإل الحديث، لمتع  يةمعسال للم
.ألخرى توالمؤسسا اتتبكملا عأنوا عجمي فى المتعددة ئطاسلووا يةصرالب  ا

رأ هو الم المشروع المج امتد وقد ى ًادامتعا ةاملعا اتالمكتب من آث اولوجينكتو المعلومات أن عل
د التصاالتا روقلا تغل ق ة ف ين التقليدي ات ب ة المكتب ة العام ة واألآاديمي اتوال والقومي  ةالخاص مكتب

شة الفريق عمل أثرت ذلك ومع .هاتاحتوإ سائلالو بتناول لقتعي ما بقدر يا بالمناق  امع إفال في تمت لت
ات إلفالا اتادشرإ مراجعة دةسومب الخاصةو 2000 ة، للمكتب بعض العام ة ألجزاءا ف ا المتعلق  دموالب
ددةا والوسائط البصرية يةمعالس ا ينب الفجوة سدل: "لمتع ة تالمعلوم رةالف والمعلومات الثري  يجب قي
صغرة،الم الكاألش رضع زةأجه ت،االمعلوم اوجيولتكن لمث ة،الالزم داتللمع لالتوص وفيرت

."بصريا قيناللمع معداتو الشرائح عرض أجهزة لصوتي،ا جيلالتس أجهزة

ىألوا المسودة تقديم تم ذه ل ؤتمر ادانعق اءأثن لعم شةرو في اداتشاإلر له الإ م ي ف  امع بوسطن ف
 .لتحسينها احاتقترالا من عدد على ملالع فريق حصل ذلك ونتيجة 2001

 منو نياثلا العمل اجتماع أجيلت تم جالسجو في المنعقد 2002 عام إفال مؤتمر برنامج لتكدس ًارظنو
 يف عةواس بصورة تداولها ىإل ةافإلضاب "إفالنت" لىع اًينورتكلإ إلرشاداتا من سودةم نشر تم قد ثم
 .اتهمتعليق على للحصول ينرخآ خصصينومت إفال

ة مسودة نشرت 2003 يوليو في ار في آخذة اداتلإلرش ثاني ع االعتب ي المالحظات جمي  وصلت الت
ددةا طئساووال يةرصبال السمعية ادموال لقسم إلعالميةا النشرة في لوقتا لكذ حتى  ةطبعلا ذههف .لمتع

د العمل اعتماج يمقرر سطةبوا منها اءهاالنت تم قد المسودة هذه من لمرتكزةا رلين في المنعق  7 يف ب
.2003 امع إفال مؤتمر من زءجآ سطسغأ



 امع عرض.2

تاتياجاح ىلإ افةإلضاب ةوترفيهي ةيعليمت اتاماهتم يطغت يالت-اتالمعلوم ملك دائملا دالتزاي
سمعية األشكال من سعوا مدى لىع إنتاجه يتم- اتوملعملا ةاإلو بصريةال ال ى حصوللا .لكتروني  عل

 .المطبوعة ادللمو لوصولا مثل اومجاني اًحمتا يكون أن يجب المواد هذه

امآ تحمل يهو لثقافيا تراثنا من جزء هي البصرية سمعيةلا الوسائل إن  يا تاالمعلوم من ًالائه  لت
أن بجي عالمجتم يف رعبيالت ائلسلو يرلثا التنوعف .قبلتسالم يف تخدامهاالس ظالحف ىلإ اجحتت

 .لمرتاديها اتتبمكلا قدمهات يالت لخدماتا في تنعكس
 التى الكشاأل سبأن في المعلومات يمبتقد واهتمي أن يجب ومات،لمع موردي عتبارهماب فالمكتبيون،

 .حبوضو ًازيمم شكل آل يكون وأن ن،المتنوعي للمرتادين المختلفة الحتياجاتوا تتفق
 متوافرة تكون أن جبي المجتمع ذاه أعضاء آل احتياجات فإن لتالياوب هامجتمع ةخدمل جدوت بةكتفالم
 .المجتمع أعضاء من ياذهن قيناوالمع والموهوبين نيقاوالمع والقادرين الشباب وأ ارللكب سواء

 ًاريثأت المطبوعة المواد همل ثلتم قد معتجلما من تطاعالق تصل أن كنيم البصريةو يةعمالس لالوسائ
 إعاقات أو البصرية قةعااإل ابحصأ أو طبوعةمال مةكلال تخدامسال ونيميل ال لذينا لمث ًاطسيب

 .أخرى

بكثيرمن أهمها متصلةال واألجهزة البصرية السمعية ادموال توفير عتبارا يجب النامية، الدول في  ب
 اضألغر يةاسأس والبصرية الشفوية تاالتعبير نإ يثح األمية، مستوى ببسب وذلك بوعةطمال المواد

 .تصالالا

واد ل ةيونلكتراإل يرغ ةالتقليدي اقلةلنا األجهزة على والصوت ألفالموا تةالثاب الصور ىإل الحاجة  مل
 ادرةلصا المعلوماتف .نترنتلإل دةزايتملا انياتاإلمك انبج إلى موجودة تزال ال البصرية يةمعالس
 فتقريبا .لمكتباتا في البصرية يةمعالس ادمولل بيرآ تزايد فى أسهمت الكمبيوترو ةالمتعدد الوسائط من
 داالمو ثلم دةتعدملا والوسائط البصرية يةمعالس ادلمول مستخدم هو لمكتبةل زائر أو ستفيدم آل

 .المطبوعة

ت ت ًانمجا ينديفتلمسل احيت أن يجب نترنتاإل إلي الوصولف  مالحآعمل فالمكتبة .خدام سالا أماآن في
جديدة ائلسوللوصول عن ن خاصشلأل تاللمعلوم  لىع همحصول على أآيدلتا مع اثوبحي الذين
 .فيها ثوقوم معلومات

 في ساسيةأ اتونكمآ اعتبارها يجب بل يةفاإض آرفاهية يةرصبلا معيةالس المواد اراعتب ًادبأ يجب ال
 .ةملكامت ةيمكتب خدمة

ع مع تتعامل أن جبي حيث ،هجن موقف في تعتبر مكتباتال إن واد واعنأ جمي ا الم و ايهف بم ادالم
تاإل فيها بما( يةرونتلكاإلو يةصربلا السمعية المطبوعة ا )نترن دا طئوالوس المكتبي .دةلمتع  يجب نوف

 ادوللم صدرآم ددةالمتع ائطوالوس صريةالب سمعيةال الكألشا تابإمكانيةيراد ىعل واكوني أن
 .اتهمجموعم يف هاراجدإو



 ادالمو في ماآ ،عتمدي أن جبي المكتبة قتنيهات التي المتعددة والوسائط ريةبصال يةمعالس ادالمو مدى إن
ى ،المطبوعة ست احتياجات عل ي التوسع ىلعو هاي مدخم ضا خدماتها ف ى وأي  ة،الذاتي اتهاليئوـمس عل

 .بالمدارس المكتبية اتخدملا توفير اسيسألا ليمعالت المج في ثالفم

 داتاشراإل المج.3

ي ذه ف تخدام تمي وفس اداتاإلرش ه صطلح اس صري معيس م ات لمحتوي دةدعتمالائطوالوس ب
ددةا سائطوالو والصورة وتصلاب المتعلقة وماتالمعل وخدمات اتتبمكلا عأنوا لكل المجموعات  .لمتع

ة ةالثابت الصوربو وتلصاب المتعلقة الشئون آل تناول يتم سوف ائطائقوثو والمتحرآ ددة الوس  المتع
ظ، الفهرسة، وعات،مالمج تطوير )اتلغلا ومراآز الفطألا تباكتم مثل( تاوالخدم  عاءدستالوا الحف

 .نتترناإل فيها ابم

 يفاتتعر
 .السمع أو/و البصرب متعلق :ريصب عيسم

 .تةثاب أو/و متحرآة صورة أو/و سجلم صوت أي :بصرية سمعية ادمو

ل ،بصريةال سمعيةال الوسائل من آثرأ وأ اثنين تتضمن :لمتعددةا ائطسلوا نص وصورة، وتص مث

 .متحرك بياني ورسم

دد مت طئاسو :ةتفاعليال ددتعالم ائطلوسا رضع ةطبيع أو/و بلطل افقو ستفيدالم يطرةس تتح ة ع

 .دةماال

دد ا سائالو وأ المتحرآة أو الثابتة لصورا أو الصوت يوجد قد :لةالناق األجهزة  اسيقي شكل في ةلمتع ط

 .لةالناق جهزةاأل المج في نيوركتل إوأ

 .شرع الرابع زءجلا في قلةاالن لألجهزة شاديةرستا قائمة على اداتإلرشا ذهه شتملوت

 اإلدارة و لتنظيما.4

 :لموظفونا
.ألجهزة ىإل باإلضافة متخصصة معرفة المتعددة والوسائط البصرية يةمعالس ادالمو إدارة تتطلب  ا

 ادوالم ىلإ رالنظو ددةالمتع ائطسالوو صريةالب سمعيةالتامكانياإلب ةاإلحاط ينالمكتبي لآىلع
ة في طبيعي بآجان واألجهزة ام .ةلمكتبيا الخدم ةلعتملا والوظائف المه المواد ق س ب  يةرصبال يةمعال
 .بةكتالم تنظيم خلدا ضوحوب فةومعر تكون أن جبي المتعددة والوسائط

رة لمكتباتا في اك أن شك ال الكبي ين حاجة هن دربين خصصينمت لمكتبي ة ًاصيصخ م  العمالء لخدم
 .فصلنم بشكل دةتعدملا سائطالو لقسمو يالبصر يلسمعا للقسم ونرضيح ينلذا

اك ونكي أن يجب الصغيرة، ساتسلمؤا في وحتى ر أو موظفهن سيق محددة امبمه أآث ديمو للتن  لتق
 .دةتعدملا سائطوالو البصرية السمعية اتخدمل تقديم في المشورة



موظفو يحتاج .هارجخا من أو سسةؤالم داخل من اءسوني موظف ةاعدسم من البد ذلك، أمكن ماآل  ف
 .مكتبة آل لبرنامج قًا طب يةفنال اتخبرلا ضبعل ةالمكتب

 ةقامإ المفيد منو الممكن من آذلك ،عليها لبلطا ايدزيتو بةطلوم ومنتجاتها الوسائط سوق معرفة نإف
 .أخرى مكتبات ائطسبو الاتص اتبكش
 ادوالم ديمتق يفيبلاسألاضلأف يسسأت يفدةايالقبةلدو لآ يف دةحوا سةسؤمومتق أن ضلويف

 .دةتعدملا سائطوالو بصريةل السمعية تاوالخدم

 :تدريبلاو لتعليما
ع أن منضت أن جبيالمعلومات ووعل اتتبكملا آليات إن ات ينطيحم البطلا جمي و بإمكاني ادالم  م
بللجوان ةاختياري اتدور دمتق أن نيمك اآم .تاالمكتب يف ددةالمتع ائطسوالو صريةالب سمعيةال

 .افيضإ تخصص في ينراغبلل التفصيلية
ين خبرات سةالدرا مناهج تشمل أن جبي اتي آخرين ومتخصصين المكتبي للاب ونملع ل مع فع ذه مث  ه

ة تتطلب المجال ذاه في للتدريب فالحاجة .المواد ر ةملمك ادأبع ثالث ةرفك :فصلةنم وغي ةوقان ي  وني
 .ةوفني
ات تخصص يف ًاديدحت لعملا في يرغبون ينذلا للمكتبيين يبتدر مجارب لديها قليلة دول هناك  المكتب
 ةآلي ولز، ساوث نيو جامعة في المثال، سبيل لىع سترالياأ ففي .المتعددة والوسائط البصرية يةمعالس
 في اينمب ،يةرصبال يةمعسال المواد إدارة المج في سةدرا تقدم إلدارةاو التكنولوجياو تاالمعلوم نظم
يفأرش اتسادريف ستيراجم دمتق وسنجلأوسل-اينروفيلاآ ةجامع ةاألمريكي دةالمتح تااليالو
ةرتحالم رسومال دول بعض .آ اب ال ين ساتدرا ه يقىوالم مجال في للمكتبي ين ودورات س  في للمكتبي
 .فنونال جالم

ر ترآز الكنهو المعلومات التكنولوجي المخصصة اتسالدرا من لعديدا اكهن وبالطبع ىع أآث عمل ل
 .يةرصب سمعية ةتقليدي ادموب لعملا عن روتالكمبي
ما من نهف ب،الكت فى يعمل عندما داباآلب معرفة لديه يكون أن للمكتبي مهمال من ،قةريطلا بنفس  لمه
 .البصرية يةلسمعا بالمواد مليع ماعند .لخإ ..الموسيقى الفن، ،مألفالاب فةعرم يهدل ونيك أن ضاأي
اتالتقني نإ ثحية عالماإل ائطسالو اءربخل ةخاص صفةبوبلطم ةالمهني ىف ارتمرالسا  ي ة التنمي

رامج في ةمتاح تكون أن فيجب .ًاعيرس تتغير تاوالمنتج اتال ب ة، هيئ ات المهني ات آلي  موعلو المكتب
 .محليا أو يايمقلإ طنيا،و عالميا، مجرابلا ذهه تنظيم كنيمو .صلة ذات أخرى والمنظمات ت،المعلوما

 لميزانيةا
الحإلصوا نيزخلتاو ةيوردال صيانةوال زةألجهاو اتالمقتني ةلتنمي ةميزاني وفيرت يضرورال نم
ةنزامي من بةنس تحدد أن ويجب .لألجهزة حاللإلوا ة ي زةوا تاعبالمجمو الخاصة المكتب ك ألجه  وذل
 .اتجموعلما حجملًقف ا و
ا يفال تلتغيرا تلبيةل يةزانيملا خطة اسنوي تراجع أن جبي ة لتكنولوجي دل( الحديث الكإه مع سريعةا

.)الالمج هذا في طويلة مدة يعتبر تسنوا خمس مدته



 لقانونيا اإليداعو تناءقاال.5

يةمعسال وادالم الكأش اتبإمكاني واطيحي أن بجي ،ةالمكتب لاخدامهمهم تناآي ا أ ،ينالمكتبي لآ
 .اتهمجموعم تطوير اراتاعتب يف هاراجدوإ وماتللمعل آمصدر المتعددة ئطاسلووا يةصرالب
نم .ةيالماإلع ائطالوسصادرم ىعل وحبوض شتملت أن بيج ةالمكتباتجموعم ويرتطياسةسف
 ىإل شكل من لفتخت أن ويمكن ،منفصل شكلب ادرصالم لهذه ختياراال اييرمعو أولويات حديدت هملما
 .اتعومجلما لتطوير ًاأساس تكون نأ كنيم اييرالمع فهذه .خرآ

د ربما وات ونتك ال ق ةال القن اء عادي وا القتن بةالمنا يه طبوعةالم ادلم اءال ًاائمد س ذه قتن ائطالو ه  .س
ةول قانونيين لخبراء حاجة هناك سوقب معرف هإ حيث ال فتخي ن اك .طبوعةالم الكتب سوق نع ل  وهن
المناسبة جهزةاأل اف متخصص معرفة ىإل مشابهة حاجة ضاأي  .قتناء ي ة

ى يجب .لتنظيما ضعيفة تكون ًاأحيانو متعددة شبكة يه يةعالموال يةطنولاو يةقليماإل التوزيع كةشب  عل
د المجال ذاه فى تتعاون أن اتالمكتب ة لتحدي ارةم قائم مبوقالموث ينزعولما نم خت وع لكل ه  نم ن
 .المواد
واد من يمحل منتجة اتعمجمو بناء ساتسلمؤا من آثير فى اتسرامملا أحسن من الم ًاأفالمشملت( ا 
سو فيديو شرائطو ةاريت جيالتت ذه ).سيقىووم يةوتص خي ازة يلةوس ه ى اظحفلل ممت ذه عل و ه  ادالم
 .عتبارالا في مأخوذة النشر قوقح اترابتعا نأ طالما أوسع نطاق في هاتاحتوإ

ا مجموعات بناء سائلو إحدى ددة، ائطووس يةرصب سمعية قئوث واد صةاخ فةصبومتع ادرة الم الن
ك، مع .اءهدإلا يه والقديمة، اة جبي ذل شك أن مراع ة يف ال ة الملكي ئ الفكري ل أخرى ونوش  نم يقل

يلةوال ذهه على مادتاالع ر س ول من أآث د قب ى ءااإله واد ف وع إن .بوعةطالم الم داع شريعاتت تن  اإلي
ى إلطالقا على موجود غير نبي ما آبير، وعتن هو بلد إلى بلد من اتهتطبيق يانونالق ةتغ إل  ةملآا طي

و االتحال بعض يف نهأ حتى للمواد، تم يالت ادللم ا ي ن أون( اشرالمب الخط ىلع شرةمبا تناوله  ).الي
ة، يةقوملا اتتبمكلا هامنف تتنوع، اعدياإل هذا اولدتت التى ساتسلمؤا الشكل، بنفس االت واإلقليمي  الوآ

 .الخاصة تاوالمكتب اتعماجلا اتبتكم المتعددة، وللوسائط ريبصال عىسملا ألرشيفا المتخصصة،
ده ترويجل امع حتياجا يوجد ،يقانون إيداع جديو حيثما هيبطوت فوائ دخولا وققح .ق ل ستخدامالاو ل  مث
 .نيوناق مطلب هذا آان إن دهايقيت ميت أن يحسن دعةوملا المواد

 يصترخلوا شرالن حقوق.6

ايف محددة قانونية ودقي جدتو ة،فكريال الملكية قوقح اقنط يف ق م ة وروالص وتصلاب يتعل  .المتحرآ
ا ؤدى،والم المنتج حقوق توجد ينلحنموال المؤلف شرن حقوق انبج إلى د يختص فيم  بالوسائط ًاتحدي
انونى الوضع .حقوقلا جيرأبت خاص تماماه له بةمكتلا ومجتمع بصرية،ال يةمعالس دديت أن بجي الق  ح
 .بةكتالم مجموعات في اءوع كلل ضوحوب
ذا يف اجد مةها الترخيص سائلم سبب .الالمج ه ود ب سجيل إنف يصرختال قي  لكل وققحلا موقف ت

 .ايردو ثهديتح ويجب به يوصى أمر المجموعة يف له مرخص صنف
اهيرع يذلا كذل لمث(رخيصالت ذجومن اقاتف ولبقب رينالناش اعإقن اولتح أن بيج ساتالمؤس
اهي القاسي لعمال بلتجن )اإللكترونية المكتبة سةومؤس لوماتعالم ادرصوم لمكتباتا مجلس  الالمتن
 .ينزعومال عأنوا ختلفم من مجموعة مع اوضاتفالم من



ةعواأل من يوازالت على صلةفمن عةمجمو اءشنإ ًاأحيان ًابسانم يكون ربما يوا ي م لت ى حصوللا ت  عل
ارةعاإل وت راخيص ال، بيلس ىعل ،أطول خدامتسال اله ت ة يب المث  ً،انياأح .ي
نلعلا األداء أو المنزلي


.بةكتلما يهم قد دةمحد فترةل إلعارةا ربما
ى تعتمد أن يجب المكتبة
.واحدة بةكتم يطرةس حتت ليست دةعا يلنلعا اءألدا قوقحو شرلنا حقوق  عل

الإ ثلم اتمنظم لىعو ليدوويمحل شريعت ا ،(IFLA)ف دا ،(IASA)إياس ذي ،(EBLIDA) وإبي  نال
أول اءآمين امكتباته ادحتا ىعل ساتلمؤسا دتعتم أن باألم ذهه ىلع ةقبمرا ذآرة م ل ديهم

 إلنذارا عوىدل

جيور .


.


 .7
 يةالببلوجراف واإلتاحة هرسةالف

سمعية ادوالم تكون أن بجي ددةا طئساووال يةصر
بلا ال ةالببلي نم اطبيعي ًاءزج لمتع ةيومقلا وجرافي

 بذل تم وقد
 .للدولة

.ةخصصمت فهرسة خبرة تتطلب ئصخصا المتعددة والوسائط يةرصبال عيةالسم للمواد إن
شاء غيرها خرىأو ياساإ فياف، فال،إ ثلم منظمات من آبيرة ودجه ة رسةفه اعدقو إلن ا دولي  آل .له

آةرتمش يةياسق تاف
مواص ارختيا اخلدم عمتد أن يجب ما مكتبة في يةفارجو يببل أو سةفهر سةممار
 .يةوعوضلما رسةهفلل مقننة عدقوا اماستخد ويجب المواد، هذه شيفكت بةصعو لىعو ا،به ومعترف

ةتكملل امالع الكتالوج يف تدرج أن يمكن المصادر هذه عامة، عدةاآق دل ب اتمعال من مآ رآبأ يمتق  لوم
ك، من رغملا لىع .للمستخدم ذا بجي ذل ف ألخ

ت أن بويج ددة،المتع ائطوالوس صريةالب يةمعسال ادوالم
ار ي داخل" االعتب ةلتخمو فيةاإض "م ى لللوصو ف  إل

 الوص م



معلوم جالوللكت ولداخلشمل
دعيم نمكي ت،الحاال بعض في .خدامستالل يقانونلا الوضع عن ومعلومات يةقنت  الم ماستخدا ت

ات
ستفيد

 هافسن المتعددة ئطاسلووا يةصرالب السمعية المواد لمجموعة فصلنم فياضإ لوجاآت

 :سةالفهر قواعد

.



:هاب نةعااالست أن يمكن المحلية عدقواال وبعض يةولدلا اعدوللق يةالتال القائمة

•
ة رسةفهال قواعد دة يوه .Anglo-American Cataloguing Rules األنجلوأمريكي  تحت مع
ةجراللم شترآةالم التوجيه لجنة إدارة ع

ةمراجع ة،الثاني ةطبعال ..ةاألمريكي
ـ ةبعتاال ة ،
(AACR) ل ة لجن ات تحادال تابع  المكتب

.2002
 اتالمكتب ادإتح نم ةلجن
:وااأوت
شرها يف أسهم
) (صلةفمن ورقة. (Canadian Library Association، 2002الكندية د ن  المعه
ادتوا المعلومات ومتخصصا اتتبمكلل يونالقان ةألما تاالمكتب ح  Chartered Institute ريكي

(of Library and Information Professionals and the American Library Association 

•
.التوثيق:164 الالمج سيرنفلا تحاداال  .الفهرسة عدقوا .يسالقيا لتوحيدل
Association Française de Normalisation. Normes de catalogage. Domaine 164 : 
Documentation 
http://planete.afnor.fr/v3/espace_normalisation/programmesnormalisation/22-164.htm 

ادحتا
 شاألر

•
م المجموع سجلةال صوتيةال ات
Archivesد،سمعال يف  المتح ي

Association for Recorded Sound Collections 
Associated Audio، رشألا ةسرالفه دقواع 

، 
يةفي

http://planete.afnor.fr/v3/espace_normalisation/programmesnormalisation/22-164.htm


Rules for Archival Cataloging of Sound Recordings. Rev. [US]:  الصوتية التيجستلل
.ARSC, 1995. x, 60 p 

•	 Deutsches Bibliotheksinstitut. Regeln für die alphabetische Katalogisierung von 
Nichtbuchmaterialien [RAK-AV]. Berlin : DBI. 1996. 

• Die Deutsche Bibliothek: RAK-NBM-Präzisierungen. Frankfurt/M. 2001. 
Die Deutsche Bibliothek. Arbeitsstelle für Standardisierung: Empfehlungen für 
"Continuing integrating resources"." Frankfurt/M. 2002. 
ftp://ftp.ddb.de/pub/rak-nbm/Nbm_Praezisierungen.pdf 

Rules for Bibliographic ،)ية 
 روسلا ةهرسفلا دقواع )
 و جرافي الببلي فالوص دقواع •

.1986
 وسكو،م Description [Russian Cataloguing Rules, RCR] 

Dirección General del Libro, Archivos y ات األرشيف ب،للكت ةاملعا اإلدارة والمكتب
 .Bibliotecas. REGLAS de Catalogación

•

ى، ةطبعلا الفهرسة، عدقوا ة األول ة الطبع  الثاني

.1988
  مدريد ،قحةنم

ا  رهاشنو اختاره
سادس

اف اعدقو )فياف( لفيلما شيفرأل الدولي تحادالا ي شيفأر لفهرسة في لمالف
اور،ونيخمي

•
.

ال زء 
 جلا .1991
 س .ج.ك : .اف الفي ةرسهف ةللجن ونسياره هاريي

 فحةص عشر،

.وت

.239

Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF). The FIAF Cataloguing Rules for 
Film Archives. Compiled and edited by Harriet W. Harrison for the FIAF Cataloguing 
Commission. München: K.G. Saur, 1991. xvi, 239 p. 

ةمجل .
 ددة للوسائط وجرافيالببلي للوصف اداتإرش ة المتع التفاعلي .
 األمريكية لمكتباتاحاد ا ت •

ادا :غوكاشي ات تح المكتب ...
 بازج راالو التفاعلية، دةتعدملا سائطالو اداتإرش "
 الحملة اتقو "


.43
 صفحة عشر، يحادلا العدد .1994
 ة،األمريكي
American Library Association. Guidelines for Bibliographic Description of Interactive 
Multimedia. The Interactive Multimedia Guidelines Review Task Force, Laura Jizba … 
[et al] Chicago: American Library Association, 1994. xi, 43 p. 

فلوص ليدل :اسإيا ةفهرس دقواع صريالب سمعييتصواليفدولياد
الصلة ذات المتعددة والوسائط الصوتية التيجستلا

وال لألرش ال اإلتح •
.

.1998
 ياساإ .


International Association of Sound and Audiovisual Archives. The IASA cataloguing 

rules : a manual for description of sound recordings and related audiovisual media. 

IASA 1998.

/http://www.iasa-web.org/icat/


ةالدولي يةالقياس فاتالمواص .
 رىاألخ تاسوالمؤس تاالمكتباتلجمعي دولي
ةعالمطبو رغي وادللم فيوجراالببلي فللوص
ال اداإلتح •


دى ىب إس ىأ ةمراجع ةلجن نم ية بتوص .


ftp://ftp.ddb.de/pub/rak-nbm/Nbm_Praezisierungen.pdf
/http://www.iasa-web.org/icat/


 :
 ة دننل ةطبع المراجع .
 بالفهرسة خاصلا فالإ لقسم ياسقيلا لتوحيدا لجنة وموافقة ، (ISBD)

.74
 صفحة السابع، لجزءا .1987
 فال،إ

International Federation of Library Associations and Institutions. ISBD (NBM): 
International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials. 
Recommended by the ISBD Review Committee, approved by the Standing Committee of 
the IFLA Section on Cataloguing. Revised ed. London: IFLA, 1987. vii, 74 p. 

وجرافىالببل للوصف يةقياسلا اتفصاولما .
 اد الدولي اداإلتح ات تاالتح سساتؤالمو المكتب •

ة  ةراجعمب .لمراجع

ات
(ISBD)، ا مجموعة

 ليالببفللوص ةالدولي يةساالقي اتفصاوملا
 فحةص العاشر، زءجلا ،1997 ساور، .ج.ك :خونيمي

دى ىب إس آى من يةتوصب 
.اإللكترونية للمصادر
لفلمجرافيو 
 (ISBD)
  دى ىب إس آى نم

.109
 .
 اآللى اسبحال
International Federation of Library Associations and Institutions. ISBD (ER): 
International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources. 
Recommended by the ISBD (CF) Review Group. Revised from the ISBD (CF) 
International Standard Bibliographic Description for Computer Files. München: K.G. 
Saur, 1997. x, 109 p. 


. .1998 اور، ز :ميونيخ .ينهائ تقرير يةفاوجريبلالب لسجالتل الوظيفية تااالحتياج •

Functional Requirements of Bibliographic Records. Final report. München: Saur, 1998. 
(UBCIM Publications – N.S. Vol.19) 

سمعىا رقم ل يةالقيا المواصفة لل س ائقووث تامعلوم ،15706.
 صفحة الخامس، ،2002 أيزو، :جنيف ).إنيهإ إس آى( بصرى


– يةياسقلا اصفاتالمو ئةهي •

.12


International Standards Organization. 15706, Information and documentation – 

International Standard Audiovisual Number (ISAN). Geneva: ISO, 2002. v, 12 p.


التخزينو األرشيف .8


ات من ة،الق المكتب ومي )
  الالمج هذا في فةتلمخ اتاملتزا عليها اتالمكتب من المختلفة واعناأل نإ يثح
طف سئولةالم الصغيرة اتتبمكلا إلى للخلود زنتخ يالت ة عن ق ستخدم خدم اول نإف ،)الم  األرشيف تن

.
  فقط عامة طبيعة ذا ونكي أن يمكن ستندلما هذا في والتخزين
سال من أآدتت أن المكتبة على جبي المكتبات، هذه يةرعا تحت موجودةال وماتالمعل لىع اظفحلل  مةال
ا أو لهاتشغي عادةإ عند أنها، أآدتلل ألصليةا للوثائق والكيميائية يةكلالش ا، أو رقمنته تعادة يمكن نقله  اس

.سجيلهات عند دةجوال بنفس ًاتمام سالمة سيةاقي فةوبمواص أفضل أو الجودة بنفس اتراشإلا

ذارة،قال ةصخا ةيناع بتتطل ددةالمتع ائطوالوس صرية
ضرهات أن نمكي ةوبوالرط رةمتغيوالةالعالي رارة

الب يةمعسال لالنق زة
الح اتودرج وث

ألجه ينز تخلا روطش
 لملا اءوهلا ب،راالت

.

رالعم .
 


شرائط ةمجمدال لألقراص يفتراض اال ىع شرةمبا يتوقف وال ةوالرط الحرارة ةرجد ل  ةظوفحالم وب
 طة،الممغن ئطشرالا ً،مثال( يائالكيمي هاوعلن ًاقبط فصل،من بشكل تخزينها يجب لنقلا هزةجأ .فيها

الحرارة درجة لتوفير وذلك ، (
 يةرصباأل ى،المد طويلة أسيتات سطواناتأ الثانية،ف  ال تاسطوان ي لفة
ك، نع ًالضف الممغنطة الوسائط ذل .
 ق ةحال يف اءاإلطف يللتسه وآذلك المناسبة، والرطوبة 
–الحري

يةيسطاغنالم االتجالم عن دهاابعإ يجب 
–يتسالكا ئطشراو الفيديو شرائط مثل.
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ًاطورش ستلزمي ذاوه ل،النق زةأجه وعلتنًاقبط هاكلوش احجمه يف وعتتنزينالتخ اتوياح سنف
 هاأن آما .طبوعةم قئوثا ينزخت مع عليها حصولال يمكن يالت مةالسال ودرجة هافسن التخزين لمنطقة
.قةغلمف تاحةم توحةفم أرفف في الحفظ يتم انآ ذا إ ما ارقر على تؤثر  مخازن ي أم

ى تؤثر أن يجب ال الحفظ، بغرض موسةملال النقل أجهزة على عالمات يأ  .سهنف لمصدرا سالمة عل
ديو قرص أو )ي سى( يتفاد يجب المثال، يلسب على الفي د المدمجة األقراص على العالمات استخدام
ةدقليت ارحبأ خدامستبا )يد يف يد( يإللكترونا صقات أو ي ذلك، النح جدوي .مل ى ل ر عل  ًايأ أن غمال

ر :ًاتمام يهف ثوقوم أنه بتيث لم منهما ا حب افالج سريع صخ ر أو ف ا حف ق لليزرب ى يطب  ةقطنمال عل
 .القرص يف سطىالو البيضاء

لا أجهزة تدهور ستوىم تم أن يجب يةاألصل لنق امرا ي ضياع يشحالت ايدور قبته ام ال ال الت ة ب  .رجع
ة،رطوب ت،دماص شفآ وه دفاله :ياهرلظا الفحصب ةالمراقب ذهه تمت طوانات،لألس سبةبالن

زم للشرائط، النسبةب .لخإ احتكاك، را يل ات، المغنطة، لكشف ةعالملا ءةق رعةس يف وتاتفلا اإلخفاق
 حيث ام اعضيب خاصة تامعلوم يأ شفيك قارئ يوجد ال ،مليزرةال لألقراص بالنسبة .لخإ التغيير،

 .حللمب هافشآ يدب .هايتفلخ فى الفشل مةسال من رجةد هناك نإ
ددة ائطسوو بصري سمعي ناقل يأل التخزين سةسيا ذأي أن ًاأيض بجي متع ارال يف خ اج عتب  االحتي

 .اقلنلا لىع تاللمعلوم للوصول شغيللتا زةألجه المستقبل
 "اإياس" نمًالثمأو صريلبايسمعال يفألرشانم شورةالم ىعل صلتح أن نيمك ةمكتب يأ
ا" ،"يافف" ،"فيات" ،"إياسا" مثل خرىأ يةأهل اتعيجم مع وناعتت "إفال. "التخزين خصوصب  ،"إيك
المواد المختص سملقاا السمع ألرشيفا حادتإل سقالمن المجلس فى "اليونسكو"و يةمعسال ب  .لبصري ي
ه سي يس" يف إفال يمثل دةتعدملا سائطوالو البصريةو ه إي هإ إي ى ًاجنب)CCAAA("ي  مع جنب إل

 .فالإلييسرئلا المقر
 .شجيعهت بويج حواض رأم ادج دقلمعا الجلما ذاه يفتاالمكتب ينب اونتعال ىإل ةالحاج

 .شاآلالم هذه يف المبادرة خذأل مطلوبة القومية تااالستراتيجي

 الحفظو الرقمنة.9

 فاتاصوالم يعارت أن بيج ةددالمتع ئطاسلووا صريةبالسمعيةال وادالم ظبحف ةصالخا اتالمكتب
دة سةلممارل بها معترف ساتسمؤ على هافسن تنمط وأن ة،ورالمتط سيةاالقي راتلل أو الجي ة خب  الطويل
 .جالملا هذا يف
ر يف يتطلب وحيدة قياس مواد بواسطة تاللمعلوم طويلة لمدة الوصول على اظفحال االتالح نم آثي

سخ ك ن اتالمع تل ى لوم لمم وسيط إل فم أو اث ق إن .ختل ة ةكيملال اطشن تطبي سخل الفكري ذآور لن  الم
 .ارالعتبا في يؤخذ أن جبي

ر .)الرقمنة( إللكترونيا النقل هو اتوملعملا تلك لنسخ فضلةالم ئلساالو ،احالي اليف لتبري  ةعاليال التك
 .المتقدم وعضوملا ليلحتال بواسطة ًالثم للمستخدم، واضحة فيةاإض مةقي وضع يلزم الوسيلة، لهذه
رقال يف متخصصة منظمات جدتو ياإللكتر يمت ائطللو ون سلوا ةئيمرال س ل .موعةم  يجب ،ةقمنرال قب

د سسةالمؤ أو المكتبة وأن مكان، أي في بعد اينورتكلإ هانترقم تمت لم الوثيقة أن من التأآد  ام دتآأت ق
ك .شرن قح قيود هناك نتاآ ذاإ ادة تاالمتطلب تل ا ع ةقوع ادج صعبة ونتك م ام ب دم، أم  اكنهلو التق

اليفالتك سهيللت اءوس مشترك ةقمنر مشروع يف للتعاون مفيدة المنظمات تجدها قد .ادج ضرورية
 .واحدة مرة ةنمرقم الوثيقة أن من للتأآد أو



ر يوف ًابعص يكون أن كنمي رقمى شكل إلى يقياس شكل من النقل ان من آثي ه كنمي ال األحي  إتمام
دون ناتلتقنياذهه .تاالمعلومنم زءج اعيض ب ادةعإ ىف دحديلتبا ستقبل،الميف سنتتح أن يمك

 .صليألا اقلالن خصائص شغيلت
 ةجه من .اتينسحت أو اترييغت وندب تمي أن بجي يدةدج أخرى إلى قديمة ائطسو من ألرشيفا نقل

ول من أخرى، دخول ينستح المقب ع أو ال سخ توزي شاهدتها أو هاماعس كنيمل الن نم أفضل شكلب م
د أن يجب .توثق أن جبي المستخدمة جراءاتواإل األبعاد آل الحالتين، يف .جمهورلا ة يف رجي  الوثيق
محج ضغط،ال ة،الالزم ةالتقني اتوملعملا لآ ملشتو ،)METADATA" (اتانالبي فاتاصو"

 .لخإ األشكال، الصورة، عناصر الملفات،
يةقيا مواصفات اآلن جدتو ،ارقمي شأةنالم أو لكترونيةاإل الملفات لحفظ زة،ل س ة ألجه شغيل، ألنظم  الت

ىإ وصوللل حلول عدة بحث تم وقد .بيقيةتطال مجاربلل أو الملموسة للناقالت ى المعلومات ل  المدى عل
 :الطويل

ث ،الرقمي لشكلا لىإ القياسي لشكلا من ملف نقل وهو )conversion" (التحويل" ملف اءشإن ًالم
 نم ورةص ًالوأ شاءإلن )وئيض حماس(نركاس ماخدتسبا ورق ىلع فلم نم ءادابت يمقر صن

 .يقمر ملف اءشنإل OCR)آريس أو( وفللحر يلبصرا قارئال مجارب خدامستا ثم الصفحات
دمير ادىلتف اقالتالن من مماثل نوع إلى لفم نقل وهو)refreshing" (نعاشإ" فا ت دهور لمل بت

 .ًايمقر أو ًايسايق يكون أن يمكن ولقنملا لفلما .يهعل ودموجلا قلناال لىعيألصلا الملف
نم دثحألا سخةالن يف هبحفظ يمقرلا فالمل متخدااس دم ىإل دفيه)migration" (زحن"

اتسالقي امضملإلن ربأق أو ًاوعيش رأآث امجبرن تخدامسب ؤهشاإن متذيال امجالبرن با هظفحب أو ه،
 .مفتوحة

شاء وه)emulation" (اةاآمح" سماحلل ةقديم رامجوب زةأجهاةمحاآ ىلع ادرق مجانرب إن
ةمقر ملفات رةباستشا ةيقد كالبأش ظةوفحم ي ك م د وذل يلة بتقلي ا تماق يالت الوس زة به  حاسبلا أجه

 .اتلفلما بمعالجة مةديقلا وبرامجها آللىا
 .لكترونيةإ اتمشروع اداتإرش من شاملة مجموعة شربن إفال امتق

 تنإنتر.10

وفرة ةمياإلعال الوسائط مجموعات نم ايدزمت عدد ق عن مت  ةملآا تكون أن جبيو تاإلنترن طري
ة اللخ نم لمستخدمينا بلق من هاإلي صولوال عةريوس  ًامجان عةزمو اتلفم تكون أن يمكن .المكتب
 على موردة ليست ونيةاإللكتر شوراتنالم بعض .شراءال طريق عن هاعلي ولالحص تم أو ابلقم دون
اجتو فعلية اقالتن تم ألن حت ى سخهان ي ات نظام إل ى تخزن وأن المكتب راصا فأرف عل صلبة، ألق  ال
 هاسجلت أو رشنا طةسبوا ايلآ لتنق وأن ت،انياللب ينزتخ ةظمنأ يأ ىعل أو ئطشرالااتيسأر ىعل
 خلدم امجبرن .هل ةالمكتب قبالتاس ردجمب ستندم لآ يفوتوص سجيلت يضرورال نم .ةمكتبال
ةأن ،"Institutional Portal Softwar"سىسؤم ة ولأص رةإدا ظم  Digital Asset" رقمي

Management Systems"، وقالحق إدارة ةوأنظم"Rights Management Systems"
 .مجموعاتها إدارة يف المكتبة عدةاسمل اآلن متاحة
ة من المقدمة زةجهألا أن من أآدتلا المهم من  ستخداما من نمكت تنترناإل شبكة ىلع ولدخلل المكتب
صورال اتقطاب ستخدمة،الم رامجالب ثيح نم رة،مباش الكترونيإةمتاح صريةب معيةس اتلفم

 .عاتاالسمو والصوت



 والمصادر األماآن
:ا مبدئيختيار مجرد ييل فيما دج واسع جالم من ا


 (IFLA): شروعاتوم مصادر
:الرقمية المكتبات
http://www.ifla.org/II/diglib.htm 


(DLF): يةقمالر اتتبكملا تحادا
http://www.diglib.org/ 


:يةقمرلا المجموعات دليل
http://www.unesco.org/webworld/digicol/ 


:وحتفملا ألرشيفا رةبادم
http://www.openarchives.org 
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 المستخدم خدمات

 يالت مثل المتعددة، والوسائط البصرية يةمعالس ادللمو مةدخال ستوىم نفس يندملمستخل يقدم أن جبي
ذهه لتكام وا
همفتي أن ةالمكتب يف ينملالعا لآ ىعل بفيج
.ةالمطبوع وادللم ةالمكتب دمهاتق


.خدمتلمسل وآاملة فيها موثوق مشورة لتقديم وذلك المجموعات

ديها يسل
– صغيرة انتآ إذا ًاخصوصو
– المكتبة ت،الحاال معظم يف ل خاص سمق ل  جزء مجرد ب

.المتعددة والوسائط يةرصبال يةمعالس ادللمو مخصص بةكتالم من صغير

 تلك يف .عليه جودولما الشكل إلى رجوعال ونبد وعوضملا سبح وادالم معظم ترتيب كنيم ً،ناياأح

.قىالموسي بمواد عةالمسمو كتبالو األفالمب تبلكا لطخ لشائعا منف ت،االالح
 ماتدخ آل يف إلدماجها ةالمتعدد والوسائط بصريةلو يةعمسلا المواد ارالعتبا فى األخذ جبي

 هزةجأ تقديم ألفضلا من ة،اإلعار دماتخ حالة في .بحثال غراضأل أو رةعالإل سواء المكتبة،
 مناطق يف أخرى، يةتقليد يةصرب سمعية أجهزة أو ليآلا لحاسبا فى وتتمثل شاهدة،ملوا ماعتساال


.استعارتها قبل ادالمو مشاهدة أو باالستماع يندملمستخل لسماحا يتم بحيث إعارة
 عند راعتباال يف ذلك أخذ جبي
.الضجة عضب يرثي المكتبات في بصريةال السمعية المواد استخدام

.الخدمة تلك تقديم

 تباتمكال على جبي كال،األش يعمج يف ظةوفمح مجموعات أفضل يمدقتو رصادمال تحسين بغرض
 إن .اإلعارة ألغراض صةخا صفةب ً،اعشيو ثراألآ مةمستخدلا ظمةنلأل القياسية اتاصفوالم تطبق أن
 ومعها( شراؤها جبي ة،معتاد فةبص خدمتست ال الأشك على دةوجوم هامة معلومات هناك انتآ
 مع بالتعاون هاتاحتإ أو آمرجع، امستخدلال اضهوعر
)بةاسمنال هزةجألا


.ذلك أمكن ماآل خرىأ اتمكتب /مؤسسات
 التي يةرصبال معيةسلا ادالمو أشكال من شكل لكل أجهزة هايدل يتاح أن يجب المكتبة ة،امع عدةاآق

 ارتبعالا فى األخذ يجب ،عليها الحفاظ أو اتمعدلا تلك شراء الممكن من انآ إن
.ضهاربع تقوم

.الخاصة القيمة ذات ائقثللو بةنسبال ألقلا لىع النقل، أو لنزحاو ويل،التح لياتعم

http://www.ifla.org/II/diglib.htm
http://www.diglib.org/
http://www.unesco.org/webworld/digicol/
http://www.openarchives.org


 ومن .هاعلي الموجودة والبرامج األجهزة يةمالح مناسبة انأم أنظمة اءشنإل رعايةال يهجتو جبي
 ينالتأم يفكالتل ًاضيأ بل لمعداتا لشراء قطف ليس ظهفحو المال من مبلغ تخصيص المفضل

.نةوالصيا

 ونتك أن جبي ددةالمتع والوسائط بصريةال يةمعلسا ادللمو يةرجعمال والكلمات المناسبة البحث اتأدو
 اماستخد فيةيوآ اتوعالمجم لتلك ًاليلد توفر أن المكتبة على جبي خدام،تساال لتسهيل .متاحة


.ًانواعم ًاضرع يكون أن ًاضيأ يمكن المستخدم تدريب .المعدات
 اداستبع ونبد يةالمإلعا اتلمجموعا آل اربتالعايف أخذت أن يجب اتتبكالم بين اإلعارة اتسيياس

 ميعج لىع بةكتللم المرآزية اتخدملا
.يهعل الموجودة الخاص الشكل ساسأ على منها بعض
 سمعيةلا للمواد آةرتمشال إلعارةا شملت أن يجب
)والدولية يةطنولا ة،ليميإلقا المحلية،
( اتويتسملا


.هااساتسي خالل من لمتعددةا ئطاسلووا يةالبصر

 بعض يف الممكن من المتعددة، سائطوالو يةرصبلا السمعية ادللمو آةرتمشال عارةباإل يتعلق فيما
 كنيم آما .يالقوم أو يقليماإل وىستملا على ًءاوس ترآة،شملا لإلعارة ميسر هيكل اءنشإ ولالد

.ثابتة ةمشترآ إعارة اتاءجرا غياب عند ى،رسملا غير نوالتعا شجيعت

 من أآثر هاب اإلضرار يسهل أن يمكن المتعددة والوسائط يةرصبال يةمعلسا المواد أن قةقيلح ًارظن
 اضغرأل خدمتست أال يجب يةصلاأل أو الوحيدة األصناف أن على لتأآيدا يلزم المطبوعة، المواد


.الغرض لهذا
)شرالن حق لتشريع ًاقبط
( صورة نسخ يمكن
.ترآةشمال رةعاإلا

 اونعالت

ويجب وماتالمعل في مفيدةون ت أن ممكن خرىأ مؤسسات مع ونعالتا ترتيبات  آةراللمش ك
 التدريب، ت،الموضوعا سةفهر يف،نالتص فهرسة،ال ت،والمشترا أجل من تباراالعف ي أخذه

.حفظلا وشئون ألرشيفا ،يلكتروناإل رقيمالت


:تصاراتاإلخ
IFLA= سساتوالمؤ ت ليلدواحاد اال  بامكتلا لجمعيات ت

International Federation of Library Associations and Institutions 

= CCAAA
 البصري يالسمع شيفراأل لجمعيات المنسق المجلس
Coordinating Council of Audiovisual Archive Associations

 = IASA
 البصري السمعيو يالصوت رشيفألل الدولية يةمعالج
International Association of Sound and Audiovisual Archives

 = ICA
 شيفرألل يولالد لسالمج
International Council on Archives

 = FIAF
 فالمألا شيفرأل يالدول حادتاإل

.12 



International Federation of Film Archives

ونزيفيتلال شيفرأل الدولى اداإلتح = FIAT

International Federation of Television Archives

أهلية جمعيات = NGO

Non-Governmental Organizations 

Organizational websites لمنظمات يةإلكترون مواقع
 المتحرآة الصور أرشيف ادتحا

Association of Moving Image Archivists 
http://www.amianet.org/ 

 البصري يلسمعا ألرشيفا اتعيجمل سقمنال المجلس
Coordinating Council of Audiovisual Archive Associations 

http://www.ccaaa.org/ 

 شيفرلأل يالدول المجلس
International Council on Archives 

http://www.ica.org/ 

 اتسسؤملاو لمكتباتا اتجمعيل ليالدو تحاد اال
International Federation of Library Associations and Institutions 

http://www.ifla.org/ 

 البصري يسمعوال يالصوت شيفرألل الدولية يةمعالج
International Association of Sound and Audiovisual Archives 

http://www.iasa-web.org/index.htm 

 لمالفي ألرشيف ليدولا حادتاال
The International Federation of Film Archives 

http://www.fiafnet.org/ 

 يفزيونالتل ألرشيف ليالدو تحاد اال
International Federation of Television Archives 

http://www.fiatifta.org/ 

 لليونسكو لبصريا السمعي رشيف األ
UNESCO AV (Audiovisual Archives) 

http://www.amianet.org/
http://www.ccaaa.org/
http://www.ica.org/
http://www.ifla.org/
http://www.iasa-web.org/index.htm
http://www.fiafnet.org/
http://www.fiatifta.org/


 المراجع .13

 امألقسا من بعدد الخاصة إلرشاداتاو يةرونتكلاإل المواقع إلى وعرجلا تم ت،شادارإلا هذه لتجميع
:


(
 ساياإ )
  أخرى فكرية ملكية وحقوق النشر حق
Copyright and other intellectual property rights (IASA) 

.
 الصوتية التيجلتساو المتحرآة الصورة أرشيف على األفراد يبدرتل هجمنلا يرتطو
Curriculum development for the training of personnel in moving image and recorded 
sound archives 

 الرابعة سودةالم )إفال( مةعاال للمكتبات اتادشرإ
Guidelines for public libraries (IFLA) draft 4th 

(
 إل أريس يهإ )
 األآاديمية اتبلمكت يف ئلالوسا لمصادرة اتادشرإ  ا
Guidelines for Media Resources in Academic Libraries (ACRL) 

 ي بصر ال يالسمع ألرشيفا فلسفة
The philosophy of audiovisual archiving. 

يالتهللتس ىمالقو تاالمعلوم تبادل مرآز )
  اإلعالمية طئالوسا اآزرم/لمكتباتا مصادر قائمة
.
  مةصاالع طن،نواش ،)التعليمية

Resource List for Libraries/Media Centers (National Clearinghouse for Educational 
Facilities), Washington, D.C. 

 يالسمع التراث على الحفاظ –03– يسيت ساإيا
IASA TC-03 – The Safeguarding of the Audio Heritage 

الوثائق اثتر على الحفاظ باك، /

UNESCO, IFLA/PAC. Safeguarding our documentary heritage. 

 بصرية يةمعس نقل زةألجه إرشادية مةئاق

 على يةقمرو يةاسقي الشكأ لىع دةجومو تكون أن المتعددة والوسائط والصورة للصوت يمكن
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ولكنها تكنولوجية، آتطويرات هايعوست وسيتم آاملة، ستلي القائمة هذه .
 النقل زةأجه مستوى
 :تشمل

: 
تسجيل اتانسطوأ
انيكيةميك ناقالت

للصوت يقياس شكل • : (1950 - 1886)

وتصلل )1929 - يقياس كلش):1902 سوخةمن اتانسطوأ •


للصوت ياسقي شكل : (1960 - 1887)
 يةداع حفر اتانسطوأ

 تاوالمؤسس

إفال سكون،ناليو

•




شكل ...): -1930" (قائيةلت سطواناتأ "
 أو الدقيق فرحلا ومن يلتسجلل حفر تاسطوانأ •

.
 وتصلل ي قياس

- ....): للصوت يقياس كلش 1948) "
 ينيلف" أو دقيقة حفر اتانسطوأ •


وتلصل يقياس شكل :(1960 - 1935)
 السيلولوز اتتيسأ من نةمكو فتوحةم وتص بكرة •

(
Fe2O3 magnetic pigment طةنالمغ حبيبات )


حبيبات(لصوت يقياس شكل ل :(1960 - 1944) PVC
 ستيكالبال من فتوحةم وتص رةبك •

(Fe2O3 magnetic pigment طةمغنلا 

 بوصة 2 مفتوحة يوديف رةبك ،IEC I مجدم يتساآ ر،البوليست من توحةفم صوت رةبك
المغن حبيبات(

•

Fe2O3 magnetic طة رةوصوال للصوت يقياس شكل (000 - 1959)


(pigment 
VCR, VHS, U-matic, بوصة، 1 مفتوحة فيديو رةبك  IEC II, DCC
 مدمج سيتاآ •


: (.... – 1969) Betamax, V2000, Betacam, D1 
(CrO3 طةنغملا حبيبات )


ما ديويفلا الشكأ آل  Video8/HI8, Betacam SP, MII IEC IV, R-DAT مجدم سيتاآ •

يةندعم حبيبات ) .1
 ديويوالف للصوت ي ورقم ياسقي شكل :(.... 
  1979" (يد" عدا

(
  ظةمغنلل


:ممغنطة بأسطوانات ناقالت
(1954)
 يمكستا طةنغمم يلتسج أسطوانة •


)
 صةبو 8
 صة،وب 5.25 بوصة، 3:لينة اتانسطوأ •

 )يالمعدن يزالمنجن سيدآأ حبيبات( اناتللبي إلكترونية

RAID
 اقأطب يف تنظم ًاأحيان ،ياآلل حاسبال ازجه يف دمجةم عادة :
 الصلبة األسطوانات •


 :يميائآي تصوير ناقالت
:


 )....-1912( مم 35
 المقياس حتت أشكال

•

•


 )....-1912( مم 28
 )....– 1923( مم 16
 )....–1922( مم 9.5
 )....-1965(8 سوبر

o 
o 
o 
o 

 1952 إلى 1895 من :اتنترلا من
.... – 1920 :"
 آمنة أفالم "


.... – 1970 :


 ممغنط يطرشب التناق

الفيلم الكشأ

 لصورةاو لصوتل يورقم يقياس شكل

 أشكال ):حالية( بوصة 3.5 ،)مةدامتق

 أو سيتاتاأل من
 ستريلوالب من




:يةبصر ناقالت
LV •
- ....) ليزر رؤية 1982)
 الثابتة لصوروا /للفيديو يقياس شكل
CD •
- ....): وخسنم مجدم قرص 1981)
 فيديو :CD-V المدمجة قراصألا ءاباستثن( يقمر

.الوسائل كلل الشكأ )ي قياس
CD •
 لئالوسا لكل يرقم شكل): ....-1992(للتسجيل مجدم قرص
MD •
- ....) منسوخ مصغر قرص 1992)
 للصوت يقمر شكل
MD •
- ....) يلجسللت مصغر قرص 1992)
 للصوت يقمر كلش
CD •
 الوسائل لكل يقمر كلش
(1996- ....): للكتابة ابلق مجدم قرص

•
DVD لئالوسا لكل يقمر كلش ):....-1997( منسوخ يد يف يد 
•
DVD للتسجيل قابل يد يف يد :(.... - 1997)
 ائلسولا كلل يرقم شكل
•
DVD بةتاللك قابل يد يف يد :(.... - 1998)
 سائلالو لكل يرقم كلش

http://www.arabcin.net/arabiaall/2000/9.html 
 ومن .ريالبش الجنس لحلصا ذلك دامخواست البشرية رةبخلا بتوثيق معنية ىأخر دولية منظمات مع المجلس ونتعايو

 ليالدو ادواالتح ،
(IFLA) اتالمكتب لجمعيات وليدال االتحاد ًاضيأ ومنها
.ليونسكوا منظمة نظماتمال ذهه أبرز
 ألرشيف الدولي ادحتالاو ،
(IASA) صريبوال والسمعي تيالصو لألرشيف يةدوللا والجمعية ،
(FID) قوثيللت

(FIAT/IFTA). لتلفزيونيا يفألرشل الدولي ادواالتح ،
(FIAF) الماألف

http://www.arabcin.net/arabiaall/2000/9.html

