الفهرسة الوصفية

مدرس المادة
ا.م امثال شهاب احمد
الصف االول
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االسبوع االول:
عنواف المحاضرة  :الفيرسة الوصفية  Descriptive Catalogingتعريفيا  ,انواعيا,اىميتيا.
الفئة المستخدمة:الصؼ االوؿ.
الموضوع:الفيرسة الوصفية.
االفكار المركزية:ماىية الفيرسة,انواعيا(الوصفية و الموضوعية),اىميتيا.
اىداؼ المحاضرة :التعرؼ عمى ماىية الفيرسة و انواعيا و اىميتيا.
االختبار القبمي :س/بماذا نعرؼ الفيرسة؟و الى كـ قسـ تقسـ؟
ج/نعرؼ الفيرسة عمى انيا عممية وصؼ المواد الثقافية وفؽ قواعد معينة والتمييز بيف كؿ مادة واخرى
وتبياف مكاف وجود ىذه المادة عمى الرؼ في المكتبة.
وتنقسـ الفيرسة في قسمنا الى قسميف(فيرسة وصفية تصؼ الكتاب و فيرسة موضوعية تعبر عف موضوع
ذلؾ الكتاب).

عرض االفكار المركزية:
الفهرسة

 Cataloging :ىي عممية وصؼ وتعريؼ المواد الثقافية عمى اختبلؼ أنواعيا وأشكاليا

وصفا ماديا وموضوعيا وفؽ قواعد معينو بحيث يمكف تمييز كؿ مادة مف ىذه المواد عف غيرىا و عف

الطبعات األخرى مف نفس المادة ووضعيا في متناوؿ يد المستفيد بأيسر الطرؽ وأسرعيا  .وبعبارة أخرى

فاف الفيرسة ىي عممية أعداد الفيرس الذي يمثؿ مقتنيات المكتبة مف المواد الثقافية  ,أو ىي عممية أعداد
قيود أو تسجيبلت  recordsبكافة مواد المكتبة  ,وتسمى كؿ تسجيمو مف ىذه التسجيبلت مدخبل entry
وكؿ مدخؿ مف ىذه المداخؿ يصؼ عمبل مستقبل ويبيف مكاف وجوده عمى رفوؼ المكتبة
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أنواع الفهرسة:

وتقسـ الفيرسة إلى نوعيف رئيسييف ىما -:

 -1الفيرسة الوصفية  Descriptive Catalogingوتختص بابراز السمات المادية لممادة الثقافية عف
طريؽ تحديد العنواف ومسؤولية التأليؼ ورقـ الطبعة وصفتيا وبيانات النشر واألوصاؼ المادية كعدد

األجزاء وعدد الصفات (بالنسبة لممطبوعات) والحجـ _ _ _ الخ " فيي تيتـ أساسا بالتحقيؽ مف الوثائؽ

ووصفيا . " .

 -2الفيرسة الموضوعية  Subject Catalogingوتختص بوصؼ المحتوى الموضوعي لممواد عف

طريؽ تعييف رقـ التصنيؼ ورأس الموضوع بيدؼ بياف ما يوجد في المكتبة أو مركز المعمومات مف مواد

عف موضوع معيف وعف الموضوعات األخرى ذات الصمة .
أهمية الفهرسة :

تزداد أىمية الفيرسة والحاجة إلى عممية اإلعداد اليميوغرافي ألوعية المعمومات في المكتبة مع :

 -1اتساع حجـ المجموعة التي تضميا المكتبة فقديما كانت المكتبات صغيرة وكاف يمكف الميف المكتبة
تنظيـ محتويات مكتبة مف الكتب بطريقة بسيطة تمكنو مف السيطرة عمييا دوف الحاجة إلى نظاـ
ترتيب دقيؽ أو إدارة دقيقة تسيؿ الوصوؿ إلى تمؾ الكتب ولـ تكف ىناؾ حاجة إلى تطبيؽ قواعد

وصؼ وترتيب معقد كتمؾ التي تطبقيا المكتبات ومركز المعمومات في الوقت الحاضر .

 -2نمو حجـ المعرفة اإلنسانية وتطور بشكؿ كبير انعكس عمى وضع المكتبات فتعددت أنواعيا
ووظائفيا ونما حجـ المواد الثقافية التي تضميا كما ونوعا حتى أصبح ىناؾ مف المكتبات مايضـ

عشرات المبلييف مف المواد .

 -3لـ تعد الكتب االنوعا واحدا مف أنواع المعمومات فظيرت إلى جانبيا الدوريات والتقارير والبحوث
والرسائؿ الجامعية والمواصفات وبراءات االختراع وغيرىا .

 -4تعددت أشكاؿ المعمومات (أوعيتيا) فالى جانب األوعية الورقية ظيرت األفبلـ المتحركة وتسجيبلت
الفيديو والشرائح الفممية والمجيرية والمصغرات الفممية والتسجيبلت الصوتية واألشرطة واألقراص
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الممغنطة واألقراص الميزرية وغيرىا مف األوعية التي تزخر بيا المكتبات ومراكز المعمومات .

 -5تعدد المغات التي تنشر بيا المعمومات مما أدى إلى اتساع حركة النشر والترجمة وتبادؿ المعمومات
بيف الشعوب .

 -6تعقد وتشعب الموضوعات بشكؿ كبير أدى إلى ظيور وثائؽ متخصصة في أدؽ الموضوعات
وأضيقيا .

وازاء ىذه التطورات والتعقيدات أصبحت المكتبات بحاجة شديدة إلى الفيرسة والى قواعد مقننة عمى
درجة كبيرة مف الدقة تمكف المستفيد مف الوصوؿ إلى الوثائؽ بأيسر السبؿ وأسرعيا .

وظيرت الحاجة إلى نظـ تصنيؼ دقيقة وشاممة تمكف المكتبات مف ترتيب مجموعتيا ترتيبا منيجيا

دقيقا .

وبدوف الفيرسة تصبح المكتبات مخزنا لممواد يصعب عمى المستفيد استخداميا واالستفادة منيا

وبالتالي التكوف المكتبات قادرة عمى تأدية وظائفيا .

االختبار البعدي:
س/1عرؼ الفيرسة؟......مراجعة ص.1
س/2ماىي انواع الفيرسة؟و عرؼ كؿ نوع منيا؟.......مراجعة ص1
س/3ما اىمية الفيرسة؟......مراجعة ص2
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االسبوع الثاني:
عنواف المحاضر ة:قواعد الفيرسة االنكموامريكية (الطبعة الثانية) AACR2وتطورىا.
التقنيف الدولي لموصؼ البايوغرافي.
الفئة المستيدفة :الصؼ االوؿ.
الموضوع :قواعد الفيرسة االنكموامريكية والطبعة الثانية  AACR2وتطورىا.
التقنيف الدولي لموصؼ البيموغرافي.
االفكار المركزية:قواعد الفيرسة االنكموامريكية(الطبعة الثانية)  ...و اىـ المؤسسات الخمسة التي اىتمت
بشؤوف المكتبات في العالـ وىي جمعية المكتبات االمريكية().....و مكتبة الكونكرس وجمعية المكتبات
البريطانية ولجنة الفيرسة الكندية والمكتبة البريطانية وذكر االختبلفات بيف الطبعة االولى
والطبعة الثانية لقواعد الفيرسة االنكموامريكية التقنيف الدولي لموصؼ البيميوغرافي)تدوب)ISBD

International Standard Bibliographic Description
ىو مجموعة مف المعايير الدولية الخاصة بالوصؼ البيميوغرافي لمختمؼ اشكاؿ اوعية
المعمومات ذكر اىداؼ التقنيف الدولي مع ذكر التقنينات الدولية التي قاـ االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات
بأصدارىا .التعريؼ بالكتاب مف حيث العنواف و المؤلؼ.
أىداؼ المحاضرة :التعرؼ عمى قواعد الفيرسة االنكموامريكية الطبعة الثانية مع بياف االختبلفات بيف
الطبعة االولى و الثانية.
التعرؼ عمى قواعد التقنيف الدولي لموصؼ البيميوغرافي(تدوب( ISBD
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التعريؼ بالكتاب مف حيث العنواف و المؤلؼ.
االختبار القبمي:س/ماذا تعرؼ عف قواعد الفيرسة االنكموامريكية الطبعة الثانية والتي قاـ بأصدارىا اىـ
مؤسسات في العالـ بوضعيا لمعمؿ عمى فيرسة المواد الثقافية باالعتماد عمييا مف خبلؿ وصؼ المادة
المكتبية.
.س/ماذا يعنيISBD
وىو التقنيف الدولي لموصؼ البموغرافي وىو عبارة عف مجموعة مف المعايير الدولية الخاصة بالوصؼ
لجمعيو البيميوغ ارفي لمختمؼ اشكاؿ اوعية المعمومات و قاـ بأصدار ىذه التقنيات االتحاد الدولي
المكتبات  ...سنة .1971
عرض االفكار المركزية :
قواعد الفيرسة االنكمو أمريكية _ الطبعة الثانية )( AACR2

لقد كانت الطبعة الثانية مف قواعد الفيرسة ) (AACR2ثمرة لمجيود التي بذلتيا خمسة مف أىـ

المؤسسات الميمة بشؤوف المكتبات في العالـ ىي :

جمعية المكتبات األمريكية  ALAومكتبة الكونكرس وجمعية المكتبات البريطانية ولجنة الفيرسة الكندية.
وقد جاءت ىذه القواعد متماشية مع مبادئ باريس ومبادئ التقنيف الدولي لموصؼ اليبميوغرافي كما تأثرت

أيضا باستخداـ الحاسوب في أعماؿ الفيرسة وىي تعتبر بحؽ محاولة ناجحة لوضع قواعد صالحة

لمتطبيؽ عمى المستوى الدولي .

لذلؾ فقد ترجمت ىذه الطبعة إلى مختمؼ المغات بما في ذلؾ المغة العربية ويمكف تحديد ابرز االختبلفات

بيف الطبعة األولى والطبعة الثانية مف قواعد الفيرسة االنكمو أمريكية عمى النحو التالي :
 -1صدرت الطبعة الثانية مف القواعد في نص واحد بدال مف النصيف الخاصيف بأمريكا الشمالية وبريطانيا
كما كانت عميو الطبعة األولى .

 -2تكونت الطبعة الثانية مف قسميف رئيسييف فقط  ,احدىما خاص بالوصؼ لمختمؼ أوعية المعمومات
والثاني خاص بالمداخؿ لمختمؼ األوعية في حيف تكونت الطبعة األولى مف ثبلثة أقساـ المختصر

والمتوسط والمفصؿ .
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 -3تضمنت الطبعة الثانية تغيرات واضحة لموصؼ الببميوغرافي ( تدوب  ) ISBDالذي سيأتي الحديث
عنو  ,وىذا مايسيؿ استخداـ الحاسوب في عممية الفيرسة وانتاج الفيرسة المقروء آليا .

 -4اشتممت الطبعة الثانية عمى تعديبلت أساسية في بعض قواعد المداخؿ الخاصة بالمواد غير الكتب
والمداخؿ تحت العنواف وصياغة رؤوس الييئات والعناويف الموجودة والغت المداخؿ تحت اسـ الجامع

أو المحرر .

 -5اتبعت الطبعة الثانية نظاما جديدا لترقيـ القواعد فالقاعدة ) (6.4.Fتشير الى القاعدة الفرعية ( Fتاريخ
النشر والتوزيع ) مف القاعدة ( 4حقؿ النشر والتوزيع) في الفصؿ ( 6وصؼ التسجيبلت الصوتية) .
وفي عاـ  1988صدرت الطبعة المراجعة ) (AACR2—Rوتضمنت بعض التعديبلت التي أجريت
عمى القواعد مع مراجعة كاممة لمفصؿ التاسع الخاص بالمواد المقروءة آليا الحتواء التطورات الحديثة في

أشكاؿ ىذه األوعية وأنواعيا وقد اعتمدت ىذه الطبعة المراجعة بشكؿ واسع في شبكة ) (OCLCوكذلؾ

ومف قبؿ معظـ المكتبات في الواليات المتحدة  ,كما أجريت مراجعة أخرى لمقواعد سنة  1992وكذلؾ

اعقبيا مؤتمر تورنتو سنة  1997ومؤتمر ايفبل في ىولندا سنة  1998ومؤتمر برزيف في استراليا سنة
 1999ومؤتمر ساف دياغو في الواليات المتحدة سنة . 2000
أما الطبعة العربية المترجمة لقواعد الفيرسة االنكموامريكية  AACR2لسنة . 1983
قامت جمعية المكتبات االردنية وبدعـ مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ بترجمة قواعد
الفيرسة االنكموأمريكية

 AACR2وقد كمؼ بيذه الترجمة األستاذ محمود أحمد أيتـ خبير ومستشار

المكتبات والوثيؽ والمعمومات وقد صدرت ىذه الطبعة المترجمة سنة  1983وتضمنت ترجمت لمنص
الكامؿ مف القواعد مع إتباع نفس الترتيب  ,ولكنيا أبرزت التعديبلت والتوضيحات والتنقيحات التي تخص

المواد واألسماء العربية  .كما تـ اغناء النص المترجـ باألمثمة العربية لمناسبتو لكي تتبلئـ مع احتياجات

المكتبات ومراكز المعمومات في الببلد العربية  .كما تضمنت الطبعة كتابة االسماء االجنبية باالحرؼ

العربية .
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التقنين الدولي لموصف الببميوغرافي ( تدوب ) ISBD

International Standard Bibliographic Description
ىو مجموعة مف المعايير الدولية الخاصة بالوصؼ الببميوغرافي لمختمؼ أشكاؿ أوعية المعمومات

أصدرىا االتحاد الدولي لجمعية المكتبات ) (IFLAسنة  1971وذلؾ بعد سنتيف مف العمؿ الذي قامت بو
لجنة متخصصة انبثقت عف الحمقة الدولية لخبراء الفيرسة والتي عقدت في كوبنياكف عاـ , 1969

والغرض مف ىذا التقنيف ىو توفير قواعد لموصؼ الببميوغرافي تتكامؿ عمى المستوى العالمي مع بقية
تقانيف الفيرسة الدولية والسيما قواعد الفيرسة االنكموأمريكية ) , (AACR2وكذلؾ المساعدة في عممية
التبادؿ الدولي لمتسجيبلت الببميوغرافية بيف الييئات الببميوغرافية الوطنية وبيف مختمؼ المكتبات ومراكز

المعمومات المنتشرة في العالـ  .ويمكف تمخيص أىداؼ ىذا التقنيف فيما يأتي -:

 -1جعؿ التسجيبلت الببميوغرافية مف مصادرىا المختمفة قابمة لمتداوؿ بحيث تصبح التسجيبلت المعدة في

بمد معيف مقبولة بسيولة في فيارس المكتبات والقوائـ الببميوغرافية األخرى في أي بمد اخر مما يسيؿ عممية

التبادؿ الدولي .

 -2يساعد عمى التغمب عمى المعوقات المغوية بحيث يمكف فيـ التسجيبلت المعدة لممستفيديف بمغة معينة
مف قبؿ المستفيديف الذيف يتحدثوف لغة أخرى .

 -3المساعدة عمى تحويؿ التسجيبلت الببميوغرافية مف الشكؿ التقميدي (اليدوي ) الى الشكؿ المقروء آليا .
االختبار البعدي  :س /اذكر اىـ الموؤسات الميتمو بشؤوف المكتبات في العالـ؟
ج/ص5
س /اذكر اىـ االختبلفات بيف الطبعو االولى والطبعو الثانيو مف قواعد الفيرسة االنكموامريكيو؟
ج/ص.5,6
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االسبوع الثالث:
عنواف المحاضرة  :الوصؼ البيميوغرافي لمكتب ومواد غير الكتب – زيارة لممكتبو
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :الوصؼ البيميوغرافي لمكتب ومواد غير الكتب
االفكار المركزيو  :لقد قاـ االتحاد الدولي لجميع المكتبات باصدار التقنينات الدوليو التاليو :
أ -التقنيف الدولي لموصؼ البيميوغرافي العاـ – ولمكتاب – المسمسبلت – الكتب القديمو – مواد نميز الكتب
 –.والموسيقى – والمواد االخرائطيو – وممفات الحاسوب
حيث كانت التسميو لمكتب ( تدوب ؾ ) (  ISBD )Mلعاـ .1978
غير الكتب ( تدوب ـ,غ,ؾ) (

)MBM

ISBDلعاـ .1977

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى التقنيف الدولي لموصؼ البيميوغرافي لمكتب وغير الكتب ثـ زيارة لممكتبو
لمتعرؼ عمى اقساميا والتعرؼ عمى متطمبات الفيرسة والتعرؼ عمى البطاقات والفيارس.

االختبار القمبي  :ماىو الوصؼ البيميوغرافي لمكتب وغير الكتب
ج /مف خبلؿ القياـ بزيارة لممكتبو تمكف الطبلب مف التعرؼ عمى ذلؾ.
عرض االفكار المركزيو:
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التقنين الدولي لموصف الببميوغرافي ( تدوب ) ISBD

International Standard Bibliographic Description
ىو مجموعة مف المعايير الدولية الخاصة بالوصؼ الببميوغرافي لمختمؼ أشكاؿ أوعية المعمومات

أصدرىا االتحاد الدولي لجمعية المكتبات ) (IFLAسنة  1971وذلؾ بعد سنتيف مف العمؿ الذي قامت بو
لجنة متخصصة انبثقت عف الحمقة الدولية لخبراء الفيرسة والتي عقدت في كوبنياكف عاـ , 1969
والغرض مف ىذا التقنيف ىو توفير قواعد لموصؼ الببميوغرافي تتكامؿ عمى المستوى العالمي مع بقية

تقانيف الفيرسة الدولية والسيما قواعد الفيرسة االنكموأمريكية ) , (AACR2وكذلؾ المساعدة في عممية
التبادؿ الدولي لمتسجيبلت الببميوغرافية بيف الييئات الببميوغرافية الوطنية وبيف مختمؼ المكتبات ومراكز

المعمومات المنتشرة في العالـ  .ويمكف تمخيص أىداؼ ىذا التقنيف فيما يأتي -:

 -1جعؿ التسجيبلت الببميوغرافية مف مصادرىا المختمفة قابمة لمتداوؿ بحيث تصبح التسجيبلت المعدة في

بمد معيف مقبولة بسيولة في فيارس المكتبات والقوائـ الببميوغرافية األخرى في أي بمد اخر مما يسيؿ عممية

التبادؿ الدولي .

-2يساعد عمى التغمب عمى المعوقات المغوية بحيث يمكف فيـ التسجيبلت المعدة لممستفيديف بمغة معينة
مف قبؿ المستفيديف الذيف يتحدثوف لغة أخرى .

 -3المساعدة عمى تحويؿ التسجيبلت الببميوغرافية مف الشكؿ التقميدي (اليدوي ) الى الشكؿ المقروء آليا .
وقد قاـ االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات  IFLAباصدار التقنيات الدولية التالية -:

 -1التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (العاـ) (تدوب ع) ) ISBD (Gعاـ . 1974

 -2التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (الكتب) (تدوب ؾ) ) ISBD (Mعاـ . 1978
 -3التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (المسمسبلت) (تدوب د) ) ISBD (Sعاـ . 1977

 -4التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (الكتب القديمة) (تدوب ؾ.ؽ) ) ISBD (Aعاـ . 1980
 -5التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (مواد غير الكتب) (تدوب ـ,غ.ؾ))ISBD (NBMعاـ . 1977
 -6التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (الموسيقى) ) ISBD (PMعاـ . 1980

 -7التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (المواد الخرائطية) ) ISBD (CMعاـ . 1977
 -8التقنيف الدولي لموصؼ الببميوغرافي (ممفات الحاسوب) ) ISBD (CFعاـ . 1991
والعمؿ جار العداد تقنيات لممخطوطات ) (MSولمقاالت الدوريات )(CP
تدوب (ؾ) والتعريؼ بالكتاب مف حيث المؤلؼ والعنواف
11

 -1المؤلؼ والمساىموف في العمؿ Author :
يجب مبلحظة مف المسؤوؿ عف العمؿ أو مؤلؼ المحتوى الفكري لممادة والذي قد يكوف شخصا أو

ىيئة اذا غالبا مايتـ اختياره مدخبل رئيسيا في تسجيؿ الفيرس ويكوف اسـ المؤلؼ بارز يمكف التعرؼ عميو
ويوجد الى جانب المؤلؼ مساىموف آخروف في العمؿ كالمؤلؼ المشارؾ ) (Joint authorوالمحقؽ
والموضح .....الخ .

-2العنواف Title :

وىو االسـ الذي يظير عمى المادة ويسمي المادة ويطمؽ عمى العنواف الذي يظير عمى المصدر

الرئيسي لممعمومات بالعنواف أو العنواف الفعمي  Title properوىو االسـ الرئيسي لممادة والذي قد يشمؿ

العنواف البديؿ والبيانات االخرى لمعنواف (العنواف الفرعي ) واليسجؿ العنواف الموازي ألنو ىو نفسو العنواف

الفعمي ولكف بمغة أو ىجائية أخرى

االختبار البعد ي :ماذا استفدنا مف زيارتنا لممكتبو ؟
ج /مفتوح لمطمبو ك ٌؿ حسب فيمو لما رأه في المكتبو وتعرؼ عميو.
س /عرؼ التقنيف الدولي لموصؼ البيميوغرافي ISBD؟ ومف الذي صدرهُ؟ واىـ اىدافو؟
ج /ص.4
س /عدد التقنينات الدوليو التي اصدرىا االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات IFLA؟
ج /ص.5
عرض االفكار المركزيو :
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االسبوع الرابع :
عنواف المحاضرة  :تحديد المدخؿ الرئيسي Main entryلمكتاب
الفئة المستخدمو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :تحديد المدخؿ الرئيسي  .Main Entryلمكتاب العربي واالنكميزي.
االفكار المركزية:تحديد المدخؿ الرئيسي لمكتاب  /ويعني المدخؿ ()...ومف خبلؿ معنييف مختمفيف ىما
.1نقطة االتاحة او نقطة الوصوؿ والتي تكوف كممة او عبارة او اسـ في الفيرس يمكف مف خبلليا وصوؿ
المستفيد الى الكتاب الذي يحتاجو.
.2قيد في فيرس المكتبة.
ومف ثـ التعرؼ عمى جميع مفردات البطاقة مف المدخؿ الرئيسي الى بيانات المتابعة بما فييا كافة الحقوؿ
في بطاقة الفيرسة لمكتاب.
أىداؼ المحاضرة :التعرؼ عمى كيفية تحديد المدخؿ الرئيسي لمكتاب العربي و االنكميزي مف خبلؿ معرفة
ما اذا كاف بالمؤلؼ او بالعنواف.
التعرؼ عمى كافة الحقواللموجودة في بطاقة الفيرسة مف حقؿ العنواف و بيانات المسؤولية الى حقؿ
المبلحظات و مف ثـ بيانات المتابعةز
االختبار القبمي:س/ما ىي حقوؿ بطاقة الفيرسة لمكتاب؟
ج/مف بعد تحديد المدخؿ الرئيسي لمكتاب سواء كاف بأسـ المؤلؼ او العنواف تبدأ حقوؿ البطاقة مف .1حقؿ
العنواف و بياف المسؤولية .2حقؿ الطبعة .3حقؿ بيانات النشر .4حقؿ الوصؼ المادي
.5حقؿ السمسمة

.6حقؿ المبلحظات

.7حقؿ الترقيـ الدولي المعياري لمكتاب.
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عرض االفكار المركزية:
تحديد المدخؿ الرئيسي لمكتب :
تستخدـ المصادر بصورة عامةمصطمح المدخؿ  entryلمداللة عمى معناييف مختمفيف ىما-:
 -1نقطة اإلتاحة أو نقطة الوصوؿ والتي يمكف تعريفيا بانيا اسـ أو كممة أو عبارة في بطاقة أو
تسجيمة الفيرس يمكف أف يدخؿ مف خبلليا المستفيد إلى الفيرس لموصوؿ الى المادة المطموبة

والتعرؼ عمييا  ,فقد تكوف نقطة الوصوؿ ىذه اسـ المؤلؼ الرئيسي أو العنواف .

 -2قيد مستقؿ في فيرس المكتبة يمثؿ مادة معينة في المجموعة ويحتوي عمى الوصؼ الببميوغرافي

لتمؾ المادة وقد بكوف ىذا القيد بطاقة في الفيرس البطاقي والفيارس التقميدية األخرى أو يكوف

تسجيمة في الفيرس المحوسب أو قاعدة البيانات الببميوغرافية .

التعريؼ بجميع مفردات البطاقة مف المدخؿ الرئيسي الى آخر بيانات المتابعة .
اوال  :المدخؿ الرئيسي ويمكف أف يكوف بػ :
أ -المؤلؼ Author
ب-الػعنػواف Titleفي حالة عدـ تحديد أو تخصيص المؤلؼ .
ثانيا  :جسـ البطاقة وىو الفقرة األولى في البطاقة ويحتوي عمى ثبلثة حقوؿ :
 -1حقؿ العنواف وبياف التأليؼ  ,يشمؿ :
أ -العنواف المناسب .
ب -العنواف الموازي .
ج-العناويف االخرى مثؿ (عنواف البديؿ والعنواف الفرعي) .
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د -بيانات التاليؼ وتشمؿ المؤلؼ

 Authorوالمؤلفيف المشاركيف

 Joint Authorوالمؤلفيف

المساعديف والمحرريف  , Editorsوالمترجميف  , Trans Latorالمصوريف وتشمؿ أيضا المحققيف ,
الشارخيف  ,كاتبي المقدمات والمختصريف .......الخ .
 -2حقؿ الطبعة  Editionويشمؿ :
أ -بياف الطبعة وصفتيا .
ب -رقـ الطبعة .
ج -بياف التاليؼ المتعمؽ بالطبعة .

 -3حقؿ بيانات النشر  Imprint Areaويشمؿ :
أ -مكاف النشر . Place of Publication
ب -اسـ الناشر  Name of Publisherأو الموزع .
ج -تاريخ النشر . Date of Publication
ثالثا  :الفقرة الثالثة مف البطاقة وتحتوي عمى حقميف :
 -4حقؿ التوريؽ  Collation Areaويتضمف :
أ -بياف عدد المجمدات أو الصفحات .
ب -المواد التوضيحية .
ج -الحجـ .
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 -5حقؿ السمسمة  Series Areaويشمؿ :
أ -عنواف السمسمة .
ب -العنواف الفرعي اف وجد .
ج -رقـ الكتاب في السمسمة اف وجد .
رابعا  :الفقرات االضافية في البطاقة وتحتوي عمى حقميف وبياف المتابعة وتشمؿ :
 -6حقؿ المبلحظات والمحتويات : Notes Area
وذلؾ لتسجيؿ المبلحظات اليامة التي لـ ترد في جسـ البطاقة  ,كذلؾ لتسجيؿ المحتويات البد اف تاخذ
كؿ مبلحظة سط ار خاصا بيا .
.

 -7حقؿ الترقيـ الدولي لمكتاب ) (ISBNويضـ :
أ -الرقـ الدولي المعياري لمكتاب .
ب -التجميد .
ج -الثمف .
خامسا  :بياف المتابعة ( المداخؿ االضافية لمبطاقة ) . Tracing

بياف المتابعة ىو بياف المدخؿ االضافي لمكتاب وىو اما أف يرد عمى وجو البطاقة أو يرد عمى
ظيرىا  .وفي حالة كتابتو عمى وجو البطاقة فانو يكتب بعد الحقؿ السابع  ISBNوقبؿ ثقب
البطاقة بيذا الترتيب .
ػ رؤوس الموضوع
ػ العنواف .

ػ المؤلفوف المشاركوف ,المترجموف  ......الخ .
ػ السمسمة .
15

نموذج يوضح حقول بطاقة الفهرسة وكيفية تنظيمها

رقـ التصنيؼ
رمز المؤلؼ
المدخؿ الرئيسي (المؤلؼ أو العنواف )

العنواف الرئيسي = العنواف الموازي  :العنواف الفرعي ,أو  ,العنواف البديؿ ] تمديد
عاـ [ /

بياف المسؤولية االوؿ  ,بياف المسؤولية البلحؽ  ,ػ ػ الطبعة  ,المبلحظات المدونة عف
الطبعة /

بياف المسؤولية الخاص بالطبعة  .ػ ػ مكاف النػشر  ,الناشػر ,تاريخ النػشػر .

عدد الصفحات أو االجزاء أو المجمدات  :المواد التوضيحية  ,الحجـ  +المواد
16

المرافقو .ػػ(السمسة  ,رقـ الكياب في السمسمة ) .

المبلحظات

الرقـ المعياري الدولي ( التجميد ) السعر أو شػروط االقػتػنػاء

 .2رأس موضوع آخر

 .1رأس موضوع

أ .مؤلؼ

مشارؾ

ب .العنواف

أو مترجـ أو محرر  .....الخ
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ج  .السمسمة

االختبار البعدي:س/كيؼ نحدد المدخؿ الرئيسي لمكتاب؟
ج/ص6
س/ما ىي حقوؿ بطاقة الفيرسة لمكتاب؟
ج/ص7-6
س/ع ُد نموذج بطاقة فيرسة لكتاب عربي
ّ
ج/ص8
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االسبوع الخامس:
عنواف المحاضرة:اشكاؿ مداخؿ االشاص و طرؽ صياغتيا يدويآ لمكتب العربية و االجنبيةً
الفئة المستخدمة:الصؼ االوؿ
الموضوع:اشكاؿ مداخؿ االشخاص و طرؽ صياغتيا يدويا
االفكار المركزية:ىنا نبيف قواعد تعييف المدخؿ الرئيسي لبلشخاص مف حيث
.1أعماؿ المؤلؼ المنفرد

.2أعماؿ مؤلفيف اشتركا في تأليؼ كتاب واحد

.3أعماؿ أشتراؾ ثبلث مؤلفيف في عمؿ واحد .4اذا اشترؾ في تأليؼ الكتاب اكثرمف ثبلث مؤلفيف
.5اذا كاف العمؿ مجيوؿ المؤلؼ
.7االعماؿ المحولة و المقتبسة

.6اذا كاف العمؿ صادر تحت اشراؼ تحريري
.8االعماؿ الموضحة

.10العماؿ الصادرة مع تعميؽ او الشرح او التفسير

.9االعماؿ المراجعة

.11االعماؿ المترجمة.

أىداؼ المحاضرة:التعرؼ عمى أشكاؿ مداخؿ االشخاص و تعييف المدخؿ الرئيسي لبلشخاص.

االختبار القبمي :س/أذا قاـ بتأليؼ الكتاب مؤلؼ واحد مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/المدخؿ الرئيسي بالمؤلؼ نفسو الذي الؼ الكتاب.
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عرض االفكار المركزية:
قواعد تعين المدخل الرئيسي لالشـخـاص
 -1اعماؿ المؤلؼ المنفرد :
اذا كاف المؤلؼ شخص واحد يكوف المدخؿ الرئيسي تحت اسـ ذلؾ المؤلؼ
محمد فتحي عبد اليادي
المدخؿ الى عمـ الفيرسة  /محمد فتحي عبد اليادي -:
ط  -. 2مراجعة  -.القاىرة  :مكتبة غريب . 1979 ,
 461ص ؛ 24سـ .
 .1الفيرسة الوصفية – قواعد أ  .العنواف

Fink , Donald G .
Electronic engineer s hand book /
Donald G . Fink . – Newyrork : MaGraw-Hill ,
1975
200p . : ill ; 24 cm .
1- Electronic – Hand books

I . Title .
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 .1اذا اشترؾ في تاليؼ الكتاب شخصاف اثناف يكوف المدخؿ الرئيسي تحت اسـ المؤلؼ االوؿ مع

عمؿ

مدخؿ اضافي بالمؤلؼ الثاني (ـ  .مشارؾ )

شعباف عبد العزيز خميفة
الفيرسة الوصفية لممكتبات  /تاليؼ شعباف عبد العزيز خميفة ,
محمد عوض العابدي  -.القاىرة :
دار الثقافة . 1970 ,
 384ص ؛  24سـ .
 .1الفيرسة الوصفية

أ .العابد  ,محمد عوض ( ـ  .مشارؾ )

ب  .العنواف

21

Cand Land , Douglus K .
Psychology : the experimental approach /
K. Cand Land and Roberts . Moyer .- 2 nd . ed .- Newyork : McGraw-Hill,
1978.
466 p. : ill ; 24 cm .
1. Psychology , Experimental

I. Moyer , Roberts (Jt . auth)

II. Title .

 اذا اشترؾ قي تاليؼ الكتاب ثبلثة مؤلفيف يكوف المدخؿ تحت اسـ المؤلؼ االوؿ مع عمؿ مدخميف-3
اضافييف باسمي المؤلفيف االخريف
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جمميراف  ,عبدالفتاح
المكتبة المدرسية  /تاليؼ عبدالفتاح جمميراف  ,عبدالكريـ االميف  ,مصطفى الموسمي – .
بغداد  :مطبعة التربية . 1970 ,
 370ص ؛ 24سـ .
 . 1المكتبة المدرسية

أ .االميف  ,عبدالكريـ ( ـ  .مشارؾ )
ج .العنواف

ب .الموسوي  ,مصطفى ( ـ  .مشارؾ )

Wynar , Bohdan SIntroduction to cataloging and classification / Bohdan S wynar ,
Albert Taylor and Jeame Osborn .- 6 th .ed .- Littleton : Libraries
Unlimted,1980 .
657p . ; 22 cm .
2. Classification – Books
)II. Osborn , Jeame (Jt. auth.

1. Cataloging
)I. Taylor , Albert (Jt. auth .
III. Title .

 -4اما اذا زاد عدد المؤلفيف لكتاب واحد عف ثبلثة اشخاص ولـ يكف ىناؾ مايميز احدىـ يكوف المدخؿ
تحت العنواف  .مع ذكر اسـ المؤلؼ االوؿ (متبوعا بعبارة ] وآخروف [ بالنسبة لمبطاقة العربية وعبارة
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] [ et al.بالنسبة البطاقة االنكميزية ) في جسـ البطاقة وعمؿ مدخؿ اضافي بيذا المؤلؼ االوؿ فقط

مبادئ الفيرسة والتصنيؼ  /تاليؼ عبدالكريـ االميف
 ]......وآخروف [  .ػ بغداد  :الجامعة المستنصرية . 1979 ,
2ح ( 219 , 391ص ) ؛ 24سـ .
 .1الفيرسة

أ .االميف  ,عبدالكريـ

 .2التصنيؼ – كتب

Books of Latin Awerican interestin Libraries of United States /
By William C. Haygood ….[et al.] … chicaga :
American Library
Association , 1942 .
26p. ; 23 cm .
I. Haygood , William C.
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1. Subject

-5ويدخؿ العمؿ تحت عنوانو ايضا اذا كاف مجيوؿ المؤلؼ أو كاف مؤلفو مشكوؾ فيو بحيث اليمكف
التعرؼ غميو بشكؿ اكيد .

جواسيس وخونة  ] - .د  .ـ  :د.ف [ . 1969 ,
 93ص ؛  24سـ .

Fireside pictures .- Newyork : American Tract Society ,1963 .
64p. : ill; 24 cm .
I. American Tract Society .

 -6األعماؿ أو المجموعات الصادرة تحت إشراؼ تحريري  :ويقصد بيا مجموعة األعماؿ المستقمة بواسطة
أشخاص مختمفيف وقد قاـ بجمعيا أو االشراؼ عمى تحريرىا شخص آخر أواشخاص آخروف باإلضافة إلى
األعماؿ التي تتكوف جزئيا مف أعماؿ مستقمة بواسطة اشخاص مختمفيف وجزئيا مف مساىمات أنتجت تحت
إشراؼ تحريري .فقد نصت قواعد الفيرسةAACR2
عمى مثؿ ىذه األعماؿ تدخؿ تحت العنواف حتى اذا كاف اسـ الجامع أو المحرر مذكو ار  .ثـ يعد مدخؿ
إضافي لكؿ مف الجامعيف أوالمحرريف اذا لـ يزيد عددىـ عف ثبلثة .
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مجموعة اعماؿ مجمس العمؿ التحكيمي لعاـ  /1970جمع
توفيؽ سويرة  ,حسف بشير  -.بيروت :
مطابع المقاصد االسبلمية . 1970 ,
142ص ؛ 24سـ .
 -1العمؿ والعماؿ

أ .توفيؽ سويرة (جامع)

ب -حسف بشير (جامع)

Encyclopedia of librarian ship / edited by Thomas
Landau .- 3 rd ed .- London :
Bowes , 1966 .
400 p. ; 26 cm .
I . Landau ,Thomas(edr.).
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1 . Subject

أما اذا زاد عدد المحرريف أو الجامعيف عف ثبلثة فنعد مدخؿ اضافي باسـ الجامع أو المحرر

الموسوعة الفمسطينية  /تحرير  .روزنثاؿ بوديف  ]......واخروف [ ؛
ترجمة سمير كرـ  .ػ بيروت  :دار الطميعة . 1965 ,
250ص ؛ 24سـ .
أ .بوديف  ,روزنثاؿ (محرر)

 .1فمسطيف ػ موسوعات
ب .سمير كرـ (مترجـ)

Outside readings in American government /
Edited by H. Malcolm Macdonald
….[etal.] .

ػ  2nd ed .ػ Newyork:
Qrowell , 1955 .

I. Macdonald , H. Malcolm (ed.).
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1. Subject

 -7األعماؿ المحولة والمقتبسة :
وىي أعماؿ موجودة سابقا ثـ قاـ أشخاص آخروف بتعديميا أو تحويميا أو تغييرىا ويمكف تحديد
مداخؿ مثؿ ىذه األعماؿ :
اذا كاف العمؿ الجديد ىو عبارة عف تحديث أو اختصار أو مراجعة أو إعادة ترتيب  ......الخ
فأنو يدخؿ تحت مؤلؼ العمؿ األصمي (أو المدخؿ المناسب لمعمؿ األصمي)  .عمى أف نثبت مدخبل
إضافيا باسـ كؿ مف مغيري النص إذا لـ يزد عددىـ عف ثبلثة وباسـ األوؿ منيـ إذا زاد عددىـ عف ثبلثة

المتنبي  ,أبو الطيب احمد بف الحسيف
مختارات مف شعر المتنبي  /تأليؼ أبو الطيب احمد بف الحسيف المتنبي ؛
جمعيا احمد خميؿ

-1

أ .احمد خميؿ (جامع)

ب .العنواف

Dana , William Starr
How to Know the Wild flowers /
28

By Clarence J . Hylander .- Newyork :
Dover ,1963 .
300 P. ill.; 24 cm.

I. Hylander , Clarence J.

1.
II. Title .

اما اذا كاف التغيير ىو عبارة عف تغيير جوىري في طبيعة ومحتوى العمؿ االصمي  ,يدخؿ تحت اسـ القائـ
بالعمؿ الجديد (أو المدخؿ المناسب لمعمؿ الجديد المحور) مع اشارة في حقؿ المتابعة الى مؤلؼ وعنواف
العمؿ السابؽ الذي تـ تغييره أو االقتباس منو .
محمد بف عبدالوىاب
مختصر زاد المعاد  ,لبلماـ ابف قيـ الجوزي  /تأليؼ محمد عبدالوىاب ...
بيروت  :المكتبة االسبلمية  1971 ,؟
408ص ؛ 24سـ .
.1

أ .ابف قيـ الجوزيو

ج .العنواف
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ب .زاد المعاد

Godolphin , Mary
Pilgrim s progress / by John Bunyan ; retold and
Shortened for modern readers by Mary Godolohin ….
Philade Lphia : Lippincott ,1939 .
119p. : ill. ; 26 cm.

I. Bunyan ,John . Pilgrim s Progress

1.

 -8االعماؿ الموضحة  :يدخؿ العمؿ المؤلؼ مف نص زوده فناف بايضاحات تحت اسـ مؤلؼ النص
االصمي (أو المدخؿ المناسب لمعمؿ االصمي ) مع كؿ مداخؿ اضافية باسـ الموضحيف عمى اف اليزيد
عددىـ عف ثبلثة أو باسـ الموضح االوؿ اذا زاد عدد الموضحيف عف ثبلثة .
الييثـ االيوبي
اتفاؽ فصؿ القوات الثاني في سينا  : 1975دراسة تحميمية /
تاليؼ الييثـ االيوبي ؛ رسـ الخرائط اسامة حبيب  .ػ بيروت :
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر . 1975 ,
415ص  :مصور ؛ 24سـ
31

 .1حرب تشريف  -1973فصؿ القوات أ .اسامة حبيب (موضح) ب .العنواف

Schiller , Barbara
; The wite rat s tale /by Barbara Schiller
 illustrated by Adrienne Adams .ػ Newyork :
Halt, Rinehart and Winston , 1967 .
32 P . : coli ill . ; 22 cm .
II.

)I. Adam , Adrienne (illustrated

1. Subject
Title .

أما اذا نشرت االيضاحات لنص أولعدة نصوص مف اعداد أو أحد الفنانيف في عمؿ مستقؿ يكوف المدخؿ
تحت اسـ الفناف مع عمؿ مداخؿ اضافية لبلعماؿ الموضحة عمى أف التزيد عف ثبلثة  ,فاذا زادت عف
ثبلثة وكانت لكاتب واحد  ,فيعد مدخؿ اضافي تحت اسـ الكاتب .
" عمؿ بعنواف رسومات الواسطي لمقامات الحريري "
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الواسطي  ,يحيى بف محمد
رسومات الواسطي لمقامات الحريري  /يحيى بف محمد الواسطي  .ػ
بيروت  :دار الفكرة . 1970 ,
120ص  :ايضاحات ؛ 24سـ .

.1
ب .مقامات الحريري

أ .الحريري  ,ابو القاسـ محمد بف يحيى
ج .العنواف

 -9األعماؿ المراجعة  :وىي األعماؿ التي اجريت عمييا عممية مراجعة أو توسيع أو تحديث أو اختصار
 .وممكف تحديد مدخميا كاألتي :
اذا ورد اسـ الشخص المسؤوؿ عف العمؿ األصمي في بياف المسؤولية أو في العنواف  ,أو اذا دلت
الصياغة في المصدر الرئيسي لممعمومات عمى أف الشخص المسؤوؿ عف العمؿ األصمي ما يزاؿ ىو
المسؤوؿ عف العمؿ الجديد يكوف المدخؿ الرئيسي باسـ مؤلؼ العمؿ األصمي مع عمؿ مدخؿ إضافي باسـ
المراجع أو المختصر  .....الخ ( .مراجعة مثاؿ الييثـ األيوبي سابقا)
أما اذا أصبح المسؤوؿ عف العمؿ األصمي لـ يعد مسؤوال عنو بنتيجة المراجعة أو االختصار .......الخ
يكوف المدخؿ تحت الجديد

32

محمد بف عبدالوىاب
مختصر زاد المعاد  ,لئلماـ أبف قيـ الجوزية  /تأليؼ محمد عبدالوىاب
 .ػ بيروت  :المكتب اإلسبلمي . 1971 ,
408ص 24 ,سـ .
أ .أبف قيـ الجوزية

 .1اإلسبلـ

ب .زاد المعاد

ج .العنواف
 -10األعماؿ الصادرة مع تعميؽ أو الشرح أو التفسير :
وىي األعماؿ المؤلفة مف عدت نصوص أو نص واحد لنفس الشخص مع تعميؽ أو تفسير أو
شرح بواسطة شخص آخر  .ويمكف تحديد مداخميا كاألتي :
اذا كاف الغرض األساسي مف العمؿ الجديد التعميؽ أو التفسير أو الشرح أو اذا قدـ المصدر الرئيسي
لممعمومات العمؿ عمى أنو تعميؽ أو تفسير أو شرح فانو يدخؿ تحت اسـ الشارح .......الخ مع عمؿ
مدخؿ إضافي لمؤلؼ النص .....الخ
النووي  ,محمد بف عمر ( شارح )
مراقي العبودية  ,وىو شرح بداية اليدايا ألبي
حامد الغزالي  .ػ القاىرة  :دار اليبلؿ . 1950 :
350ص ؛ 23سـ .
 .1التصوؼ
ب .بداية اليدايا

أ .الغزالي  ,أبو احمد محمد بف محمد
ج .العنواف
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أما اذا ظير مف معاينة العمؿ أنو طبعة مف العمؿ األصمي فانو يدخؿ تحت مؤلؼ العمؿ
األصمي ( أو المدخؿ المناسب لمعمؿ األصمي ) مع إعداد مدخؿ إضافي مناسب لمنص تحت اسـ المعمؽ
.........الخ أو أية صيغة أخرى مناسبة لصيغة العمؿ .

أبف النقيب  ,شياب الديف أحمد بف لؤلؤ
عمدة السمؾ وعادة الناسؾ  /تأليؼ شياب الديف أحمد بف لؤلؤ
بف النقيب ؛ وبيامشو تعميقات نفسية لبعض العمماء  .ػ
بيروت  :دار الكتب العممية .1971 ,
192ص ؛ 25سـ .
أ .العنواف

 .1الشريعة اإلسبلمية

مبلحظة  :لـ يعد أي مدخؿ إضافي باسـ أي مف المعمقيف ألنيـ أكثر مف ثبلثة .

 -11األعماؿ المترجمة  :ويمكف تحديد مداخميا كما يأتي :
تدخؿ اإلعماؿ المترجمة تحت اسـ المؤلؼ األصمي ( األجنبي ) أو المدخؿ المناسب لمعمؿ
األصمي  ,مع إعداد مدخؿ إضافي باسـ المترجـ أو المترجميف اذا لـ يزد عددىـ عف ثبلثة .
أما اذا زاد عددىـ عف ثبلثة مترجميف فيعد مدخؿ إضافي بالمترجـ المذكور أوال
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ڤيبس ,لويد ج
المراجع في تدريس الزراعة المينية  /تأليؼ لويد ج قبيس ؛
ترجمة عبدا لحميد فوزي عبدا لعزيز  .ػ القاىرة  :مكتبة عالـ الكتب . 1969 ,
112ص ؛ 24سـ .

أ .عبدا لحميد فوزي عبدا لعزيز(مترجـ)

 .1الزراعة المينية ػ طرؽ تدريس
ب .العنواف

أما اذا كانت الترجمة تتضمف إعادة كتابة أو توصؼ عمى أنيا ترجمة حرة يكوف المدخؿ الرئيسي
تحت اسـ المترجـ (أو يدجؿ تحت المدخؿ المناسب لمعمؿ ) مع عمؿ مدخؿ إضافي باسـ المؤلؼ األصمي
أو المؤلفيف األصمييف ( إذا لـ يزد عددىـ عف ثبلثة ) فإذا ازداد العدد عف ثبلثة يعد مدخؿ إضافي باألوؿ
فقط .
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Phillips , Stephen
Faust / Freely translated from Goeth s dramatic by Stephen
 Phillips and J.Comyns Carr .ػ New York : Macmillan, 1908 .
208p.; 20 cm .

I. Carr, J .Comyns
III. Title

1. subject

II. Goeth , Johunn Wolfgang . Von .Faust

االختبار البعدي :س/أذا اشترؾ في تأليؼ كتاب مؤلفيف أو شخصيف مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص10
س/أذا أشترؾ ثبلث مؤلفيف في عمؿ ما مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص10
س /اذا الؼ الكتاب اكثر مف ثبلث مؤلفيف مف سيكوف الدخؿ الرئيسي؟
ج/ص11
س/اذا كاف العمؿ مجيوؿ المؤلؼ مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
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ج/ص12
س/اذا كاف العمؿ صادر تحت اشراؼ تحريري مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص12
س/اذا كاف العمؿ مقتبس او محوؿ مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص15-14
س/اذا كاف العمؿ موضح لعمؿ أخر مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص16-15
س/اذا كاف العمؿ تعميؽ او شرح او تفسير لعمؿ اخر مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص18-17
س/اذا كاف العمؿ مترجـ لعمؿ اخر مف سيكوف المدخؿ الرئيسي؟
ج/ص19
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االسبوع السادس:
عنواف المحاضرة:كيفية اختيار المداخؿ الرئيسية لبلشخاص
استخداـ الضبط االستنادي
الفئة المستيدفة:الصؼ االوؿ
الموضوع:كيفية اختيار المداخؿ الرئيسيةلبلشخاص مع استخداـ الضبط االستنادي
االفكار المركزية :كقاعدة عامة يختار اسـ المؤلؼ الذي اشتير بو كمدخؿ,سواء كاف ىذا االسـ ىو االسـ
الحقيقي لمشخص,او االسـ المستعار,او اسـ الشرؼ او المقب,او حروؼ االختصار او غير ذلؾ مف
التسميات,فضبل عف تعييف الجزء المشيور مف اسـ المؤلؼ,وتشابو االسماء,وتغيير االسماء,و االسماء
المستعارة.
اما الممؼ االستنادي :فيو عبارة عف سجؿ او فيرس مرتب ترتيبا ىجائيا بالصيغ النيائية لمداخؿ البطاقات
في الفيرس العاـ ويعتبر ميـ في قسـ الفيرسة النو يوجد اسماء المؤلفيف.
أىداؼ المحاضرة:التعرؼ عمى مشاكؿ صياغة المداخؿ الرئيسية لبلشخاص فضآل عف معرفة ممؼ
االسناد.
االختبار القبمي:س/كيؼ تختار مداخؿ لبلشخاص الرئيسية ؟
ج/مف خبلؿ معرفة الجزء المشيور مف اسـ المؤلؼ مثؿ أبراىيـ الموصمي وليس الموصمي,أبراىيـ
مف خبلؿ معرفة تشابو االسماء مثؿ نجيب محفوظ(الطبيب),نجيب محفوظ(االديب).
مف خبلؿ معرفة تغير االسماء مثؿ غادة السماف وليس غادة الداعوؾ.
مف خبلؿ معرفة االسماء المستعارة مثؿ البدوي الممثـ و ليس يعقوب العودات.

38

عرض االفكار المركزية:
أشكال مداخل األشخاص وطريقة صياغتها
وكـيـفـيـة اختيار المداخل الرئيسية لألشخاص

كقاعدة عامة يختار اسـ المؤلؼ الذي اشتير بو كمدخؿ  ,سواء كاف ىذا االسـ ىو االسـ الحقيقي
لمشخص  ,أو االسـ المستعار  ,أو االسـ الشرؼ أو المقب ,أو حروؼ االختصار أو غير ذلؾ مف
التسميات  .فاألسماء التالية اشتير بيا أصحابيا بيذه الصيغة .

مثاؿ  :نجيب محفوظ
ىي (مستعار) وليس ماري زيادة ×
ؼ  .ع الشريؼ وليس فاروؽ عبدا هلل الشريؼ ×
× not James Early Carter

Jimmy / Carter

ويقوـ المفيرس بتقرير االسـ الذي يعرؼ بو الشخص مف المصدر الرئيسي لممعمومات في أعماؿ ذلؾ
الشخص الصادرة بمغتو  .ليـ المشاكؿ التي تصادؼ المفيرس في تقرير أشكاؿ مداخؿ األشخاص وطريقة
صياغتيا ىي :
 -1تعييف الجزء المشيور مف اسـ المؤلؼ :
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لمعرفة الجزء المشيور مف أسماء المؤلفيف العرب وخاصة القدامى منيـ عمى المفيرس استشارة
كتب المراجع الميمة لمعرفة ذلؾ الجزء مف اسـ المؤلؼ الذي اشتير بو وتثبيتو كمدخؿ السما مف المؤلفيف
العرب عرفوا باسماءىـ الشخصية وليس بأسماء الشيرة
مثاؿ  :إبراىيـ الموصمي
الحسف البصري

وليس الموصمي  ,إبراىيـ
وليس البصري  ,الحسف

كما أف معرفة أجزاء االسـ وعناصره ميمة جدا فقد تكوف الشيرة في اسميف مف أسماء المؤلؼ وما
عدا ذلؾ يعتمد اسـ الشيرة كمدخؿ إذا كاف المؤلؼ معروفا بو  .واسـ الشيرة لممؤلؼ العربي قد يكوف كنية
أي مايدؿ عمى البنوة أو االبوة .
أبو العتاىية ػ ػ

مثاؿ  :ابف المقفع  ,عبدا هلل

أو لقبا أي صفة تطمؽ عمى الشخص لتمييزه

مثؿ األعشى ميموف بف قيس

أو نسبة إلى مكاف

مثؿ الرصافي  ,معروؼ عبدا لغني

أو نسبة إلى مذىب

مثؿ الشافعي  ,احمد بف محمد

غالبة أسماء المؤلفيف الحديثة تستخدـ كما ىي دوف قمب بالنسبة لممؤلفيف العرب
مثاؿ  :نجيب محفوظ

توفيؽ الحكيـ

يوسؼ إدريس

أما المؤلؼ الغربي فتدخؿ مؤلفاتو تحت اسمو األخير الذي غالبا ما يكوف اسـ عائمة Surname
سواء
كاف الكاتب بمغتو األصمية أو المترجمة .
Anderson , James

مثاؿ  :كيسنجر  ,ىنري
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 -2تشػابو األسػماء :
ومف المشاكؿ التي تصادؼ المفيرس في صياغة المدخؿ تشابو األسماء  ,ويمكف معالجة ىذه
المشكمة بإضافة صيغة مميزة لمتعريؼ بيف األسماء المتشابية مثؿ تاريخ الميبلد أو الوفاة أوكمييما ,
المينة  ,الدرجة العممية  ,محؿ العمؿ .....الخ .
نجيب محفوظ (الطبيب)

مثاؿ  :محمد بف إبراىيـ 1924 ,

نجيب محفوظ (األديب)

محمد بف إبراىيـ 1896-1827 ,

 -3تغيير األسماء :
قد يمجأ المؤلؼ إلى تغيير اسمو باسـ آخر جديد وفي ىذه الحالة يختار االسـ الجديد  ,إال إذا
كاف ىناؾ سببا يدعو إلى االعتقاد إلى أف االسـ القديـ سيستمر كاسـ يشتير بو الشخص  .فإذا
استخدـ
االسـ الجديد يعد مدخؿ إحالة مف االسـ القديـ إلى االسـ الجديد .
مثاؿ  :غادة السماف ← وليس ← غادة الداعوؾ
غادة الداعوؾ ← انظر ← غادة السماف

Muhammad Ali

Cassius Clay

→ not Cassius Clay

→ See Muhammad Ali
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 -4األسػماء المستعارة :
قد يتخذ المؤلؼ لو اسما مستعا ار بدال اسمو الحقيقي لسبب ما ,ويمكف لممفيرس معالجة
ىذه الحالة حسب القواعد التالية :
المدخؿ تحت االسـ المستعار وليس تحت االسـ الحقيقي أذا كاف ( المستعار) ىو المشيور بو

مثاؿ :

وليس يعقوب العودات ×

البدوي الممثـ( المستعار)

انظر البدوي الممثـ( المستعار)

يعقوب العودات

المدخؿ تحت االسـ الحقيقي وليس تحت االسـ المستعار اذا كاف( االسـ الحقيقي )ىو المعروؼ بو أكثر

مثاؿ:

عائشة عبدا لرحمف

وليس بنت الشاطئ ( المستعار)

بنت الشاطئ ( المستعار)

انظر عائشة عبدا لرحمف
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ممف اإلسناد ( الضبط االسنادي )

وىو عبارة عف سجؿ أو فيرس مرتب ترتيبا ىجائيا بالصيغ النيائية لمدخؿ البطاقات في الفيرس العاـ ,
ويعتبر ىذا الفيرس مف األدوات الميمة في قسـ الفيرسة فبواسطتو

 يستطيع قسـ الفيرسةتوحيد صيغ يستطيع الفيرسة توحيد صيغ أسماء المؤلفيف
توحيد صيغ العناويف
توحيد صيغ السبلسؿ

بشكؿ ثابت ومعرفة

الصيغ
توحيد صغ المواضيع

األخرى ليا

 عادة ما يشتمؿ ممؼ اإلسناد عمى بطاقات السـ األشخاص والييئات والعناويف وعناويف السبلسؿ التيتستخدـ

كرؤوس في مداخؿ السبلسؿ

 -يقتصر استخداـ ىذا السجؿ عمى موظفي قسـ الفيرسة ,أي انو غير متاح لرواد المكتبة .

تشتمؿ بطاقة لممؼ اإلسناد عمى البيانات التالية ( :المعمومات التي تحتوييا البطاقة)
 -1شكؿ المدخؿ المتفؽ عمية والذي أصبح مقننا.
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 -2إذا أعدت إحاالت مف إشكاؿ أخرى لبلسـ ,يشار الييا مسبوقة بعبلمة (×)وىي تدؿ عمى احالة
انظر.

 -3الشكؿ الوارد في العمؿ المفيرس.

 -4المصادر التي اعتمد عمييا المفيرس في تحقيؽ االسـ  ,وتعطى بشكؿ مختصر .
 -5عنواف اوؿ عمؿ فيرس لو في المكتبة واستخداـ لمتعرؼ عميو ,وتاريخ نشره
فيما يمي نموذج لبطاقة في سجؿ إسناد األسماء العربية

 -1محمد فتحي عبداليادي -1942,
 × -2عبداليادي  ,محمد فتحي

 -3العمؿ المفيرس ( :محمد فتحي عبداليادي احمد)

 -4جامعة القاىرة  .كمية اآلداب  .دليؿ كمية اآلداب . 1979 -1978 :
 -5الفيارس والببميوغرافيات بمكتبات الجامعة الثبلثة بالقاىرة . 1971 ,

نموذج لبطاقة في سجؿ إسناد األسماء األجنبية

Veining , Elizabeth ( Gray ) 1902× Gray Elizabeth Janet
) Boot cat : (Elizabeth Janet Gray
)) n td C.B.I. 1943-48 ( Gray Elizabeth Janet ( Mrs . Morgan Veining
Bk list : V.48
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nt

Windows for the Crown prince .1952

س أو  nتعني أف اسـ المؤلؼ قد وجد في ىذا المرجع

اسـ
عنواف

ع أو  tتعني أف العنواف قد وجد في ىذا المرجع

تاريخ

ت أو  dتعني أف التواريخ قد وجد في ىذا المرجع
لتحقيؽ االسـ ومف ثـ تثبيتو في بطاقة ممؼ االسناد يمكف االستعانة بمعاجـ التراجـ لمناسبة

والمصادر المرجعية والببميوغرافيات  ....الخ ويزخر التراث العربي بالكثير مف امثاؿ ىذه المراجع

 -2معجـ األدباء ليفوت الحموي

 -1معجـ االعبلـ لمزركمي

 -4شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف

 -3تيمية الدىر لمثعالبي
عماد
 -5خبلصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر لممحبي

وتعد القائمة التي اعدىا الدكتور محمود الشنيطي واالستاذ عبدالمنعـ فيمي ( مداخؿ المؤلفيف العرب ,
القائمة االولى الى عاـ 1215ىػ 1800 /ـ ) مف اىـ االدوات التي يمكف االعتماد عمييا في تحقيؽ بعض
االسماء العربية القديمة .

أما بالنسبة لؤلسماء االوربية واالمريكية فتوجد الكثير مف المصادر التي يمكف االعتماد عمييا
- Library of Congress Name Heading With References
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)- National Union Catalog (NUC

)- British National Bibliography (BNB
- Biographical dictionaries and directories :

مثؿ s who in America , etc . ُُ s who (ww) , whoُُ who

االختبار البعدي:س/ماىي المشاكؿ التي تصادؼ المفيرس في تقرير أشكاؿ مداخؿ االشخاص و طريقة
صياغتيا؟
ج/ص.22-20
س/ما ىو ممؼ االسناد او (الضبط االستنادي)؟
ج/ص.22
س/أعطي مثاؿ يوضح فيو ممؼ االسناد؟بالمغة العربية او االجنبية؟
ج/ص.23
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االسبوع السابع و الثامن:
عنواف المحاضرة :دراسة حقؿ العنواف و انواعو.
الفئة المستيدفة :الصؼ االوؿ.
الموضوع :دراسة حقؿ العنواف وانواعو.
االفكار المركزية :حقؿ العنواف و يشمؿ:
.1العنواف الرسمي

.3العنواف الموازي

.2معمومات العنواف االخرى

.4العنواف البديؿ

.5اوعية المعمومات بدوف عنواف جامع.
أىداؼ المحاضرة :التعرؼ عمى حقؿ العنواف فضبل عف التعرؼ عمى انواعو مف عنواف موازي و عنواف
فردي و عنواف بديؿ و اذا كاف العمؿ بدوف عنواف جامع.
االختبار القبمي :ما ىو العنواف؟ وما ىو العنواف الفعمي؟
ج/العنواف :ىو كممة او شبو جممة او رمز او مجموعة رموز تظير عادة عمى المادة وتسمى المادة او
العمؿ المضمف فييا".
ج/اما العنواف الفعمي :ىو االسـ الرئيسي لممادة ويتضمف العنواف البديؿ ,اال انو ال يتضمف العنواف
الموازي.
س/ما ىو العنواف الموازي؟
ج/ىو العنواف الذي يكتب مقابؿ العنواف الفعمي و لكف بمغة اخرى ويفصؿ بينيما بعبلمة =.
عرض االفكار المركزية:
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حقل العنوان وبيان المسؤولية

العنواف بصورة عامة ىو " كممة أو شبو جممة أو رمز أو مجموعة رموز تظير عادة عمى المادة
وتسمى المادة أو العمؿ المضمف فييا " أما بياف المسؤولية فيو بياف منسوخ عف المادة قيد الوصؼ مرتبط
باألشخاص (أو الييئات) المسؤوليف عف المحتوى الفكري أو الفني لممادة .

وحقؿ العنواف وبياف المسؤولية ىو الحقؿ االوؿ في بطاقة الفيرسة والذي يبدأ تسجيمو عمى البعد
الثاني ويستكمؿ عمى البعد االوؿ عند الحاجة ليشكؿ مع حقؿ الطبعة وحقؿ بيانات النشر الفقرة االولى مف
البطاقة .

وتؤخذ المعمومات الخاصة بيذا الحقؿ مف المصدر الرئيسي لممعمومات وىو صفحة العنواف بالنسبة لمكتب
حيث تظير تفاصيؿ العنواف وبيانات المسؤولية واضحة عمى ىذه الصفحة في معظـ الكتب  .وفي االعماؿ
المتعددة االجزاء تعتمد صفحة عنواف الجزء االوؿ كمصدر رئيسي لممعمومات واف أي معمومات تؤخذ مف
خارج ىذه الصفحة توضع بيف قوسيف معقوفيف ويتكوف ىذا الحقؿ مف العناصر التالية :
مع مبلحظة عبلمات الترقيـ
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 -1العنواف الفعمي

Title proper

وىو االسـ الرئيسي لممادة ويتضمف العنواف البديؿ  ,اال أنو ال يتضمف العنواف الموازي أو بيانات
العنواف اآلخر  .ويسجؿ العنواف الفعمي كما يرد في صفحة العنواف وبنفس ترتيب كمماتو وىجائيتو  .أما
الحروؼ الكبيرة في العناويف الرومانية فتنص القواعد عمى أف الحرؼ االوؿ مف الكممة االولى في العنواف
تكتب كبي ار باإلضافة الى الحروؼ االولى مف اسماء االشخاص والييئات واالماكف .....,الخ .

عدؿ فتحي عبداهلل
كيؼ تصبحف أما مثالية ؟  /عدؿ فتحي عبداهلل

 -2العنواف البديؿ

Alterative Title

وىو القسـ الثاني مف العنواف الفعمي والذي يشير الى تسمية أخرى لمعمؿ بنفس المغة  ,لذلؾ فيو
غالبا ما يظير عمى صفحة العنواف تحت العنواف الفعمي ويرتبط معو بكممة  ,أو  ,أو ما يقابميا بالمغات
األخرى والبد مف تصنيفو في حقؿ العنواف وبياف المسؤولية الحتماؿ شيوعو واستخدامو اكثر مف العنواف
الفرعي .
ويسجؿ العنواف البديؿ في البطاقة بعد العنواف الفعمي ويفصؿ بينيما بكممة  ,أو  ,أو ما يعادليا
بالمغات األخرى متبوعة بفاصمة ومسافة وفاصمة ومسافة  .ويكتب الحرؼ االوؿ منو كبي ار في المغات
الرومانية .
زكي نجيب محمد
مجتمع جديد  ,أو  ,الكارثة  /زكي نجيب محمد
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Calvin , John
The future of education , or , The middle school / John Calvin
Parallel Title

 -3العنواف الموازي

وىو تكرار لمعنواف الفعمي لممادة ولكف بمغة أو بحروؼ كتابة أجنبية غير لغة الكتابة أو العنواف
الفعمي ,
وعادة ما يظير العنواف الموازي الى جانب العنواف الفعمي أو الى أسفمو ويسجؿ في البطاقة بعد تسجيؿ
العنواف الفعمي مسبوقا بمسافة وعبلمة التساوي ( = ) ومسافة اذا ورد في صفحة العنواف

المحروقي  ,عبدالفتاح
الدعاء =  / Supplicationعبدالفتاح المحروقي

اما اذا ورد العنواف الموازي خارج صفحة العنواف فيذكر في حقؿ المبلحظات

فاسميؼ  ,ـ .
المعادف واالنساف  /تاليؼ ـ  .فاسميؼ ؛ ترجمة

أنور محمود عبدالواحد  -0القاىرة  :دار النيضة . 1971 ,
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374ص  :العيف ؛ 24سـ 0ػ ( العالـ لمجميع )
عنواف موازي Matals and man :
 -4العنواف الجامع Collective Title
وىو عنواف شامؿ لمادة تحتوي عمى عمميف أو أكثر  .وقد تكوف ىذه االعماؿ في جزء واحد وفي
ىذه الحالة يعامؿ العنواف الجامع ليا معاممة العنواف الفعمي حيث يسجؿ في حقؿ العنواف وبياف المسؤولية
أما العناويف المنفصمة فتذكر حسب ورودىا في العمؿ كمبلحظة في حقؿ المبلحظات ويفصؿ بيف عمؿ
وآخر بالخط القصير ) (Dash
العقاد  ,عباس محمود
مجموعة اعبلـ الشعر  /عباس محمود العقاد 0ػ القاىرة  :دار الكاتب العربي
742ص ؛ 24سـ .
المحتويات  :عمر بف أبي ربيعة ػ جميؿ بثينة ػ شعراء مصر وبيئتيـ في الجيؿ
الماضي ػ
رواية قمبيز في الميزاف ػ تذكر حبيبتي ػ عرائس وشياطيف
 وقد تقع االعماؿ المضمنة في العنواف الجامع في أكثر مف جزء ولكؿ جزء عنوانو المستقؿ :
جرجي زيداف

تأريخ اداب المغة العربية  /تأليؼ جرجي زيداف ؛
مراجعة وتعميؽ شوقي ضيؼ  0ػ القاىرة  :دار اليبلؿ . 1957 ,
4حػ ؛ 24سـ .
المحتويات  :حػ 1عصر الجاىمية وصدر االسبلـ و العصر االموي ػ
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حػ  2العصر العباسي ػ حػ  3مف دخوؿ السبلجقة بغداد والى دخوؿ الفرنسييف مصر ػ
حػ  4اوائؿ القرف العشريف .
األعمال بدون عنوان جامع
اذا لـ يكف العمؿ عنواف جامع وتضمنت صفحة العنواف عناويف االعماؿ المضمنة نذكر ىذه
االعماؿ في حقؿ العنواف وبياف المسؤولية حسب ورودىا وتفصؿ عف بعضيا بمسافة ؛ ؼ منقوطة ,
مسافة

سعد مكاوي
الماء العكر ؛ مجمع الشياطيف  /تأليؼ سعد مكاوي

وفي خالة وجود مؤلؼ مستقؿ لكؿ عمؿ يفصؿ ما بيف كؿ عنواف ومؤلفو عف العنواف التالي ومؤلفو
بالنقطة ( . ) .
يوسؼ ابراىيـ
آخر الدنيا  :رواية  /بقمـ ابراىيـ  .العيب :
رواية  /بقمـ يوسؼ ادريس .
Tauber , Maurice F.
Cataloging and classification / by
Maurice F. Tauber . Subject headings / by
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Carlyle J. Frarey.

واذا كاف العنواف طويبل مف الممكف اختصاره مف وسطو أو مف آخره عمى أف ال يؤثر ذلؾ عمى المعنى
واف اليشمؿ اختصار الكممات الخمسة االولى ( مع عدـ احتساب العنواف البديؿ ) واف يشار الى ذلؾ
بعبلمة الحذؼ ( . ) ....
جماؿ اسماعيؿ عطية
تأريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي / .....
جماؿ اسماعيؿ عطية 0ػ
بيانات العناويف االخرى Other Title Information
وىو العنواف الثانوي الذي يأتي بعد العنواف الرسمي ويرتبط بو أو العنواف الموازي أو بالعناويف
االخرى وييدؼ الى تفسير العنواف الفعمي وتحديده أو زيادة توضيحو وغالبا ما ترد بيانات العنواف
االخرى عمى صفحة العنواف الى جانب العنواف الفعمي وتسجؿ في بطاقة الفيرسة بعد العنواف الفعمي
مسبوقة بالشارحة :
الزوىيري  ,توحيد عبدالفتاح
القرآف معجزة كؿ العصور  :مدخؿ الى النص القرآني /
توحيد عبدالفتاح الزوىيري .
Paradis,Adrain A
Dollars For you : 150 ways for boys
To earn money / Adrain A. paradis .
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وفي حالة تعدد البيانات األخرى لمعنواف تذكر طبقا لترتيب ورودىا في صفحة العنواف .

عبدالفتاح عوض
في األدب االسباني  :السخرية في روايات ماييستير :
دراسة سيكولوجية  /عبدالفتاح عوض

واذا كانت البيانات األخرى لمعنواف طويمة فأما أف تختصر طبقا لقواعد اختصار العناويف التي أشرنا الييا
سابقا أو تسجؿ في حقؿ المبلحظات .

عاطؼ محمد عبد
اإلدارة المالية  :االصوؿ العممية والعممية لمتخطيط المالي /......
تأليؼ عاطؼ محمد عبد

بياف المسؤولية :

وىو القسـ الثاني مف حقؿ العنواف وبياف المسؤولية  ,ويتضمف كافة أنواع المشاركة في العمؿ
سواء كانت تأليفا أو تحقيقا أو تحري ار أو ترجمة  .......الخ  .ويذكر بياف لمسؤولية الذي يرد في المصدر
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الرئيسي لممعمومات بعد تسجيؿ جميع العناويف ويكوف مسبوقا بالشرطة المائمة )  ( Slashالتي يسبقيا
ويمييا مسافة
(  ) /وتذكر العبارات الواردة أماـ أسـ المؤلؼ أو المشارؾ في العمؿ كجزء مف بياف المسؤولية مثؿ :
تأليؼ  ,بقمـ  ,تحقيؽ  ,ترجمة by, edited by , translated by , seleded by- . ......
في حيف تحذؼ االلقاب التي تسبؽ االسـ وتميو الدالة عمى المينة أو المنصب مثؿ الدكتور  ,الميندس ,
المحامي  ,االستاذ المساعد جامعة بغداد  .............الخ .

الجندي  ,عبدالغني محمد
تصميـ شبكات الري والصرؼ  /تأليؼ عبدالغني محمد
الجندي  ,احمد أبو الحسف عبدالعزيز  ,عصاـ احمد سميم ػػاف ؛
مراجعة ضياء الديف القوصي
يفصؿ بيف كؿ نوع مف أنواع المشاركة والنوع االخر ( ؛ ) وتستخدـ الفاصمة (  ) ,لمفصؿ بيف المشاركيف
في العمؿ مف نفس النوع  .اذا اخذ أي جزء مف بياف المسؤولية مف خارج صفحة العنواف يوضع بيف قوسيف
معقوفيف حتى واف اخذ مف الغبلؼ .
براند  ,دورثي
استيقظ وعش  ] /تأليؼ دورثي براند [ ؛
مراجعة عبدالمنعـ الزياوي .
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االختبار البعدي:س/ما ىو العنواف الفعمي مع االمثمة؟
ج/ص.24
س/ما ىو العنواف البديؿ مع االمثمة؟
ج/ص.24
س/ما ىو العنواف الموازي مع االمثمة؟
ج/ص.25
س/ما ىو العنواف الجامع مع االمثمة؟
ج/ص.25
س/اذا كاف العمؿ بدوف العنواف الجامع؟كيؼ تعالج ىذه الحالة ؟مع االمثمة.
ج/ص.26
س/ماىي بيانات العنواف االخرى؟وايف تأتي(تذكر)مع االمثمة؟
ج/ص.27-26
س/ما ىو بياف المسؤلية؟و ايف يذكر؟مع االمثمة
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االسبوع التاسع:
عنواف المحاضرة:حقؿ الطبعة,والفرؽ بيف الطبعة و االصدارة.
الفئة المستيدفة:الصؼ االوؿ.
الموضوع:حقؿ الطبعة,و الفرؽ بيف الطبعة و االصدارة فضآل عف عناصر حقؿ الطبعة.
االفكار المركزية:حقؿ الطبعة()....بالنسبة لمكتب وما شابييا تعني جميع النسخ مف المادة المنتجة مف
نفس شكؿ الحروؼ سواء كاف ذلؾ عف طريؽ التماس.
اما اختبلؼ الطبعة عف االصدارة()...في اف الطبعة الجديدة تشير اال اف تغييرات معينة مف اضافة
وتعديؿ قد حدثت فييا,اما االصدارة الجديدة او (اعادة االصدار)تعني صنع نسخ اخرى مف العمؿ دوف
تغير في النص او مع تصحيحات او مراجعات طفيفة.
أىداؼ المحاضرة:التعرؼ عمى حقؿ الطبعة ومعرفة الفرؽ بيف الطبعة و االصدارة فضآل عف التعرؼ عمى
عناصر حقؿ الطبعة.
االختبار القبمي:س/ما الطبعة؟
ج/الطبعة بالنسبة لمكتب تعني جميع النسخ مف المادة المنتجة مف نفس شكؿ الحروؼ.
س/ما ىي عناصر حقؿ الطبعة؟
ج/رقميا,نوعيا,بيانات مسؤوليتيا.
عرض االفكار المركزية:
وفي حالة تعدد البيانات األخرى لمعنواف تذكر طبقا لترتيب ورودىا في صفحة العنواف .
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عبدالفتاح عوض
في األدب االسباني  :السخرية في روايات ماييستير :
دراسة سيكولوجية  /عبدالفتاح عوض

واذا كانت البيانات األخرى لمعنواف طويمة فأما أف تختصر طبقا لقواعد اختصار العناويف التي أشرنا الييا
سابقا أو تسجؿ في حقؿ المبلحظات .

عاطؼ محمد عبد
اإلدارة المالية  :االصوؿ العممية والعممية لمتخطيط المالي /......
تأليؼ عاطؼ محمد عبد
بياف المسؤولية :
وىو القسـ الثاني مف حقؿ العنواف وبياف المسؤولية  ,ويتضمف كافة أنواع المشاركة في العمؿ
سواء كانت تأليفا أو تحقيقا أو تحري ار أو ترجمة  .......الخ  .ويذكر بياف لمسؤولية الذي يرد في المصدر
الرئيسي لممعمومات بعد تسجيؿ جميع العناويف ويكوف مسبوقا بالشرطة المائمة )  ( Slashالتي يسبقيا
ويمييا مسافة
(  ) /وتذكر العبارات الواردة أماـ أسـ المؤلؼ أو المشارؾ في العمؿ كجزء مف بياف المسؤولية مثؿ :
تأليؼ  ,بقمـ  ,تحقيؽ  ,ترجمة by, edited by , translated by , seleded by- . ......
-
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في حيف تحذؼ االلقاب التي تسبؽ االسـ وتميو الدالة عمى المينة أو المنصب مثؿ الدكتور  ,الميندس ,
المحامي  ,االستاذ المساعد جامعة بغداد  .............الخ .

الجندي  ,عبدالغني محمد
تصميـ شبكات الري والصرؼ  /تأليؼ عبدالغني محمد
الجندي  ,احمد أبو الحسف عبدالعزيز  ,عصاـ احمد سميم ػػاف ؛
مراجعة ضياء الديف القوصي

يفصؿ بيف كؿ نوع مف أنواع المشاركة والنوع االخر ( ؛ ) وتستخدـ الفاصمة (  ) ,لمفصؿ بيف المشاركيف
في العمؿ مف نفس النوع  .اذا اخذ أي جزء مف بياف المسؤولية مف خارج صفحة العنواف يوضع بيف قوسيف
معقوفيف حتى واف اخذ مف الغبلؼ .

براند  ,دورثي
استيقظ وعش  ] /تأليؼ دورثي براند [ ؛
مراجعة عبدالمنعـ الزياوي .

س/عرؼ الطبعةedition؟ثـ اذكر الفرؽ بينيا و بيف االصدارة؟
س/بيف عناصر حقؿ الطباعة؟مع االمثمة؟
ج/ص28
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االسبوع العاشر
عنواف المحاضرة:حقؿ بيانات النشر.
الفئة المستيدفة:الصؼ االوؿ.
الموضوع:حقؿ بيانات النشر.
االفكار المركزية:حقؿ بيانات النشر و تشمؿ مكاف النشر(,)...و الناشر(,)...و تاريخ النشر(.)...
أىداؼ المحاضرة:التعرؼ عمى حقؿ النشر مف خبلؿ معرفة مكاف النشر و اسـ الناشر و تاريخ النشر.
االختبار القبمي:س/ماذا يقصد بمكاف النشر؟
ج/يقصد بو اسـ المدينة التي نشر فييا الكتاب و ليس الدولة او الوالية.
س/ماذا يقصد بتاريخ النشر؟
ج/يقصد بو التاريخ الذي نشر فيو الكتاب و يسجؿ في المصدر الرئيسي لممعمومات عمى الكتاب مف
الداخؿ في صفحة العنواف.
و يكوف ىذا التاريخ مدوف بالتقويـ الميبلدي اما اذا ذكر بالتقويـ اليجري فيحوؿ الى التاريخ الميبلدي مع
وضعو داخؿ معقوفيف [ ].
عرض االفكار المركزية:
وفي حالة تعدد البيانات األخرى لمعنواف تذكر طبقا لترتيب ورودىا في صفحة العنواف .

عبدالفتاح عوض
في األدب االسباني  :السخرية في روايات ماييستير :
دراسة سيكولوجية  /عبدالفتاح عوض
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واذا كانت البيانات األخرى لمعنواف طويمة فأما أف تختصر طبقا لقواعد اختصار العناويف التي أشرنا الييا
سابقا أو تسجؿ في حقؿ المبلحظات .

عاطؼ محمد عبد
اإلدارة المالية  :االصوؿ العممية والعممية لمتخطيط المالي /......
تأليؼ عاطؼ محمد عبد

بياف المسؤولية :

وىو القسـ الثاني مف حقؿ العنواف وبياف المسؤولية  ,ويتضمف كافة أنواع المشاركة في العمؿ
سواء كانت تأليفا أو تحقيقا أو تحري ار أو ترجمة  .......الخ  .ويذكر بياف لمسؤولية الذي يرد في المصدر
الرئيسي لممعمومات بعد تسجيؿ جميع العناويف ويكوف مسبوقا بالشرطة المائمة )  ( Slashالتي يسبقيا
ويمييا مسافة
(  ) /وتذكر العبارات الواردة أماـ أسـ المؤلؼ أو المشارؾ في العمؿ كجزء مف بياف المسؤولية مثؿ :
تأليؼ  ,بقمـ  ,تحقيؽ  ,ترجمة by, edited by , translated by , seleded by- . ......
في حيف تحذؼ االلقاب التي تسبؽ االسـ وتميو الدالة عمى المينة أو المنصب مثؿ الدكتور  ,الميندس ,
المحامي  ,االستاذ المساعد جامعة بغداد  .............الخ .
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الجندي  ,عبدالغني محمد
تصميـ شبكات الري والصرؼ  /تأليؼ عبدالغني محمد
الجندي  ,احمد أبو الحسف عبدالعزيز  ,عصاـ احمد سميم ػػاف ؛
مراجعة ضياء الديف القوصي

يفصؿ بيف كؿ نوع مف أنواع المشاركة والنوع االخر ( ؛ ) وتستخدـ الفاصمة (  ) ,لمفصؿ بيف المشاركيف
في العمؿ مف نفس النوع  .اذا اخذ أي جزء مف بياف المسؤولية مف خارج صفحة العنواف يوضع بيف قوسيف
معقوفيف حتى واف اخذ مف الغبلؼ .

براند  ,دورثي
استيقظ وعش  ] /تأليؼ دورثي براند [ ؛
مراجعة عبدالمنعـ الزياوي .
واذا كاف بياف المسؤوليةجزء مف العنواف أو بيانات العناويف االخرى فبل حاجة العادة ذكره في بياف
المسؤولية  .اال اذا تطمب االمر توضيحا أو كاف مذكو ار في المصدر الرئيسي لممعمومات بصورة مستقمة .

ديواف بدر شاكر السياب 0ػ بيروت  :دار العودة . 1980,
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حقؿ الطبعة :
الطبعة  Editionبالنسبة لمكتاب وما شابييا تعني جميع النسخ مف المادة المنتجة مف نفس شكؿ
الحروؼ
وتختمؼ الطبعة  Editionعف االصدارة  Issueفي اف الطبعة الجديدة تشير الى أف تغييرات معينة (
اضافات  ,حذؼ  ,تعديؿ ) قد حدثت  ,ومف ناحية اخرى فاف االصدارة الجديدة أو ( اعادة االصدار )
تعني صنع نسخ اخرى مف العمؿ دوف تغيير في النص أو مع تصحيحات أو مراجعات طفيفة .

وقد تسمى الطبعة بتسمية معينة مثؿ أف تكوف " مراجعة موسعة " أو " مختصرة " كما يمكف أف
تأخذ الطبعة رقما مثؿ " الطبعة الخامسة " ومثؿ ىذه البيانات المرتبطة بالطبعة تبيف لممفيرس ولممستفيد
حدوث بعض التغييرات في المحتوى أو الشكؿ .

ينسخ بياف الطبعة كما يوجد في العمؿ  .وتستخدـ المختصرات المقننة  ,كما تستخدـ االرقاـ بدال مف
الكممات ( ط , 2ط  , 5ط موسعة )واذا كانت المادة المكتبية في طبعتيا االولى فبل تدوف الطبعة اال اذا
ذكرت.

أمثمة

0ػ ط 3

0ػ ط  , 2مزيدة ومنقحة

0ػ ط جديدة

مراجعة [

new ed / edited by S. king

3d ed ., rer .

ػ0
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2n ed .

0ػ ] ط 3

ويسجؿ بياف المسؤولية المرتبطة بطبعة معينة أو أكثر وليس لكؿ الطبعات لعمؿ معيف بعد بياف الطبعة اف
وجد عمى النحو التالي :
0ػ ط  / 3مراجعة حسف حمدي 0ػ

بيانات حقؿ النشر  ,التوزيع  ............الخ : Imprint Area
وتشمؿ ىذه البيانات
مكاف النشر  :اسـ الناشر  ,تأريخ النشر
مثاؿ 0 :ػ جدة  :دار الشروؽ . 1979 ,
بالنسبة لمكاف النشر يقصد بو اسـ المدينة وليس الدولة أو الوالية أو الحي  .وبدوف اسـ المدينة
كما يرد في المصدر الرئيسي لممعمومات  .واذا كانت الصيغة غير مألوفة  ,فندوف الصيغة المألوفة بيف
قوسيف معقوفيف .
ويستطيع المفيرس اف يضيؼ اسـ البمد أو الوالية الى اسـ المدينة إذا اعتبر ذلؾ ضروريا إلغراض
التعريؼ ,
أو اذا كانت االضافة ضرورية لمتمييز بيف مدينتيف تحمبلف نفس االسـ .
مثاؿ :

0ػ طرابمس  ,لبناف  ( :عبارة لبناف واردة في المصدر الرئيسي ) .
0ػ طرابمس  ] ,لبناف [  ( :عبارة لبناف غير واردة في المصدر الرئيسي ) .

ػLondon : Longman , 1980 . 0
ػNewYork , London : Longman , 1995 . 0
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واذا لـ يكف اسـ الناشر أو الموزع معروفا فبل يترؾ مكانو خاليا في البطاقة بؿ يذكر المختصر] د  .ف
[ أي بدوف ناشر .
مثاؿ 0 :ػ دمشؽ  ] :د  .ف [ . 1971 ,
0ػ ] د  .ـ  :د  .ف [  1990 ,بدوف مكاف نشر وبدوف ناشر .

واذا كاف المؤلؼ ىو الناشر فيكتب اسمو وليس كممة المؤلؼ  .كما ىو مستعمؿ في بعض المكتبات
مثاؿ 0 :ػ عماف  :عمياف . 1998 ,
0ػ بيروت  :الخالدي . 1995 ,
أما بالنسبة لتأريخ النشر فيذكر بعد اسـ الناشر ويفصؿ بينيما بالفارزة (  ) ,واذا التأريخ المذكور
في غير التقويـ الميبلدي فيذكر التأريخ الوارد كما ىو  ,ويضاؼ التقويـ الميبلدي بيف قوسيف معقوفيف ىكذا
 1401ىػ ] . [ 1981
ويوضح تأريخ حقوؽ الطبع وتأريخ الطباعة محؿ تأريخ النشر اذا لـ يكف االخير معروفا أما اذا لـ
يتوفر أي مف التواريخ المذكورة فيبيف تأريخ نشر تقريبي عمما بأنو اليجوز اف يترؾ مكاف تأريخ النشر خاليا
 ,بؿ يجب اف يذكر تأريخ تقريبي .
مثاؿ  :توضيح اف التأريخ تقريبي ] حوالي [ 1985
ذكر العقد اذا لـ تكف السنة محتممة بينما العقد مؤكد ] ػ . [ 197
ذكر العقد المحتمؿ ] ؟ ػ . [ 197
تقدير القرف عمى االقؿ ] ػ ػ . [ 19
واذا لـ يكف القرف مؤكدا فميكف محتمبل ] ؟ ػ ػ . [ 19
ذكر تأريخ الطبعة بدؿ تأريخ النشر ] طبعة 1995
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االختبار البعدي:س/اعطي مثاؿ يوضح مكاف النشر بالعربي و االجنبي؟
ج/ص.29
س/اعطي مثاؿ يوضح اسـ الناشر بالعربي و االجنبي؟
ج/ص.29
س/اعطي مثاؿ يوضح تاريخ النشر باليجري و الميبلدي؟
ج/ص.29
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االسبوع الحادي عشر-:
عنواف المحاضرة  :الوصؼ المادي وبيانو
الفئو المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :الوصؼ المادي لممكتبات ويشمؿ:
-1حقؿ التوريؽ ( عدد مجمدات  ,صفحات  ,مواد توضيحيو  ,مواد مرافقو )
 -2حقؿ السمسمو ( عنواف السمسمو  ,عنواف موازي  ,رقـ الكتاب في السمسمو )
االفكار المركزيو  :حقؿ الوصؼ المادي يختص بوصؼ الحالو الماديو لمكتاب  ,أي بياف عدد صفحاتو او
عدد اجزاء الكتاب او االوراؽ او االعمده فضبل عف بياف المواد التوضيحيو وحجـ الكتاب و المواد
المصاحبو اف وجدت.
انا حقؿ السمسمة فيو الحقؿ الخامس في البطاقو ويسجؿ مباشرة بعد حقؿ الوصؼ المادي فيو يشكؿ مع
حقؿ الوصؼ المادي فقرة واحده.
والسمسة عبارة عف عنواف جامع لمجموعة اعماؿ مستقمو ومنفصمة عف بعضيا ولكؿ منيا عنوانو الخاص
بو ولكنيا رتبط مع بعضيا تحت ىذا العنواف الجامع ألسـ السمسمة.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى حقؿ الوصؼ المادي مف حيث عدد اجزاء الكتاب وعدد الصفحات والمواد
التوضيحية والمواد المرافقة فضبل عف التعرؼ عمى حقؿ السمسمة ومايتضمف مف عنوانيا ورقميا وحتى بياف
مسؤوليتيا اف وجد.
االختبار القبمي  :س /اذا كاف ىناؾ كتاب يحتوي عمى عدد مف االجزاء او المجمدات فكيؼ تذكر ىذه
البيانات في حقؿ الوصؼ المادي ؟ ثـ ايف تذكر عدد الصفحات ليذا الكتاب؟
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ج /اذا كاف الكتاب يتألؼ مف عدد مف االجزاء موزعو في مجمدات فيجب توضيح ذلؾ حيث تسبؽ
االجزاء المجمدات ثـ يتـ بعد ذلؾ ذكر بياف عدد الصفحات.
مثاؿ  4 :ج ػ في 2مج  350 ,ص

عرض االفكار المركزيو :
الوصؼ المادي لمكتاب وبيانو  .مع بياف حقؿ السمسمة :

حقؿ الوصؼ المادي يختص بوصؼ الحالة المادية لمكتاب  ,أي بياف عدد اجزاء الكتاب وعدد
الصفحات أو االوراؽ أو االعمدة باالضافة الى بياف المواد والتوضيح وحجـ الكتاب والمواد المصاحبة اف
وجدت  .فيذا الحقؿ يعطي لممستفيد صورة دقيقة عف الشكؿ المادي لمكتاب .
يبداء حقؿ الوصؼ المادي بفقرة جديدة في بطاقة الفيرسة أي ال تسبقو النقطة والمسافة الشارحة .
أ -توضع النقطتيف قبؿ بياف المواد المصورة :

253ص  :مصور ← يعني إيضاحات

xiv , 346 p. : ill .

ب -توضع الفارزة المنقوطة قبؿ بياف الحجـ

xiv , 346 p. : ill ; 24cm .

405ص  :مصور ؛ 24سـ
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ج -توضع عبلمة  +قبؿ بياف المادة المصاحبة

250ص  :مصور ؛ 24سـ  +دليؿ معمـ xiv , 346 p. : ill ; 24cm + guide .

أما اذا كاف الكتاب يتألؼ مف عدد مف االجزاء موزعة في مجمدات فيجب توضيح ذلؾ بحيث ينسؽ
االجزاء والمجمدات .

مثاؿ :

5v. in3

4جػ في 2مج

وبعد ذكر بياف عدد االجزاء والمجمدات يذكر عدد الصفحات أو األوراؽ أو األعمدة
350 p. : ill 24cm .

350ص  :مصور ؛ 24سـ

350 Leaves : ill. ; 24cm .

350ورقة  :مصور ؛ 24سـ

350 Columns : ill. : 24cm .

1440عمود  :مصور ؛ 24سـ

أما إذا كاف ىناؾ صفحات تمييدية لمكتاب فتذكر قبؿ عدد الصفحات الكمية
a – z , 350 p.

مثاؿ  :أ – ي 350 ,ص  :مصور ؛ 24سـ
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أما بالنسبة لمكتب األجنبية التي ترقـ صفحاتيا التمييدية بأرقاـ رومانية فتذكر آخر رقـ روماني سجؿ ثـ
عدد الصفحات الكمية لمكتاب .
Xiv, 374 p. : ill. : 24cm .

أما في حالة االعماؿ غير المرقمة  :أما أف تحسب عدد الصفحات وتوضع بيف معقوفيف خصوصا إذا كاف
اقؿ مف  100صفحة .

مثاؿ :

]  [96ص  :مصور ؛ 24سـ .

أو اف يعطي العدد التقريبي مسبوقا بكممة ( حوالي ) في البطاقة العربية و(  ) Caفي البطاقة
االنكميزية خصوصا اذا كاف عدد الصفحات كبي ار ( اكثر مف  100صفحة ) والستخداـ االقواس المعقوفة
في ىذه الحالة .

Ca . 250p.

مثاؿ  :حوالي 25ص ؛ 24سـ

أما في حالة اذا اشتمؿ الكتاب عمى ترقيـ معقد أو غير منظـ فينا يسجؿ عدد الصفحات متبوعا بعبارة
في ترقيـ متعدد .

مثاؿ 88 :ص في ترقيـ متعدد ؛ 26سـ .

88 p. in Various paging ; 24cm .
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أما إذا زاد عدد األقساـ ذات الترقيمات المنفصمة في الكتاب الواحد عف ثبلثة أقساـ فييمؿ الترقيـ
ويكتفي بذكر عبارة ( متعدد الترقيـ ) دوف ذكر أي رقـ في البطاقة .

Various paging ; 24cm .

مثاؿ  :متعدد الترقيـ ؛ 24سـ .

أما اذا احتوى العمؿ عمى لوحات وكانت مرقمة متذكر بعد عدد الصفحات الكمية .

مثاؿ 296 :ص 65 ,ص لوحات  :مصور ؛ 24سـ .

أما اذا كانت ىذه الموحات غير مرقمة فتعد وتحسب وتوضع في قوسيف معقوفيف .

مثاؿ 240 :ص  [ 56 ] ,صفحة لوحات .

أما اذا كاف الكتاب لو عرض اقؿ مف نصؼ االرتفاع ← 9*22سـ .
أما اذا كاف العرض أكبر مف الطوؿ ← 32*20سـ .
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حقؿ السمسة

: Series Area

ىو الحقؿ الخامس في البطاقة ويسجؿ مباشرة بعد الوصؼ المادي فيو يشكؿ مع حقؿ الوصؼ
المادي فقرة واحدة .
والسمسمة ىي عبارة عف عنواف جامع لمجموعة أعماؿ مستقمة ومنفصمة عف بعضيا ولكؿ منيا
عنوانو الخاص بو ولكنيا ترتبط مع بعضيا تحت ىذا العنواف الجامع السـ السمسمة .
يشمؿ ىذا الحقؿ العناصر التالية اف وجدت :

العنواف الرسمي لمسمسمة ؛ ورفميا
العنواف الموازي لمسمسمة  ,بيانات العنواف االخرى لمسمسمة ورقميا  ,بياف المسؤولية المتعمؽ بالسمسمة ,
الترقيـ الدولي الموحد لمسمسمة  .السمسمة الفرعية ورقميا .

مثاؿ 400 :ص  :مصور ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة تأريخ العالـ ؛ ) 5
3مج ؛ 21سـ 0ػ ( عالـ المعرفة ؛ ) 12 , 11 , 8

سمسمة العنواف الموازي

463ص ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة الفكر اإلداري المعاصر contemporary administration
= ) series
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سمسمة عنواف فرعي

235ص ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة فنوف األدب العربي  :الفف التمثيمي )

سمسمة بياف مسؤولية خاص بيا

350ص ؛ 24سـ 0ػ ( السمسمة اإلعبلمية  /منظمة العمؿ العربية )

سمسمة رقـ دولي موحد ( تدور )

356ص  :مصور ؛ 24سـ 0ػ ( السمسمة االعبلمية  ,تدور ) 6045 - 2871

االختبار البعدي  :س /اذا كاف لمكتاب عدد صفحات تمييدية وعدد صفحات كمية فكيؼ تذكر؟
ج /تذكر عدد الصفحات التمييدية ثـ تتبعيا عدد الصفحات الكمية وبينيما فاروه.
مثاؿ أ-ي  350 ,ص

س /في حالو الكتاب االجنبي كيؼ تذكر عدد الصفحات التمييدية
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ج /تذكر في الكتاب االجنبي الذي ترقـ صفحاتة التمييدية بأرقاـ رومانية بذكر اخر
رقـ روماني سجؿ في الكتاب ثـ يتبعو عدد الصفحات الكمية Xiv , 350p.

س /ماىي العناصر التي يمكف اف تشتمؿ عمييا حقؿ السمسمة؟
ج -1 /رقـ السمسمة -2لمسمسمة عنواف موازي
-4لمسمسمة بياف مسؤولية

 -3لمسمسمة عنواف فرعي

 -5لمسمسمة رقـ دولي معياري.
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االسبوع الثاني عشر:
عنواف المحاضرة:حقؿ المبلحظات Notes Area
الفئة المستيدفة:الصؼ االوؿ
الموضوع:حقؿ المبلحظات ويشمؿ انواع المبلحظات في جميع حقوؿ البطاقة و تشمؿ:
(.1مبلحظات تحميمية .2مبلحظة االعماؿ المترجمة .3المبلحظات الخاصة بحقوؿ الوصؼ المادي
.4المبلحظات الخاصة باالطروحات

.5المبلحظات الخاصة بالجميور .6المبلحظات الخاصة

بالمحتويات .7المبلحظات الخاصة بنسخة المكتبة و محتوياتيا

.8مبلحظات(مع))

االفكار المركزية:حقؿ المبلحظات ىو الحقؿ السادس و التي تسجؿ فيو بعض البيانات البلزمة الكماؿ
عممية الوصؼ المادي لمكتاب,و يبدأ ىذا الحقؿ في فقرة جديدة اي انو يسجؿ عمى البعد الثاني لمبطاقة و
يفضؿ اف تكتب كؿ مبلحظة في سطر مستقؿ(اي في فقرة جديدة) و تستعمؿ النقطتاف لمفصؿ بيف
المبلحظة و بيف البيانات الدالة عمى ىذه المبلحظة.

أىداؼ المحاضرة :التعرؼ عمى حقؿ المبلحظات مف خبلؿ معرفة كيفية كتابتو في اي فقرة و عمى اي بعد
وما ىي انواع المبلحظات الخاصة بكافة حقوؿ البطاقة.

االختبار القبمي :س /عدد انواع المبلحظات؟
ج /مبلحظات تحميمية
مبلحظات االعماؿ المترجمة
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مبلحظات الخاصة بحقوؿ الوصؼ المادي
مبلحظات الخاصة بالجميور
مبلحظات الخاصة بالمحتويات
مبلحظات الخاصة بنسخة المكتبة و محتوياتيا
مبلحظات (مع)

عرض االفكار المركزية:

أما اذا كاف الكتاب لو عرض اقؿ مف نصؼ االرتفاع ← 9*22سـ .

أما اذا كاف العرض أكبر مف الطوؿ ← 32*20سـ .

حقؿ السمسة

: Series Area

ىو الحقؿ الخامس في البطاقة ويسجؿ مباشرة بعد الوصؼ المادي فيو يشكؿ مع حقؿ الوصؼ
المادي فقرة واحدة .
والسمسمة ىي عبارة عف عنواف جامع لمجموعة أعماؿ مستقمة ومنفصمة عف بعضيا ولكؿ منيا
عنوانو الخاص بو ولكنيا ترتبط مع بعضيا تحت ىذا العنواف الجامع السـ السمسمة .
يشمؿ ىذا الحقؿ العناصر التالية اف وجدت :
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العنواف الرسمي لمسمسمة ؛ ورفميا
العنواف الموازي لمسمسمة  ,بيانات العنواف االخرى لمسمسمة ورقميا  ,بياف المسؤولية المتعمؽ بالسمسمة ,
الترقيـ الدولي الموحد لمسمسمة  .السمسمة الفرعية ورقميا .

مثاؿ 400 :ص  :مصور ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة تأريخ العالـ ؛ ) 5
3مج ؛ 21سـ 0ػ ( عالـ المعرفة ؛ ) 12 , 11 , 8

سمسمة العنواف الموازي

463ص ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة الفكر اإلداري المعاصر contemporary administration
= ) series

سمسمة عنواف فرعي

235ص ؛ 24سـ 0ػ ( سمسمة فنوف األدب العربي  :الفف التمثيمي )

سمسمة بياف مسؤولية خاص بيا
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350ص ؛ 24سـ 0ػ ( السمسمة اإلعبلمية  /منظمة العمؿ العربية )

سمسمة رقـ دولي موحد ( تدور )

356ص  :مصور ؛ 24سـ 0ػ ( السمسمة االعبلمية  ,تدور ) 6045 - 2871

حقؿ المبلحظات : Notes Area

حقؿ المبلحظات ىو الحقؿ السادس في البطاقة والتي تسجؿ فيو بعض البيانات البلزمة الكماؿ
عممية الوصؼ المادي لمكتاب  ,فقد تكوف البيانات الواردة في جسـ البطاقة أو في حقؿ الوصؼ المادي أو
حقؿ السمسمة غير واضحة أو يكتنفيا بعض الغموض عند ذلؾ يجب توضيحيا في حقؿ المبلحظات .

يبدأ ىذا الحقؿ في فقرة جديدة أي أنو يسجؿ عمى البعد الثاني مف البطاقة ويفضؿ اف تكتب كؿ
مبلحظة في سطر مستقؿ ( أي في فقرة جديدة ) وتستعمؿ النقطتاف لمفصؿ بيف المبلحظة وبيف البيانات
الدالة عمى ىذه المبلحظة .
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أنواع المالحظات :

 -1المبلحظات التحميمية  :وىي المبلحظات التي تبيف طبيعة العمؿ أو نطاقو أو شكمو الفني إذا لـ يكف
ذلؾ واضحا مف بقية الوصؼ .

مثاؿ  :محمود فتحي شعراوي
اإلسراء والمعراج 0ػ ط 0 5ػ القاىرة :
دار الشروؽ . 1975 ,
132ص ؛ 22سـ .
ثبلثة ممفات مف برنامج التمفزيوني  :نور عمي نور .

 -2مبلحظة األعماؿ المترجمة  :وىي المبلحظات التي تبيف العنواف األصمي لمكتب المترجمة أو التي
يشار فييا الى مصدر الترجمة أو االقتباس ( اذا لـ يكف ذلؾ مذكو ار في الوصؼ ) .

مثاؿ  :أياد جعفر مرزه
كيؼ تستخدـ المكتبة 0ػ بغداد  :مطبعة اإلرشاد . 1966 ,
30ص ؛ 24سـ .
ترجمة كتاب How to use the Library :
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 -3المبلحظة الخاصة بالوصؼ المادي  :وتبيف مثبل األخطاء في ترقيـ الصفحات  ,وجود صفحات
ناقصة  ,كما يمكف إسقاط المادة المصاحبة مف حقؿ الوصؼ المادي وادراجيا في حقؿ المبلحظات .

مثاؿ :

الصيني  ,اسماعيؿ مصطفى
فمسفة الفف واالتجاىات التقوية عند المازني /
اسماعيؿ مصطفى الصيني 0ػ ] الكويت  :د  .ف [ . 1974 ,
428ص ؛ 24سـ .
نسخة بيا أخطاء في ارقاـ الصفحات  :ص  65ػ 80

 -4المبلحظات الخاصة باالطروحات  :إذا كاف الكتاب الذي يفيرس ىو رسالة أو اطروحة اعدت كجزء
مف متطمبات درجة أكاديمية يذكر ذلؾ في حقؿ المبلحظات  .أما تسجيؿ ىذا البياف فيكوف بتسجيؿ
عبارة اطروحة
(  ) thesisمتبوعة بنوع الدرجة بيف قوسيف ثـ شارحة طويمة ثـ اسـ الكمية أو الجامعة المانحة (
ماجستير  ,دكتوراه ) .

مثاؿ  :الجبوري  ,عبداهلل مبل محمد خميؿ
اإلماـ االوزاعي وفقيو  /عبداهلل مبل محمد خميؿ الجبوري ؛
إشراؼ ابوبكر عزالديف محمد 0ػ القاىرة  :جامعة األزىر  ,مكتبة الشريعة والقانوف . 1976 ,
81

300ص ؛ 24سـ .
اطروحة ( دكتوراه ) ػ جامعة األزىر .

 -5المبلحظات الخاصة بالجميور  :وىي المبلحظات التي تبيف مستوى المستفيديف مف الجميور الذي
اعد الكتاب ليتناسب مع مستواىـ .

مثاؿ :

الجميور المقصود  :أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

 -6المبلحظات الخاصة بالمحتويات  :ويقسـ ىذا النوع مف المبلحظات الى نوعيف ىما :
أ -المبلحظات الحرة لممحتويات  :وىي المبلحظات التي تشير الى احتواء الكتاب عمى ببميوغرافيا أو
كشافات أو مبلحؽ  ........الخ .

مثاؿ :

رؤوؼ عبيد
جرائـ التزييؼ والتزوير  0ػ ط  , 3منقحة وفريدة  0ػ
القاىرة  :دار الفكر العربي . 1978 ,
246ص ؛ 25سـ .
ببميوغرافية  :ص 225 – 223
يحتوي عمى كشاؼ .
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ب -المبلحظات المقننة لممحتويات  :وىي المبلحظات التي تبرز محتويات احدى المجموعات
فالكتاب الذي يتألؼ مف اكثر مف عمؿ منفصؿ ولو عنواف جامع يسجؿ عنواف الجامع في حقؿ
العنواف وبياف المسؤولية  ,أما عناويف االعماؿ التي يحتوييا الكتاب فتسجؿ جميعيا أو بعضيا في
حقؿ المبلحظات كمحتويات مقننة وتذكر عناويف االعماؿ ىذه حسب ترتيب ورودىا في الكتاب
عمى أف يفصؿ بيف عنواف وآخر بالخط ( ػ ػ ) أو الشارحة .

مثاؿ :

محمد عبدالحميـ عبداهلل
ثبلث قصص  0ػ القاىرة  ] :د  .ف  ,ػ [ 196
430ص ؛ 22سـ
المحتويات  :بعد الغروب ػ شجرة المببلب ػ البيت الصامت

االختبار البعدي:س/ماذا نقصد بمبلحظة االعماؿ المترجمة؟
ج/وىي المبلحظات التي تبيف العنواف االصمي لمكتاب المترجـ او التي يشار فييا الى
مصدر الترجمة او االقتباس(اذا لـ يكف ذلؾ مذكو آر في الوصؼ)
مثاؿ:اياد جعفر مرزة
كيؼ تستخدـ المكتبة _بغداد:مطبعة االرشاد1996.,
300ص؛24سـ
ترجمة الكتابHow to use the library:
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االسبوع الثالث عشر:
عنواف المحاضرة:حقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمكتاب ISBNمع بياف حقؿ المتابعة.
الفئة المستيدفة:الصؼ االوؿ.
الموضوع:الترقيـ الدولي الموحد لمكتاب ISBNمع بياف حقؿ المتابعةويتضمف(رؤوس الموضوعات ,المؤلفوف
المشاركوف,المترجموف,العنواف,السمسمة).

االفكار المركزية:ISBN:وىو رقـ متفؽ عميو دوليآ يحدد الذاتية الفريدة لمكتاب.اذ اليوجد كتاباف يحمبلف
نفس الترقيـ الدولي الموحد,بؿ التوجد طبعتيف في نفس الكتاب تتشابياف في رقمييا الدولي.ويكتب ىذا
الحقؿ في فقرة جديدة و يسجؿ بعد كتابة عبارة(تدمؾ—>)ISBN
ISBN 0-7043-3100-4

مثاؿ:تدمؾ 977-201-664-3

اىداؼ المحاضرة:التعرؼ عمى حقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمكتاب ومعرفة ماىي البيانات االتاحة ليذا
الحقؿ والتعرؼ عمى بياف حقؿ المتابعة وما يشممو مف مداخؿ اضافية.

االختبار القبمي:س/ماىي بيانات االتاحة في حقؿ الترقيـ الدولي الموحد؟
ج/بيانات االتاحةىي البيانات التي تشعر الى سعر النسخة الواحدة مف الكتاب واضافة
بيانات االتاحة ىي امر اختياري متروؾ لممكتبة المفيرسة لمكتاب وتكتب بشكؿ مختصر.
س/ايف يذكر حقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمكتاب؟
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ج/يذكر حقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمكتاب بعد حقؿ المبلحظات وفي فقرة منفصمة وعمى
البعد الثاني مف البطاقة.
عرض االفكار المركزية:
مثاؿ  :الجبوري  ,عبداهلل مبل محمد خميؿ
اإلماـ االوزاعي وفقيو  /عبداهلل مبل محمد خميؿ الجبوري ؛
إشراؼ ابوبكر عزالديف محمد 0ػ القاىرة  :جامعة األزىر  ,مكتبة الشريعة والقانوف . 1976 ,
300ص ؛ 24سـ .
اطروحة ( دكتوراه ) ػ جامعة األزىر .
 -5المبلحظات الخاصة بالجميور  :وىي المبلحظات التي تبيف مستوى المستفيديف مف الجميور الذي
اعد الكتاب ليتناسب مع مستواىـ .
مثاؿ :

الجميور المقصود  :أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

 -6المبلحظات الخاصة بالمحتويات  :ويقسـ ىذا النوع مف المبلحظات الى نوعيف ىما :
أ -المبلحظات الحرة لممحتويات  :وىي المبلحظات التي تشير الى احتواء الكتاب عمى ببميوغرافيا أو
كشافات أو مبلحؽ  ........الخ .
مثاؿ :

رؤوؼ عبيد
جرائـ التزييؼ والتزوير  0ػ ط  , 3منقحة وفريدة  0ػ
القاىرة  :دار الفكر العربي . 1978 ,
246ص ؛ 25سـ .
ببميوغرافية  :ص 225 – 223
يحتوي عمى كشاؼ .
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ب -المبلحظات المقننة لممحتويات  :وىي المبلحظات التي تبرز محتويات احدى المجموعات
فالكتاب الذي يتألؼ مف اكثر مف عمؿ منفصؿ ولو عنواف جامع يسجؿ عنواف الجامع في حقؿ
العنواف وبياف المسؤولية  ,أما عناويف االعماؿ التي يحتوييا الكتاب فتسجؿ جميعيا أو بعضيا في
حقؿ المبلحظات كمحتويات مقننة وتذكر عناويف االعماؿ ىذه حسب ترتيب ورودىا في الكتاب
عمى أف يفصؿ بيف عنواف وآخر بالخط ( ػ ػ ) أو الشارحة .

مثاؿ :

محمد عبدالحميـ عبداهلل
ثبلث قصص  0ػ القاىرة  ] :د  .ف  ,ػ [ 196
430ص ؛ 22سـ
المحتويات  :بعد الغروب ػ شجرة المببلب ػ البيت الصامت

مثاؿ :

المحتويات  :بعد الغروب  /عمي عبدالستار ػ شجرة المببلب /
مصطفى فؤاد ػ البيت الصامت  /فيمي رؤوؼ .

 -7المبلحظات الخاصة بنسخة المكتبة ومحتوياتيا  :وىي المبلحظات التي تبيف الغرائب والعيوب أو
النواقص الخاصة بالنسخة قيد الوصؼ ومحتويات المكيبة اذا كانت ىذه الخصائص ميمة .

مثاؿ :

مثاؿ :

نسخة المكتبة تنقصيا المبلحؽ

حسيف عمر
85

مقدمة عمـ االقتصاد  :نظرية القيمة 0ػ ط 0 3ػ
القاىرة  :دار المعرفة . 1968 ,
741ص  :مص ؛ 24سـ
نسخة المكتبة فييا صفحات مقموبة  :ص  471ػ . 491

 -8مبلحظة " مع " اذا كاف الوصؼ خاص بجزء مف كتاب لو عنواف مستقؿ وليس لو عنواف جامع فتعد
مبلحظة تبدأ بكممة ( مع  ) with ,يسجؿ فييا عناويف األجزاء األخرى مف الكتاب وبنفس تسمسؿ ورودىا
.

مثاؿ :

توفيؽ الحكيـ
أشواؾ السبلـ  0ػ القاىرة  :مكتبة اآلداب . 1950 ,
300ص 24 ,سـ .
مع مختارات  /ميخائيؿ نعيمة  .بيروت  :دار العمـ . 1972 ,

With : of the sister arts / H – Jacob .
Newyork : [ s.n. ] , 1970 .
الترقيـ االولي الموحد لمكتاب  . ISBNمع بياف حقؿ المتابعة .
Standard Number and Terms of Availability .
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 : ISBNوىو رقـ متفؽ عميو دوليا يحدد الذاتية الفريدة لمكتاب اذ ال يوجد كتابات يحمبلف نفس الترقيـ
الدولي الموحد  ,بؿ ال يوجد طبعتيف مف نفس الكتاب تتشابياف في رقميما الدولي  .أما بيانات االتاحة
فيي البيانات التي تشير الى سعر النسخة الواحدة مف الكتاب واضافة بيانات االتاحة ىي أمر اختياري
متروؾ لممكتبة المفيرسة لمكتاب وتكتب بشكؿ مختصر  .كما يمكف أف يضاؼ قبؿ بيانات االتاحة صفة
نسخة الكتاب  :أي ىؿ ىي ورقية
)  ( pbkأـ مجمدة )  ( bound؟ .

يكتب ىذا الحقؿ في فقرة جديدة ويسجؿ بعد كتابة عبارة ( تدمؾ ← ) ISBN
ISBN 0 – 7043 – 3100 – 4

مثاؿ  :تدمؾ  3ػ  466ػ  201ػ 977

توضح النقطتاف قبؿ بيانات االتاحة ( السعر ) ISBN 0 – 7043 – 3100 – 4 : $ 1.95
توضح صفة النسخة بيف قوسيف

تدمؾ  496 -2ػ  201ػ  ( 977مجمد )  :مجاني
ISBN 0 – 19 – 2811 – 1 ( pbk ) : $ 9.00 .

االختبار البعدي:س/ماىي البيانات التي تذكر في حقؿ المتابعة(المداخؿ االضافية)؟
ج/بيانات المتابعة تكتب عمى البعد الثاني في جسـ البطاقة وترتب تسمسميآ برؤوس
الموضوعات ومف ثـ المؤلفوف,المترجموف,العنواف الرسمي لمكتاب,و اخي آر السمسمة ويمكف مراجعة
الصفحة.36
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االسبوع الرابع عشر:
عنواف المحاضرة  :انواع البطاقات
الفئة المستيدفة  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :انواع البطاقات وبيانيا في فيرس المكتبو مو اعداد سيت ةاحد لمكتاب
االفكار المركزيو  :انواع البطاقات وتشمؿ ( -1البطاقو الرئيسية  -2البطاقو االضافيو  -3البطاقو
التحميميو  -4بطاقو الحالو  -5البطاقة الموحده )
اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى انواع بطاقات الفيرس عمؿ سيت واحد لمكتاب

االختبار القبمي  :س /عدد انواع البطاقات في فيرس المكتبو .
ج -1 /بطاقو رئيسية
 -2بطاقو اضافيو
 -3بطاقو تحميميو
 -4بطاقو احالو
 -5بطاقو موحده

انظر
انظر أيضا
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عرض االفكار المركزيو :

أنواع البطاقات :

 -1البطاقة الرئيسة : Main Card

وىي البطاقة اآلـ  .وتستخدـ بشكؿ اساسي العداد البطاقات اآلخرى لمكتاب أو الوثيقة  .وتشتمؿ
عمى المدخؿ الرئيسي لممادة المكتبية أو الوثيقة سواء أكاف ىذا المدخؿ بالمؤلؼ أو العنواف  ,كما تشتمؿ
عمى اوفر البيانات الببميوغرافية عف الوثيقة والتي تساعد في تحديد ذاتيتيا وتمييزىا عف غيرىا مف الوثائؽ
أو المواد المكتبية .

 – 2البطاقة االضافية

: Added Card

وتشتمؿ عمى المداخؿ االخرى االضافية لموثيقة والتي يمكف بواسطتيا الوصوؿ الى الوثيقة أو المادة
المكتبية بغير طريقة المدخؿ الرئيسي  .وتعد البطاقات االضافية الشخاص آخريف ساىموا بدور في اعداد
الكتاب أو الوثيقة سواء اشتركوا في التأليؼ أو قاموا بالترجمة أو التحرير أو التحقيؽ أو غيره  .كما تعد
البطاقات االضافية لمعناويف االخرى لمكتاب أو الوثيقة سواء كانت ىذه العناويف عناويف فرعية أو موازية أو
بديمة  .وتعد ايضا لرؤوس المواضوعات التي يغطييا الكتاب أو الوثيقة  .وكذلؾ لمسمسمة اف وجدت .
ويترؾ أمر ىذه البطاقات االضافية لممفيرس يعد منيا مايكوف في تقديره وافيا لتوثيؽ الكتاب أو الوثيقة ممبيا
لحاجات المستفيد يف .
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 -3البطاقات التحميمية : Analyzed Card

وىي تشتمؿ عمى مدخؿ لقسـ أو جزء مف عمؿ أعد لو مدخؿ شامؿ أو تمؾ التي تصؼ عمبل
ضمف مجموعة مف االعماؿ أو مقالة في دورية  . .والمداخؿ التحميمية قد تكوف باسـ المؤلؼ أو العنواف
أو الموضوع  ,وتتكوف باالضافة الى مدخؿ الجزء المحمؿ عمى بيانات وصفية عف العمؿ الشامؿ  ,وذلؾ
حتى يمكف تبييف مكاف الجزء الذي تـ تحميمو بالنسبة لموثيقة التي تحويو .

 -4بطاقة االحالة

: Cross – Reference

وىي البطاقة التي تحيؿ القاريء مف مدخؿ الى آخر في الفيرس  .وذلؾ باستخداـ وسائؿ
التوجيو ( أنظر وأنظر أيضا ) وتستخدـ بطاقات االحالة في اسماء المؤلفيف والعناويف ورؤوس
الموضوعات  ,وىي عمى نوعيف :
أ -احالة أنظر ) : ( See
وىي التي تحيؿ القاريء مف مدخؿ أو مصطمح غير مستخدـ الى مدخؿ أو مصطمح آخر مستخدـ
في الفيرس .
مثاؿ :
الياتؼ

بنت الشاطيء

أنظر

أنظر

التميفوف

عائشة عبدالرحمف
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ب -احالة أنظر أيضا ) : ( See also

وىي التي تحيؿ القاريء مف مدخؿ أو مصطمح مستخدـ الى مدخؿ أو مصطمح آخر مستخدـ
بالفيرس أيضا وذو صمة بالمدخؿ المحاؿ منو .

مثاؿ :
الح اررة

استرجاع المعمومات

أنظر أيضا

أنظر أيضا

فيزياء

خدمات المعمومات
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التفاح
أنظر أيضا
الفواكو

 -5البطاقة الموحدة

: Union Card

وىي شكؿ واحد لمبطاقة باستطاعتو خدمة كافة االغراض وذلؾ باضافة الرأس المناسب في
أعبلىا  .ومف أمثمة ىذا النوع مف البطاقات  ,بطاقات مكتبية الكونغرس وىي عبارة عف شكؿ واحد
لممداخؿ الرئيسية واالضافية  .ويتـ اعداد البطاقات االضافية باضافة الرأس البلزـ في أعمى البطاقة  .ومف
مميزات البطاقة الموجودة توفير الوقت والجيد والماؿ فيي تقضي عمى تكرار فيرسة الكتاب أكثر مف مرة ,
وتختصر الوقت الذي تستغرقو عممية الفيرسة واعداد البطاقات  .وتقمؿ مف تكاليؼ اعداد الفيرس  ,وتساعد
عمى التوحيد القياسي في عمميات الفيرسة  ,وتعتبر وسيمة لمتنظيـ الببميوغرافي عمى النطاؽ المحمي
والقومي واالقميمي والعالمي  ,وذلؾ الف البطاقات تعد مركزيا وتحصؿ عمييا المكتبات ومراكز المعمومات
االخرى عف طريؽ الشراء أو التبادؿ .

براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف الح اررية  /تأليؼ و  .د  .براوف ؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري  ,سعيد محمد عبدالمطيؼ 0ػ بغداد :
الكمية الفنية العسكرية . 1979 ,
290ص ؛ 24سـ .

 -1دينميؾ الح اررة
أ -الجبوري  ,عمي سمماف ( مترجـ )

 -2االالت الح اررية
ب -سعيد محمد عبدالمطيؼ (مترجـ )
العنواف
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جػ-

دينميؾ الح اررة والمكائف
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالعنواف

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

سعيد محمد عبدالمطيؼ ( مترجـ )
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالمترجـ الثاني

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

الجبوري  ,عمي سمماف ( مترجـ )
براوف  ,و  .د .
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دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالمترجـ األوؿ

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

اآلالت الح اررية
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة برأس الموضوع

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

دينميؾ الح اررة
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف ؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري  ,سعيد محمد عبدالمطيؼ 0ػ بغداد :
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→ بطاقة برأس

الكمية الفنية العسكرية . 1979 ,
 290ص ؛ 24سـ

 -1دينميؾ الح اررة  -2االالت الح اررية أ -الجبوري  ,عمي
سمماف (مترجـ) ب -سعيد محمد عبدالمطيؼ (مترجـ) جػ -
العنواف
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الموضوع

االختبار البعدي  :س /عرؼ البطاقو االضافيو  Added Cardمع التوضيح
ج /البطاقة االضافية

: Added Card

وتشتمؿ عمى المداخؿ االخرى االضافية لموثيقة والتي يمكف بواسطتيا الوصوؿ الى الوثيقة أو المادة
المكتبية بغير طريقة المدخؿ الرئيسي  .وتعد البطاقات االضافية الشخاص آخريف ساىموا بدور في اعداد الكتاب
أو الوثيقة سواء اشتركوا في التأليؼ أو قاموا بالترجمة أو التحرير أو التحقيؽ أو غيره  .كما تعد البطاقات
االضافية لمعناويف االخرى لمكتاب أو الوثيقة سواء كانت ىذه العناويف عناويف فرعية أو موازية أو بديمة  .وتعد
ايضا لرؤوس المواضوعات التي يغطييا الكتاب أو الوثيقة  .وكذلؾ لمسمسمة اف وجدت  .ويترؾ أمر ىذه
البطاقات االضافية لممفيرس يعد منيا مايكوف في تقديره وافيا لتوثيؽ الكتاب أو الوثيقة ممبيا لحاجات المستفيد يف .
س/بيف ماىي بطاقات االحالو والى ماذا تنقسـ مع اعطاء مصاؿ لكؿ منيا
ج /بطاقة االحالة

: Cross – Reference

وىي البطاقة التي تحيؿ القاريء مف مدخؿ الى آخر في الفيرس  .وذلؾ باستخداـ وسائؿ التوجيو
( أنظر وأنظر أيضا ) وتستخدـ بطاقات االحالة في اسماء المؤلفيف والعناويف ورؤوس الموضوعات  ,وىي عمى
نوعيف :
 -1احالة أنظر ) : ( See
وىي التي تحيؿ القاريء مف مدخؿ أو مصطمح غير مستخدـ الى مدخؿ أو مصطمح آخر مستخدـ في الفيرس .
مثاؿ :
الياتؼ

بنت الشاطيء

أنظر

أنظر

التميفوف

عائشة عبدالرحمف
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س /اعطي مثاؿ كامؿ لسيت واحد مف انواع البطاقات لكتاب واحد ؟
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ج/
دينميؾ الح اررة والمكائف
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالعنواف

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

سعيد محمد عبدالمطيؼ ( مترجـ )
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالمترجـ الثاني

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

الجبوري  ,عمي سمماف ( مترجـ )
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براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة بالمترجـ األوؿ

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

اآلالت الح اررية
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف

→ بطاقة برأس الموضوع

؛
ترجمة عمي سمماف الجبوري

دينميؾ الح اررة
براوف  ,و  .د .
دينميؾ الح اررة والمكائف  /تأليؼ و  .د  .يراوف ؛
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ترجمة عمي سمماف الجبوري  ,سعيد محمد عبدالمطيؼ 0ػ بغداد :
الكمية الفنية العسكرية . 1979 ,
 290ص ؛ 24سـ

 -1دينميؾ الح اررة  -2االالت الح اررية أ -الجبوري  ,عمي
سمماف (مترجـ) ب -سعيد محمد عبدالمطيؼ (مترجـ) جػ -
العنواف
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→ بطاقة برأس
الموضوع

االسبوع الخامس عشر :
عنواف المحاضرة  :انواع الفيارس
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :انواع الفيار وبياف كيفيو التغمب عمى مشاكؿ الفيارس التقميديو
االفكار المركزيو  :الفيرس يمكف المستفيد مف الوصوؿ الى أي ماده ثقافيو في المكتبو وذلؾ مف
خبلؿ عده مداخؿ  ،مثؿ اسـ المؤلؼ االوؿ او اسـ المؤلؼ المشارؾ او اسـ المترجـ او عنواف الماده
او الموضوع  ....الخ وعند ترتيب ىذه المداخؿ في اتباع اساليب مختمفو سيؤدي الى تنوع الفيارس.
اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى انواع الفيار ومنيا فيرس المؤلفيف وفيرس العناويف وفيرس
الموضوعات والفيرس القاموسي والفيرس المصنؼ؟
االختبار القبمي  :س /ماذا يقصد بالفيرس ؟
ج /يقصد بالفيرس بانو اداه استرجاع فعالو وسريعو تمكف المستفيد مف الوصوؿ
الى أي ماده ثقافيو في المكتبو مف خبلؿ عده مداخؿ  ،مثؿ اسـ المؤلؼ االوؿ  ،اسـ المؤلؼ
المشارؾ  ،اسـ المترجـ او عنواف المادة او موضوعيا ....الخ.
عرض االفكار المركزيو :
أنواع الفهارس
الفيرس كأداة استرجاع فعالة وسريعة البد أف تمكف المستفيد مف الوصوؿ إلى أي مادة ثقافية
في المكتبة مف خبلؿ عدة مداخؿ  ,مثؿ اسـ المؤلؼ األوؿ أو اسـ المؤلؼ المشارؾ أو اسـ المترجـ
أو عنواف المادة أو موضوعيا  ...... ,الخ  ...وىذه المداخؿ المتعددة تمثؿ نقاط وصوؿ تؤدي إلى
نفس المادة  ,وىذا يعني أف عمى المكتبة أف تقوـ بأعداد مداخؿ لممادة مف الفيرس بقدر عدد نقاط
الوصوؿ الممكنة لتمؾ المادة  .وعادة ما يتـ اختيار المؤلؼ األوؿ ( أحيانا عنواف المادة ) مدخبل
رئيسيا عند ذلؾ يصبح كؿ مف المؤلؼ المشارؾ والمترجـ والعنواف والموضوع  .......الخ  ..مداخؿ
إضافية .
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إف إتباع أساليب مختمفة في ترتيب ىذه المداخؿ سيؤدي إلى تنوع الفيارس فإذا رتبت جميع
المداخؿ مع بعضيا ىجائيا بغض النظر عف كونيا مداخؿ مؤلفيف أو عناويف أو مواضيع سينتج عف
ذلؾ نوع مف الفيارس يسمى الفيرس القاموسي كما أف فصؿ مداخؿ المؤلفيف والعناويف عف مداخؿ
المواضيع وترتيب كؿ منيا ىجائيا بمعزؿ عف اآلخر سينتج عنو ما يسمى بالفيرس المجزء وعمى
ىذا األساس تقسـ الفيارس إلى األنواع التالية :

 -1فيرس المؤلفيف : Author Catalog
وترتب مداخمو ىجائيا وفؽ أسماء المؤلفيف وبضمنيا أسماء المؤلفيف المشاركيف والمترجميف
والمحرريف والجامعيف والمحققيف  ....الخ  .وكذلؾ مداخؿ أسماء الييئات التي تقوـ مقاـ المؤلفيف .
وفيرس المؤلفيف يعتبر مف أىـ أقساـ الفيرس في المكتبة لما لو أىمية تفوؽ أىمية فيرس العناويف
وفيرس الموضوعات  .فمف خبللو يمكف التأكد مف وجود عمؿ معيف لمؤلؼ معيف ومعرفة جميع
األعماؿ الموجودة في المكتبة لمؤلؼ معيف  ,إال أف استخدامو يتطمب تحديد الصيغ الصحيحة
المستخدمة ألسماء المؤلفيف فذلؾ يساعد عمى تقميؿ الوقت والجيد .

 -2فيرس العناويف : Title Catalog
وترتب مداخمو ىجائيا أيضا ولكف وفؽ عناويف األعماؿ ومف خبلؿ ىذا الفيرس سيستطيع
المستفيد العثور عمى العمؿ المطموب إذا عرؼ عنوانو فقط إال أنو يعتبر أقؿ أىمية مف فيرس
المؤلفيف .
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 -3فيرس الموضوعات : Subject Catalog
وترتب مداخمو ترتيبا ىجائيا حسب رؤوس الموضوعات التي قد تختمؼ كثي ار في صياغتيا
ومدلوليا عف عناويف األعماؿ ألنيا مقننة  .وقد يكوف لمعمؿ الواحد أكثر مف مدخؿ موضوعي حسب
الموضوعات الرئيسية التي يغطييا  .وليذا الفيرس أىمية كبيرة لمباحثيف الذيف يبحثوف بالدرجة
األولى عف األعماؿ التي تتوفر في المكتبة في موضوع معيف بغض النظر عف عناوينيا أو مؤلفييا
 ,كما أنو يميؿ الباحثيف أيضا إلى الموضوعات األخرى التي ليا عبلقة وثيقة بمواضيع بحوثيـ  .إال
أف استخداـ ىذا الفيرس يتطمب مف المستفيد تحديد الصيغة الصحيحة ( المقننة ) المستخدمة لرأس
الموضوع في الفيرس كما أف الترتيب اليجائي ليذا الفيرس يباعد بيف أجزاء الموضوع الواحد ويفقدىا
االرتباط المنطقي .
 -4الفيرس القاموسي : Dictionary Catalog
ىو الفيرس الذي ترتب فيو كافة مداخؿ المؤلفيف والعناويف والمواضيع لممواد الثقافية في
تتابع ىجائي واحد  .وىو مف أكثر أنواع الفيارس انتشا ار وخاصة في مكتبات الواليات المتحدة  .فقد
قاد اختيار مكتبة الكونكرس األمريكية الفيرس القاموسي المكتبات األخرى ىناؾ إلى استخداـ ىذا
النوع مف الفيارس وخاصة تمؾ المكتبات التي تشتري البطاقات الجاىزة وقواعد معمومات MARC
مف مكتبة الكونكرس .
مميزات الفيرس القاموسي :
 -1سيولة استخدامو فالترتيب اليجائي المتبع فيو مألوؼ لدى جميع المستفيديف واليحتاج إلى تدريب
خاص .
 -2استخدامو يشبو استخداـ المعاجـ ودوائر المعارؼ إلى حد كبير .
 -3االقتصاد في الوقت والجيد .
 -4االقتصاد النسبي لمحيز الذي يشغمو الفيرس .

************************
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عيوب الفيرس القاموسي :

 -1إف الترتيب اليجائي الموحد أو الواحد لكافة المواد يتحوؿ إلى ترتيب معقد وصعب كمما اتسع
حجـ المكتبة .
 -2الصعوبة التي يجدىا المفيرسوف في ترتيب المداخؿ وخاصة المداخؿ الموضوعية التي كثي ار ما
تتشابو في المفظ مع مداخؿ المؤلفيف والعناويف وتتفرع إلى تفرعات شكمية أو وجييو أو زمنية أو
جغرافية .
 -3كما اف الشبكة المعقدة مف الحاالت المستخدمة في ىذا النوع مف الفيارس تسبب االرباؾ
لممستفيد لذلؾ كمو فأف الفيرس القاموسي يبلئـ المكتبات الصغيرة الحجـ اكثر مف مبلئمتو
لممكتبات الكبيرة .

*************************

 -5الفيرس المصنؼ

: Classified Catalog

وىو مف أقدـ أنواع الفيارس فقد استخدـ في عدد مف المكتبات أالمريكية قبؿ أف تتحوؿ
إلى استخداـ الفيرس القاموسي  .وبالرغـ مف أف مداخؿ ىذا الفيرس ترتب موضوعيا إال أف
الترتيب الموضوعي ىذا ليس ىجائيا برؤوس الموضوعات كما ىو الحاؿ في الفيرس
الموضوعي بؿ ىو ترتيب موضوعي حسب أرقاـ التصنيؼ أي حسب خطة التصنيؼ التي
تتبعيا المكتبة في تنظيـ مجموعاتيا  .وىذا الترتيب يساعد الفيرس عمى التجميع المنطقي أو
المنيجي لمموضوعات ذات الصمة ويعرض العبلقة بينيا بطريقة أفضؿ لممستفيد  ,كما يكشؼ
نقاط الضعؼ والقوة في التغطية الموضوعية لمجموعة المكتبة مف المواد الثقافية ويسيؿ عممية
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إعداد الببميوغرافيات الموضوعية  .وفي األنواع الجيدة مف ىذا الفيرس قد تكوف لممادة الواحدة
أكثر مف مدخؿ تحت أكثر مف رقـ تصنيؼ تبعا لما تحويو ىذه المادة مف موضوعات رئيسية
مختمفة  .فعمى سبيؿ المثاؿ فأف الكتاب الذي يعالج موضوع التشريح والجراحة نجده في الفيرس
مرة تحت الرقـ (  ) 611الذي يمثؿ التشريح ومرة آخري تحت رقـ (  ) 617الذي يمثؿ الجراحة
في نظاـ تصنيؼ ديوي العشري .
إف ما يميز ىذا النوع مف الفيارس استخدامو لرموز التصنيؼ التي تدؿ عمى
الموضوع أو الشكؿ مما يجعمو بعيد التأثر بتغيير المصطمحات واألسماء  ,رموز التصنيؼ
التتحمؿ صيغ وأشكاؿ مختمفة  ,ىذه الرموز مفيومة مف قبؿ شعوب العالـ .
ومف عيوبو أنو يتطمب معرفة دقيقة بنظاـ التصنيؼ المتبع في ترتيبو  ,واستخدامو
يتطمب الرجوع إلى الكشاؼ اليجائي  ,ويمكف أف يمحؽ بو كشاؼ بالمؤلفيف وكشاؼ بالعناويف .

االختبار البعدي  :س /تكمـ عف فيرس المؤلفيف ؟
ج /فيرس المؤلفيف : Author Catalog
وترتب مداخمو ىجائيا وفؽ أسماء المؤلفيف وبضمنيا أسماء المؤلفيف المشاركيف والمترجميف
والمحرريف والجامعيف والمحققيف  ....الخ  .وكذلؾ مداخؿ أسماء الييئات التي تقوـ مقاـ المؤلفيف .
وفيرس المؤلفيف يعتبر مف أىـ أقساـ الفيرس في المكتبة لما لو أىمية تفوؽ أىمية فيرس العناويف
وفيرس الموضوعات  .فمف خبللو يمكف التأكد مف وجود عمؿ معيف لمؤلؼ معيف ومعرفة جميع
األعماؿ الموجودة في المكتبة لمؤلؼ معيف  ,إال أف استخدامو يتطمب تحديد الصيغ الصحيحة
المستخدمة ألسماء المؤلفيف فذلؾ يساعد عمى تقميؿ الوقت والجيد .
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س /تكمـ عف فيرس العناويف ؟
ج /فيرس العناويف : Title Catalog
وترتب مداخمو ىجائيا أيضا ولكف وفؽ عناويف األعماؿ ومف خبلؿ ىذا الفيرس سيستطيع
المستفيد العثور عمى العمؿ المطموب إذا عرؼ عنوانو فقط إال أنو يعتبر أقؿ أىمية مف فيرس
المؤلفيف .

س /تكمـ عف فيرس الموضوعات ؟
ج /فيرس الموضوعات : Subject Catalog
وترتب مداخمو ترتيبا ىجائيا حسب رؤوس الموضوعات التي قد تختمؼ كثي ار في صياغتيا
ومدلوليا عف عناويف األعماؿ ألنيا مقننة  .وقد يكوف لمعمؿ الواحد أكثر مف مدخؿ موضوعي حسب
الموضوعات الرئيسية التي يغطييا  .وليذا الفيرس أىمية كبيرة لمباحثيف الذيف يبحثوف بالدرجة
األولى عف األعماؿ التي تتوفر في المكتبة في موضوع معيف بغض النظر عف عناوينيا أو مؤلفييا
 ,كما أنو يميؿ الباحثيف أيضا إلى الموضوعات األخرى التي ليا عبلقة وثيقة بمواضيع بحوثيـ  .إال
أف استخداـ ىذا الفيرس يتطمب مف المستفيد تحديد الصيغة الصحيحة ( المقننة ) المستخدمة لرأس
الموضوع في الفيرس كما أف الترتيب اليجائي ليذا الفيرس يباعد بيف أجزاء الموضوع الواحد ويفقدىا
االرتباط المنطقي .
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س /تكمـ عف كؿ مف مميزات وعيوب الفيرس القاموسي؟
ج /الفيرس القاموسي : Dictionary Catalog
ىو الفيرس الذي ترتب فيو كافة مداخؿ المؤلفيف والعناويف والمواضيع لممواد الثقافية في
تتابع ىجائي واحد  .وىو مف أكثر أنواع الفيارس انتشا ار وخاصة في مكتبات الواليات المتحدة  .فقد
قاد اختيار مكتبة الكونكرس األمريكية الفيرس القاموسي المكتبات األخرى ىناؾ إلى استخداـ ىذا
النوع مف الفيارس وخاصة تمؾ المكتبات التي تشتري البطاقات الجاىزة وقواعد معمومات MARC
مف مكتبة الكونكرس .
مميزات الفيرس القاموسي :

 -1سيولة استخدامو فالترتيب اليجائي المتبع فيو مألوؼ لدى جميع المستفيديف واليحتاج إلى تدريب
خاص .
 -2استخدامو يشبو استخداـ المعاجـ ودوائر المعارؼ إلى حد كبير .
 -3االقتصاد في الوقت والجيد .
 -4االقتصاد النسبي لمحيز الذي يشغمو الفيرس .

************************
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عيوب الفيرس القاموسي :

 -1إف الترتيب اليجائي الموحد أو الواحد لكافة المواد يتحوؿ إلى ترتيب معقد وصعب كمما اتسع
حجـ المكتبة .
 -2الصعوبة التي يجدىا المفيرسوف في ترتيب المداخؿ وخاصة المداخؿ الموضوعية التي كثي ار ما
تتشابو في المفظ مع مداخؿ المؤلفيف والعناويف وتتفرع إلى تفرعات شكمية أو وجييو أو زمنية أو
جغرافية .
 -3كما اف الشبكة المعقدة مف الحاالت المستخدمة في ىذا النوع مف الفيارس تسبب االرباؾ
لممستفيد لذلؾ كمو فأف الفيرس القاموسي يبلئـ المكتبات الصغيرة الحجـ اكثر مف مبلئمتو لممكتبات
الكبيرة .

س /تكمـ عف الفيرس المصنؼ ؟
ج /الفيرس المصنؼ

: Classified Catalog

وىو مف أقدـ أنواع الفيارس فقد استخدـ في عدد مف المكتبات أالمريكية قبؿ أف تتحوؿ
إلى استخداـ الفيرس القاموسي  .وبالرغـ مف أف مداخؿ ىذا الفيرس ترتب موضوعيا إال أف
الترتيب الموضوعي ىذا ليس ىجائيا برؤوس الموضوعات كما ىو الحاؿ في الفيرس
الموضوعي بؿ ىو ترتيب موضوعي حسب أرقاـ التصنيؼ أي حسب خطة التصنيؼ التي
تتبعيا المكتبة في تنظيـ مجموعاتيا  .وىذا الترتيب يساعد الفيرس عمى التجميع المنطقي أو
المنيجي لمموضوعات ذات الصمة ويعرض العبلقة بينيا بطريقة أفضؿ لممستفيد  ,كما يكشؼ
نقاط الضعؼ والقوة في التغطية الموضوعية لمجموعة المكتبة مف المواد الثقافية ويسيؿ عممية
إعداد الببميوغرافيات الموضوعية  .وفي األنواع الجيدة مف ىذا الفيرس قد تكوف لممادة الواحدة
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أكثر مف مدخؿ تحت أكثر مف رقـ تصنيؼ تبعا لما تحويو ىذه المادة مف موضوعات رئيسية
مختمفة  .فعمى سبيؿ المثاؿ فأف الكتاب الذي يعالج موضوع التشريح والجراحة نجده في الفيرس
مرة تحت الرقـ (  ) 611الذي يمثؿ التشريح ومرة آخري تحت رقـ (  ) 617الذي يمثؿ الجراحة
في نظاـ تصنيؼ ديوي العشري .
إف ما يميز ىذا النوع مف الفيارس استخدامو لرموز التصنيؼ التي تدؿ عمى
الموضوع أو الشكؿ مما يجعمو بعيد التأثر بتغيير المصطمحات واألسماء  ,رموز التصنيؼ
التتحمؿ صيغ وأشكاؿ مختمفة  ,ىذه الرموز مفيومة مف قبؿ شعوب العالـ .
ومف عيوبو أنو يتطمب معرفة دقيقة بنظاـ التصنيؼ المتبع في ترتيبو  ,واستخدامو
يتطمب الرجوع إلى الكشاؼ اليجائي  ,ويمكف أف يمحؽ بو كشاؼ بالمؤلفيف وكشاؼ بالعناويف .
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االسبوع السادس عشر :
عنواف المحاضرة  :الفيارس االليو
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :تطور الفيارس االليو والتعمؽ في التركيبات االليو لمواجية البيئو االلكترونيو باستخداـ
الفيارس التعاونيو.

االفكار المركزيو :الفيرس المحوسب  :وىو احدث اشكاؿ الفيارس والذي اخذ استخدامو ينتشر
بسرعو ليس في دوؿ العالـ المتقدـ فحسب بؿ في كؿ كافو انحاء العالـ بفضؿ التطورات اليائمو
والسريعو في امكانيات الحاسوب وفي تقنيو االتصاالت واالنخفاض المستمر في كمفو االجيزة
المستخدمو .حيث يعتمد ىذا الشكؿ مف الفيارس كميا عمى امكانيات ومزايا الحاسوب .يتـ في ىذا
الشكؿ مف الفيرس خزف مداخؿ الفيرس عمى ذاكرو الحاسوب ويتـ استجابو لرغبو المستفيد الحصوؿ
البيانات البلزمو المعروضو عمى الشاشو ومزوده بموحة مفاتيح وتشمؿ البانات المسترجعو عمى
الشاشو التسجيميو البيميوغرافيو الكاممو او جزء منيا طبقا المكانيو النظاـ ورغبو المستفيد؟
اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى الفيارس االليو ( الفيرس المحوسب ) فضبل عف مميزات الفيارس
االليو مع التعرؼ عمى الفيرسة التعاونيو بيف المكتبات.
االختبار القبمي  :س /ماىو الفيرس المحوسب ؟
ج /ىو احدث اشكاؿ الفيارس والذي يتـ في ىذا الشكؿ مف الفيارس خزف مداخؿ الفيرس
عمى ذاكرة الحاسوب ويتـ استابو لرغبو المستفيد والحصوؿ عمى البيانات البلزمو المعروضو عمى
شاشو الحاسوب وتشمؿ البيانات المسترجعو عمى الشاشو التسجيمية الببميوغرافية الكاممو او جزء منيا
طبقا المكانيو النظاـ ورغبو المستفيد؟
عرض االذكار المركزيو :
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الفهرسة والفهارس المحوسبة ( اآللية )
غـيـر التقميدية

لقد تزامف تطور الفيرسة والفيارس مع مراحؿ التطور الزمني لمحواسيب والذي أثر بشكؿ
مباشر عمى كافة نواحي المعالجة الفنية ألوعية المعمومات وجميع أوجو التعاوف وتبادؿ البيانات
الببميوغرافية بيف المكتبات ومراكز المعمومات عمى المستوى الدولي ولقد مرة ىذا التطور بعدة مراحؿ
إذ استخدمت الحواسيب منذ سنة  1963في إنتاج بطاقات الفيرس كما شيد النصؼ الثاني مف ذلؾ
العقد إلنتاج المحوسب لمفيارس المطبوعة وبداية تجربة مكتبة الكونكرس عمى مشروع ( الفيرسة
المقروءة آليا  ) MARCثـ توالت التطورات بعد ذلؾ بشكؿ متسارع فشيدت الساحة المكتبية استخداـ
الفيارس المحوسبة عمى نطاؽ واسع في المكتبات ومراكز المعمومات وظيور قواعد وشبكات
المعمومات الببميوغرافية عمى الخط المباشر وانتشار حركة التعاوف وتبادؿ البيانات الببميوغرافية
وظيور الفيارس المحممة عمى األقراص المكتنزة  CD – ROMثـ استغبلؿ شبكة االنترنيت وظيور
ما يعرؼ بالفيارس العامة المتاحة عمى الخط المباشر  OPACوبإمكاننا تتبع حركة التطور الني
شيدتيا الفيرسة والفيارس المحوسبة مف خبلؿ مظاىرىا اآلتية :

* الفيرس المحوسب  :وىو أحدث أشكاؿ الفيارس والذي أخذ استخدامو ينتشر بسرعة ليس في
دوؿ العالـ المتقدـ فحسب بؿ في كافة أنحاء العالـ بفضؿ التطورات اليائمة والسريعة في إمكانيات
الحاسوب وفي تقنية االتصاالت واالنخفاض المستمر في كمفة األجيزة المستخدمة حيث يعتمد ىذا
الشكؿ مف الفيارس كميا عمى إمكانيات ومزايا الحاسوب المعروفة ويتـ في ىذا الشكؿ خزف مداخؿ
الفيرس عمى ذاكرة الحاسوب ويتـ استجابة لرغبة المستفيد الحصوؿ عمى البيانات البلزمة معروضة
عمى شاشة تشبو شاشة التمفزيوف مزودة بموحة مفاتيح  Keyboardتشبو مفاتيح اآللة الكاتبة
وتشمؿ البيانات المسترجعة عمى الشاشة التسجيمية الببميوغرافية الكاممة أو جزء منيا طبقا إلمكانية
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النظاـ ورغبة المستفيد  ,كما يمكف طبع البيانات عمى الورقة العادي بواسطة طابعة ممحقة بالحاسبة
 . Printerويتولى الحاسوب الخزف والمعالجة الدقيقة لمبيانات التي يتـ إدخاليا آليا حيث يمكف
لممستفيد استرجاع البيانات عف المواد التي يحتاجيا حسب رغبتو بسرعة مذىمة ودقة متناىية ومف
خبلؿ منافذ عديدة تفوؽ المنافذ المحدد التي توفرىا األشكاؿ في الفيارس .

اف اتجاه المكتبات الحالي نحو التحوؿ الى الفيارس االلية يأتي نتيجة لمجموعة مف الميزات
التي يتميز بيا ىذا الشكؿ مف الفيارس بالمقارنة مع االشكاؿ االخرى التقميدية  ,باالضافة الى ما
سبؽ ذكره فأف الفيرس االلي يتميز بدرجة مرونتو العالية والمتمثمة بحرية كاممة لمحذؼ واالضافة
والتعديؿ واعادة االصدار وىو ايضا ال يحتاج الى وقت يذكر أوجيد يبذؿ لمترتيب  Filingفترتيب
مداخمو وممفاتو يتـ بسرعة ىائمة ودقة متناىية المجاؿ فييا الرتكاب االخطاء  ,اضافة الى اف
استرجاع المعمومات يتـ بسرعة مذىمة مف خبلؿ المنافذ الكثيرة التي اشرنا الييا وبامكاف المستفيد
استنساخ البيانات المسترجعة بسيولة بالغة وكبيرة ووضوح تاـ  .واليعاني ىذا الشكؿ مف الفيارس
مف مشاكؿ الضياع والتمؼ والحاجة الى التجميد التي تعاني منيا االشكاؿ االخرى مف الفيارس كما
اف المشاكؿ التي ترتبط بصيانة االجيزة المستخدمة وكمفتيا ىي مشاكؿ عامة التخص الفيرس االلي
لوحده بؿ تخص مجمؿ النظاـ االلي لممكتبة  .ومما يزيد مف قيمة ىذا الفيرس اف االجيزة
المستخدمة فيو اليقتصر استخداميا عمى الفيرس لوحده بؿ تستخدـ ألغراض أخرى كاإلعارة والتزويد
فضبل عف اف ىذه االجيزة التشغؿ ج از كبي ار مف مساحة المكتبة  .واخي ار يتوقع الجميع اف الفيرس
اآللي سيكوف ىو الفيرس المثالي الذي يسود المكتبات عموما خبلؿ السنوات التالية القادمة .
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الفهرسة التعاونية Co – Operative Cataloging

وىي اشتراؾ مجموعة مف المكتبات أو مراكز المعمومات المستقمة والتي التربطيا رابطة
ادارية في العمؿ النتاج الفيارس وذلؾ لممنفعة المتبادلة بينيا  ,كما يمكف لممكتبات االخرى اف تنتفع
مف مثؿ ىذه الخدمة مثميا مثؿ المكتبات المتعاونة  .ومف االمثمة عمى ىذا الشكؿ مف الفيرس
ماتقوـ بو في انجمت ار المكتبة القومية المركزية ومؤسسات اخرى مف انشاء واصدار مجموعة أو
سمسمة مف الفيارس الموحدة التي ترتكز أساسا عمى البيانات الببميوغرافية المقدمة مف المكتبات
الفردية المتعاونة كؿ عمى حدة  .وبذلؾ يعد الفيرس الموحد مظي ار رئيسيا لمفيرس التعاونية ويعرؼ
بأنو " الفيرس الذي يسجؿ بترتيب معيف محتويات أو أجزاء مف محتويات مكتبتيف أو أكثر ,
واالشارة الى مكاف وجود جميع نسخ المواد المكتبية المفيرسة " ومف أمثمة الفيارس الموحدة
المطبوعة الفيرس القومي الموحد ( (  ) National Union Catalog ) NUCالذي كانت تصدره
مكتبة الكونكرس  .وقد يكوف الفيرس الموحد وطنيا  ,متخصصا  ,محميا  ,اقميميا أو دوليا  .وقد
تقتصر عمى نوع معيف مف المطبوعات  ,أو عمى مطبوعات تحمؿ تأريخ نشر محدد ويمكف بناء
الفيرس الموحد بالطريقة اليدوية  ,كما يمكف بناؤه عف طريؽ الحاسوب .

أما الوظائؼ األساسية لمفيرس الموحد فتتمخص في :
 -1الكشؼ عف المصادر الكمية لمنطقة ما مف المواد المكتبية .
 -2المساعدة في تحديد اماكف المواد المكتبية في المكتبات المتعاونة وذلؾ بيدؼ تسييؿ الوصوؿ
الى تمؾ المواد.
 -3تسييؿ عمميات االعارة المتبادلة ما بيف المكتبات في المكتبات المتعاونة مف جية والمكتبات
االخرى مف جية اخرى .
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ولقد تطور مفيوـ الفيرسة التعاونية خبلؿ العقود الثبلثة السابقة تطو ار ممحوظا خاصة في
الواليات المتحدة
االمريكية متمثمة في تطور المرافؽ الببميوغرافية المختمفة مثؿ ( ) OCLC , RLIN , UTLAS
وغيرىا حيث تقوـ المكتبات كؿ عمى حدة بفيرسة المواد المكتبية التي حصمت عمييا  ,ومف ثـ وضع
البيانات الببميوغرافية الخاصة بيذه المواد في المرافؽ الببميوغرافية  ,بحيث تستفيد منيا المكتبات
التعاونية نفسيا ومكتبات اخرى ترغب في ذلؾ  .فيتـ استرجاع البيانات مف المرافؽ الببميوغرافية
بوساطة البحث باالتصاؿ المباشر (  ) On – Lineوتمعب شبكة االنترنيت حاليا دو ار ميما في
الفيرسة التعاونية .

عناصر وصف أوعية المعمومات المحوسب في المصادر المختمفة ومنها : CD

القرص المكتنز  CD- ROMعبارة عف قرص بصري صغير مصنوع مف الببلستؾ
يستخدـ كوعاء لخزف البيانات  ,حيث تخزف المعمومات عمى سطحو المعدني بشكؿ رقمي تستطيع
الحاسبة قراءتيا وعرضيا عمى الشاشة  ,وتبمغ سعة القرص الواحد (  ) 650ميكابايت مف البيانات
وىو ما يعادؿ  250000ػ  300000صفحة ( حوالي  1000كتاب ) يستخدـ ىذا القرص في خزف
مختمؼ أنواع البيانات اال أف المكتبات ومراكز المعمومات كانت مقدمة المؤسسات التي استخدمتو
كوعاء لتحميؿ قواعد البيانات ومصادر المعمومات النصية االخرى كالمعاجـ والموسوعات وغيرىا .
الفهرسة التعاونية Co – Operative Cataloging
وىي اشتراؾ مجموعة مف المكتبات أو مراكز المعمومات المستقمة والتي التربطيا رابطة
ادارية في العمؿ النتاج الفيارس وذلؾ لممنفعة المتبادلة بينيا  ,كما يمكف لممكتبات االخرى اف تنتفع
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مف مثؿ ىذه الخدمة مثميا مثؿ المكتبات المتعاونة  .ومف االمثمة عمى ىذا الشكؿ مف الفيرس
ماتقوـ بو في انجمت ار المكتبة القومية المركزية ومؤسسات اخرى مف انشاء واصدار مجموعة أو
سمسمة مف الفيارس الموحدة التي ترتكز أساسا عمى البيانات الببميوغرافية المقدمة مف المكتبات
الفردية المتعاونة كؿ عمى حدة  .وبذلؾ يعد الفيرس الموحد مظي ار رئيسيا لمفيرس التعاونية ويعرؼ
بأنو " الفيرس الذي يسجؿ بترتيب معيف محتويات أو أجزاء مف محتويات مكتبتيف أو أكثر ,
واالشارة الى مكاف وجود جميع نسخ المواد المكتبية المفيرسة " ومف أمثمة الفيارس الموحدة
المطبوعة الفيرس القومي الموحد ( (  ) National Union Catalog ) NUCالذي كانت تصدره
مكتبة الكونكرس  .وقد يكوف الفيرس الموحد وطنيا  ,متخصصا  ,محميا  ,اقميميا أو دوليا  .وقد
تقتصر عمى نوع معيف مف المطبوعات  ,أو عمى مطبوعات تحمؿ تأريخ نشر محدد ويمكف بناء
الفيرس الموحد بالطريقة اليدوية  ,كما يمكف بناؤه عف طريؽ الحاسوب .

أما الوظائؼ األساسية لمفيرس الموحد فتتمخص في :
 -1الكشؼ عف المصادر الكمية لمنطقة ما مف المواد المكتبية .
 -2المساعدة في تحديد اماكف المواد المكتبية في المكتبات المتعاونة وذلؾ بيدؼ تسييؿ الوصوؿ
الى تمؾ المواد.
 -3تسييؿ عمميات االعارة المتبادلة مابيف المكتبات في المكتبات المتعاونة مف جية والمكتبات
االخرى مف جية اخرى .
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ولقد تطور مفيوـ الفيرسة التعاونية خبلؿ العقود الثبلثة السابقة تطو ار ممحوظا خاصة في
الواليات المتحدة
االمريكية متمثمة في تطور المرافؽ الببميوغرافية المختمفة مثؿ ( ) OCLC , RLIN , UTLAS
وغيرىا حيث تقوـ المكتبات كؿ عمى حدة بفيرسة المواد المكتبية التي حصمت عمييا  ,ومف ثـ وضع
البيانات الببميوغرافية الخاصة بيذه المواد في المرافؽ الببميوغرافية  ,بحيث تستفيد منيا المكتبات
التعاونية نفسيا ومكتبات اخرى ترغب في ذلؾ  .فيتـ استرجاع البيانات مف المرافؽ الببميوغرافية
بوساطة البحث باالتصاؿ المباشر (  ) On – Lineوتمعب شبكة االنترنيت حاليا دو ار ميما في
الفيرسة التعاونية .

االختبار البعدي  :س  /تكمـ عف الفيرس المحوسب ؟
ج * /الفيرس المحوسب  :وىو أحدث أشكاؿ الفيارس والذي أخذ استخدامو
ينتشر بسرعة ليس في دوؿ العالـ المتقدـ فحسب بؿ في كافة أنحاء العالـ بفضؿ التطورات اليائمة
والسريعة في إمكانيات الحاسوب وفي تقنية االتصاالت واالنخفاض المستمر في كمفة األجيزة
المستخدمة حيث يعتمد ىذا الشكؿ مف الفيارس كميا عمى إمكانيات ومزايا الحاسوب المعروفة ويتـ
في ىذا الشكؿ خزف مداخؿ الفيرس عمى ذاكرة الحاسوب ويتـ استجابة لرغبة المستفيد الحصوؿ
عمى البيانات البلزمة معروضة عمى شاشة تشبو شاشة التمفزيوف مزودة بموحة مفاتيح Keyboard
تشبو مفاتيح اآللة الكاتبة وتشمؿ البيانات المسترجعة عمى الشاشة التسجيمية الببميوغرافية الكاممة أو
جزء منيا طبقا إلمكانية النظاـ ورغبة المستفيد  ,كما يمكف طبع البيانات عمى الورقة العادي بواسطة
طابعة ممحقة بالحاسبة  . Printerويتولى الحاسوب الخزف والمعالجة الدقيقة لمبيانات التي يتـ
إدخاليا آليا حيث يمكف لممستفيد استرجاع البيانات عف المواد التي يحتاجيا حسب رغبتو بسرعة
مذىمة ودقة متناىية ومف خبلؿ منافذ عديدة تفوؽ المنافذ المحدد التي توفرىا األشكاؿ في الفيارس .
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س /عدد االسباب التي ادت الى اتجاه المكتبات الحالي نحو التحوؿ الى الفيارس االليو ؟
ج/

اف اتجاه المكتبات الحالي نحو التحوؿ الى الفيارس االلية يأتي نتيجة لمجموعة مف

الميزات التي يتميز بيا ىذا الشكؿ مف الفيارس بالمقارنة مع االشكاؿ االخرى التقميدية  ,باالضافة
الى ما سبؽ ذكره فأف الفيرس االلي يتميز بدرجة مرونتو العالية والمتمثمة بحرية كاممة لمحذؼ
واالضافة والتعديؿ واعادة االصدار وىو ايضا اليحتاج الى وقت يذكر أوجيد يبذؿ لمترتيب Filing
فترتيب مداخمو وممفاتو يتـ بسرعة ىائمة ودقة متناىية المجاؿ فييا الرتكاب االخطاء  ,اضافة الى
اف استرجاع المعمومات يتـ بسرعة مذىمة مف خبلؿ المنافذ الكثيرة التي اشرنا الييا وبامكاف المستفيد
استنساخ البيانات المسترجعة بسيولة بالغة وكبيرة ووضوح تاـ  .واليعاني ىذا الشكؿ مف الفيارس
مف مشاكؿ الضياع والتمؼ والحاجة الى التجميد التي تعاني منيا االشكاؿ االخرى مف الفيارس كما
اف المشاكؿ التي ترتبط بصيانة االجيزة المستخدمة وكمفتيا ىي مشاكؿ عامة التخص الفيرس االلي
لوحده بؿ تخص مجمؿ النظاـ االلي لممكتبة  .ومما يزيد مف قيمة ىذا الفيرس اف االجيزة
المستخدمة فيو اليقتصر استخداميا عمى الفيرس لوحده بؿ تستخدـ ألغراض أخرى كاإلعارة والتزويد
فضبل عف اف ىذه االجيزة التشغؿ ج از كبي ار مف مساحة المكتبة  .واخي ار يتوقع الجميع اف الفيرس
اآللي سيكوف ىو الفيرس المثالي الذي يسود المكتبات عموما خبلؿ السنوات التالية القادمة .
س /عرؼ الفيرسة التعاونيو ؟
ج  /وىي اشتراؾ مجموعة مف المكتبات أو مراكز المعمومات المستقمة والتي التربطيا
رابطة ادارية في العمؿ النتاج الفيارس وذلؾ لممنفعة المتبادلة بينيا  ,كما يمكف لممكتبات االخرى اف
تنتفع مف مثؿ ىذه الخدمة مثميا مثؿ المكتبات المتعاونة  .ومف االمثمة عمى ىذا الشكؿ مف الفيرس
ماتقوـ بو في انجمت ار المكتبة القومية المركزية ومؤسسات اخرى مف انشاء واصدار مجموعة أو
سمسمة مف الفيارس الموحدة التي ترتكز أساسا عمى البيانات الببميوغرافية المقدمة مف المكتبات
الفردية المتعاونة كؿ عمى حدة  .وبذلؾ يعد الفيرس الموحد مظي ار رئيسيا لمفيرس التعاونية ويعرؼ
بأنو " الفيرس الذي يسجؿ بترتيب معيف محتويات أو أجزاء مف محتويات مكتبتيف أو أكثر ,
واالشارة الى مكاف وجود جميع نسخ المواد المكتبية المفيرسة " ومف أمثمة الفيارس الموحدة
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المطبوعة الفيرس القومي الموحد ( (  ) National Union Catalog ) NUCالذي كانت تصدره
مكتبة الكونكرس  .وقد يكوف الفيرس الموحد وطنيا  ,متخصصا  ,محميا  ,اقميميا أو دوليا  .وقد
تقتصر عمى نوع معيف مف المطبوعات  ,أو عمى مطبوعات تحمؿ تأريخ نشر محدد ويمكف بناء
الفيرس الموحد بالطريقة اليدوية  ,كما يمكف بناؤه عف طريؽ الحاسوب .

س /ماىي الوظائؼ االساسيو لمفيرس الموحد ؟
ج/

أما الوظائؼ األساسية لمفيرس الموحد فتتمخص في :

 -1الكشؼ عف المصادر الكمية لمنطقة ما مف المواد المكتبية .
 -2المساعدة في تحديد اماكف المواد المكتبية في المكتبات المتعاونة وذلؾ بيدؼ تسييؿ الوصوؿ
الى تمؾ المواد.
 -3تسييؿ عمميات االعارة المتبادلة مابيف المكتبات في المكتبات المتعاونة مف جية والمكتبات
االخرى مف جية اخرى .

االسبوع السابع عشر :
عنواف المحاضرة  :عناصر وصؼ اوعيو المعمومات المحوسبو .
الفئو المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :فيرسة CD

االفكار المركزيو  :القرص المكتنز  : CD-Romعبارة عف قرص صغير مصنوع مف الببلستيؾ
يستخدـ كوعاء لخزف البيانات.
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اما حقوؿ بطاقو الفيرسة اؿ  CDفيي ( حقؿ العنواف وبياف المسؤوليو  ،حقؿ الطبعو  ،حقؿ النشر ،
حقؿ الوصؼ المادي  ،حقؿ المبلحضات  ،حقؿ المتابعو ).

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى القرص المكتنز ثـ معرفو حقوؿ بطاقو فيرسة اؿ CDوكيفيو فيرس
اؿ.CD

االختبار القبمي  :س /ماىو المدخؿ الرئيسي في فيرسة اؿ CD؟
ج /العنواف الفعمي ىو المدخؿ الرئيسي لمماده وبتخذ عده اشكاؿ فقد يكوف مجرد
عبارة عامو او اسـ شخص او ىيئو او حروؼ اوليو او ىبلليو او ارقاما وحروفا او بياف مسؤوليو او
اسـ ناشر.

عرض االفكار المركزية :
عناصر وصف أوعية المعمومات المحوسب في المصادر المختمفة ومنها : CD

القرص المكتنز  CD- ROMعبارة عف قرص بصري صغير مصنوع مف الببلستؾ
يستخدـ كوعاء لخزف البيانات  ,حيث تخزف المعمومات عمى سطحو المعدني بشكؿ رقمي تستطيع
الحاسبة قراءتيا وعرضيا عمى الشاشة  ,وتبمغ سعة القرص الواحد (  ) 650ميكابايت مف البيانات
وىو ما يعادؿ  250000ػ  300000صفحة ( حوالي  1000كتاب ) يستخدـ ىذا القرص في خزف
مختمؼ أنواع البيانات اال أف المكتبات ومراكز المعمومات كانت مقدمة المؤسسات التي استخدمتو
كوعاء لتحميؿ قواعد البيانات ومصادر المعمومات النصية االخرى كالمعاجـ والموسوعات وغيرىا .
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وفي مجاؿ الفيرسة والفيارس بدأت العديد مف المكتبات بأنتاج بياناتيا الببميوغرافية بشكؿ
أقراص مكتنزة  CD- ROMتمثؿ فيارس وببميوغرافيات لموادىا وخاصة تمؾ المعدة الغراض
التعاوف  ,كما بدأ أيضا بتسويؽ مثؿ ىذه االقراص لممكتبات ومراكز المعمومات االخرى .
وتمثؿ قواعد  MARCلمكتبة الكونكرس عمى االقراص المكتنزة أبرز االنظمة المتكاممة
المساعدة العماؿ الفيرسة والتصنيؼ وىو أوؿ أنتاج لبلقراص المكتنزة المتوفر تجاريا داخؿ الواليات
المتحدة وخارجيا إضافة لكونو نظاما لمفيرسة المحوسبة صمـ وطور خصيصا لسوؽ المكتبات حيث
يوفر مبلييف التسجيبلت وقامت بعض المؤسسات الببميوغرافية التعاونية مثؿ  OCLCو UTLAS
بتحميؿ االدوات المساعدة في عممية الفيرسة عمى أقراص مكتنزة مثؿ تصنيؼ ديوي وقوائـ رؤوس
الموضوعات وممفات االستاذ .
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فهرسة المصادر االلكترونية
ومها  CDوالممفات االلكترونية

يمكف معالجة المصادر االلكترونية بطريقة واحدة أو بطريقتيف  ,وذلؾ بناء عمى ما اذا كانت
االتاحة مباشرة ( محمية )  ,أو عف بعد ( مف خبلؿ شبكة ) وتعني االتاحة المباشرة وجود حامؿ
مادي يمكف وصفو

( مثؿ القرص  ,أو الكاسيت ) أما االتاحة عف بعد فتعني عدـ وجود حامؿ

مادي يمكف تناولو  ,ولكف تتـ االتاحة مف خبلؿ استخداـ جياز ادخاؿ  /اخراج  ,سواء أكاف ىذا
الجياز متصبل بشبكة معمومات  ,أو مف خبلؿ استخداـ المصادر المختزنة في الكمبيوتر .

مصادر المعمومات - :
يمكف الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة لمفيرسة مف المصدر االلكتروني نفسو  ,وذلؾ مف خبلؿ
المصادر المقدمة رسميا مما يمي :

 شاشة العنواف القوائـ الرئيسية بيانات البرامج العرض االولي لممعمومات الصفحة الرئيسية Home Page رأس الممؼ121

 الحامؿ المادي أو المصيقة المثبتة عميو -الميتاداتا*

وفي حالة عدـ كفاية المصدر الداخمي الغراض الفيرسة يجوز اختيار مصادر أخرى وفؽ
ترتيب االفضمية وكالتالي - :
 الممصقات  /المثبتة عمى الوسط ( الحامؿ ) المادي لمممؼ . -الحاويات أو المواد المرافقة االخرى .

وىناؾ قاعدة تنص عمى ضرورة ذكر المصدر الذي اخترت منو البيانات في مبلحظة .
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( * ) الميتاداتا  :تعرؼ عمى أنيا خدمة تسمح لممستفيديف بالوصوؿ الى المحتويات الثرية لممكتبات
سواء في صورتيا المطبوعة أو االلكترونية  .وغالبا ما تسمى بيانات عف بينات أو
معمومات عف معمومات .
مـــواصـفـات الـعـنــــــاصـــــــــــــر

 -1حقؿ العنواف وبياف المسؤولية
العنواف الفعمي  /يشكؿ العنواف الفعمي العنصر االوؿ في الوصؼ حتى عندما يكوف مسبوقا
في المادة ببيانات المسؤولية أوبياف الطبعة أو بيانات النشر أو التأريخ أو السعر .
فالعنواف الفعمي ىو المدخؿ الرئيسي لممادة ويتخذ العنواف الفعمي عدة أشكاؿ فقد يكوف مجرد
عبارة عامة أو يكوف اسـ شخص او ىيئة عندما يكوف المصدر المقنف لممعمومات حامبل الي عنواف
غير ذلؾ االسـ أو يتضمف العنواف الفعمي مجموعة مف الحروؼ االولية أو المنحوتة معرفة بصورة
بارزة في المصدر المقنف لممعمومات أو يتضمف أرقاما وحروفا تكوف ىذه الرموز اساسية لتمييز
العنواف الفعمي أو أف يتضمف بياف مسؤولية أو اسـ ناشر أو تفصيبلت تخص عناصر وصفية اخرى
( مثؿ بياف الطبعة ) عندما تكوف ىذه المعمومات جزءا متكامبل مف العنواف لغويا مثؿ
ممؼ مايكروسوفت ] ممؼ حاسوب [

وقد يكوف ىناؾ أعماؿ فردية فتدخؿ تحت اسـ الفرد المسؤوؿ عف العمؿ وفي أي حاؿ مف
األحواؿ اليعتبر المعد أو المبرمج أو محمؿ النظـ ابدأ كمدخؿ رئيسيا لمعمؿ بؿ يذكر في حقؿ
المبلحظات ألنو غير مسؤوؿ عف المحتوى الفكري لممادة وال يذكر في حقؿ بياف المسؤولية .
عندما تحتوي المادة عمى عمميف أو أكثر وتحمؿ عنوانا جامعا يعتبر العنواف الجامع ىو
العنواف الفعمي وتذكر العناويف المنفردة في حقؿ المبلحظات .
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التحديد العام لممادة :
يوضع التحديد العاـ لممادة بيف معقوفتاف حيث يكوف التحديد العاـ لممادة مذكو ار بعد العنواف
الفعمي مباشرة  .عندما تكوف المادة مكونة مف عمميف أو أكثر ( اليشكؿ أي منيا الجزء الرئيسي )
بدوف عنواف جامع يذكر التحديد العاـ بعد العنواف االوؿ مباشرة .

مثؿ  /نتا ] ممؼ حاسوب [  :نظاـ تحميؿ االحصائي
][Computer File

عندما تكوف المادة مؤلفة مف مكوف رئيسي مع مكوف ثانوي ليس مف نفس فئة التحديد العاـ لممادة
( مثؿ قرص تسجيؿ صوتي ترافقو نشرة أو مخطط جداري ) يشير التحديد العاـ لممادة الى المكوف
الرئيسي .

مثؿ  /رحمة الى مكة ] مصدر الكتروني [
] [ Electronic Sources

مالحظة  :برنامج يرافؽ دليؿ عممي .
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حقل الطبعة :

يذكر حقؿ الطبعة بالنسبة لممؼ الحاسوب عندما يكوف ىناؾ تغيير في المحتوى الفكري لممؼ
الحاسوب بما في ذلؾ االضافات والحذوفات والتغيير في لغة البرمجة والتغييرات التي ترفع أو تحسف
كفاءة الممؼ  .أما التغيير في الوسط المادي أو التغييرات التي تخص شفرة الحارؼ أوالتقسيـ الى
أصوات أو كثافة التسجيؿ فبل تشكؿ طبعة جديدة  .وعندما تكوف المادة متوافرة في طبعات نظـ
مختمفة مثؿ ( طبعة  ) IBM / P2و ( طبعة ابؿ  ) Appleتعامؿ كؿ طبعة كطبعة مميزة ويعدليا
وصؼ ببميوغرافي مستقؿ .

مثؿ قاموس صخر ] ممؼ حاسوب [  /تصدرىا المؤسسة العالمية لمبرامج  0ػ ط 3مراجعة .
وىناؾ قاعدة تنص عمى أف التحديث المستمر يبرر عدـ ذكر حقؿ الطبعة ولكف يذكر في
مبلحظة ( مثاؿ  :يحدث بصفة مستمرة  ,التحديث االخير ) 2003 / 11 / 18

حقل النشر :
يتكوف حقؿ النشر أو االنتاج مف مكاف الناشر أو المنتج  :اسـ الناشر أو المنتج  ,التأريخ .
مثؿ :

القرآف الكريـ ] ممؼ حاسوب [  /اعداد العالمية لمبرامج  0ػ الكويت  :العالمية . 1990 ,
كما تنص القواعد الخاصة بحقؿ بيانات النشر عمى أنو ينبغي اعتبار عمؿ المصادر

االلكترونية المتاحة عف بعد منشورة .
أما المصادر االلكترونية غير المنشورة فبل يسجؿ ليا في حقؿ النشر سوى تأريخ االنشاء فقط
.
125

حقل الوصف المادي :

 عدد الوحدات المادية التي يتكوف منيا المصدر  1 /قرص ليف حاسوب . تفصيبلت مادية اخرى  /وجياف . الكثافة أي كثافة التسجيؿ  /كثافة مزدوجة . االبعاد أي ابعاد الوسيط المادي المسجؿ عميو المعمومات  12 /سـ أو ¼  3أنج . الصوت أوالموف . -المادة المصاحبة  1 +دليؿ مستفيد ( 11ص ) .

مثاؿ  2 :قرص ضوئي حاسوب  :وجياف  ,كثافة مزدوجة 12 ,سـ  +دليؿ

حقل المالحظات :
 -1مبلحظات عف العنواف الفعمي  /بالنسبة لمغة مثؿ :
ال تذكر لغات البرمجة مثؿ أكسؿ  ,بيسؾ  .......الخ ).
 -2مبلحظات عف مصدر العنواف الفعمي  /مثؿ
العنواف مف الممصقة .
 -3مبلحظة عف بيانات المسؤولية  /مثؿ
صمـ النظاـ

المنجي سميـ  ,المنشار احمد الغربي
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العمؿ بالعربية واالنكميزية ( مبلحظة

 -4مبلحظة تخص حقؿ نوع ومدى الممؼ  /مثؿ
ىيكؿ الممؼ ىرمي
 -5مبلحظات عف حقؿ النشر  /مثؿ
يوزعو في العالـ العربي  :مركز التوثيؽ والمعمومات في األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية
 -6مبلحظات عف الوصؼ المادي  /مثؿ
متوفر عمى أقراص ليف مقاس 9 , 14سـ
 -7مبلحظات متطمبات النظاـ ( ممؼ حاسوب )  /مثؿ
متطمبات النظاـ  :حاسوب  BCCموديؿ  Aو B
 -8مبلحظات تخص المستويات  /مثؿ اذا كاف ىناؾ عنواف جامع
 -2ثورة فمسطيف عاـ 1936

المحتويات  -1 :تأريخ الثورة السورية
 -9مبلحظات عف النسخة الموصوفة  /مثؿ
موقعة مف المبرمج
 -10مبلحظات عف الخبلصة  /مثؿ

عرض موجز لمراحؿ تأريخ مكة  .استعراض حي لمناسؾ الحج
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نموذج لبطاقة فهرسة لممف حاسوب

عامر نبيؿ
نتا ] ممؼ حاسوب [  :نظاـ التحميؿ اإلحصائي في التطبيؽ /
عامر نبيؿ  0ػ ط  0 3ػ نيقوسيا  :مركز التقنيات المتطورة . 1987 ,
برنامج محسب (  1ممؼ  206 :بيانات )  1 +دليؿ ( 4ص  :أيض ؛ 22سـ )

 64ذ أ ـ  1 ,مدورة قرص  ,شاشة ممونة
الدليؿ بالعربية واالنكميزية
المستفيدوف  :الباحثوف  ,ودارسو اإلحصاء
ممخص  :يعرض مع التوضيح واألمثمة تطبيقات نظاـ ( نتا ) اإلحصائية في معالجة
البيانات

 -1ػ ػ ػ ػ ػ ػ

أ – العنواف
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االختبار البعدي :

س /عرؼ القرص المكتنز ؟
ج /القرص المكتنز  CD- ROMعبارة عف قرص بصري صغير مصنوع

مف الببلستؾ يستخدـ كوعاء لخزف البيانات  ,حيث تخزف المعمومات عمى سطحو المعدني بشكؿ
رقمي تستطيع الحاسبة قراءتيا وعرضيا عمى الشاشة  ,وتبمغ سعة القرص الواحد ( ) 650
ميكابايت مف البيانات وىو ما يعادؿ  250000ػ  300000صفحة ( حوالي  1000كتاب ) يستخدـ
ىذا القرص في خزف مختمؼ أنواع البيانات اال أف المكتبات ومراكز المعمومات كانت مقدمة
المؤسسات التي استخدمتو كوعاء لتحميؿ قواعد البيانات ومصادر المعمومات النصية االخرى
كالمعاجـ والموسوعات وغيرىا .

س /كيؼ تحدد المدخؿ الرئيسي ؿ CD؟
ج /فالعنواف الفعمي ىو المدخؿ الرئيسي لممادة ويتخذ العنواف الفعمي عدة أشكاؿ
فقد يكوف مجرد عبارة عامة أو يكوف اسـ شخص او ىيئة عندما يكوف المصدر المقنف لممعمومات
حامبل الي عنواف غير ذلؾ االسـ أو يتضمف العنواف الفعمي مجموعة مف الحروؼ االولية أو
المنحوتة معرفة بصورة بارزة في المصدر المقنف لممعمومات أو يتضمف أرقاما وحروفا تكوف ىذه
الرموز اساسية لتمييز العنواف الفعمي أو أف يتضمف بياف مسؤولية أو اسـ ناشر أو تفصيبلت تخص
عناصر وصفية اخرى ( مثؿ بياف الطبعة ) عندما تكوف ىذه المعمومات جزءا متكامبل مف العنواف
لغويا مثؿ

س /ماىي حقوؿ بطاقو الفيرسو ؿ CD؟
ج - /حقؿ العنواف وبياف المسؤولية
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العنواف الفعمي  /يشكؿ العنواف الفعمي العنصر االوؿ في الوصؼ حتى عندما يكوف مسبوقا
في المادة ببيانات المسؤولية أوبياف الطبعة أو بيانات النشر أو التأريخ أو السعر .
فالعنواف الفعمي ىو المدخؿ الرئيسي لممادة ويتخذ العنواف الفعمي عدة أشكاؿ فقد يكوف مجرد
عبارة عامة أو يكوف اسـ شخص او ىيئة عندما يكوف المصدر المقنف لممعمومات حامبل الي عنواف
غير ذلؾ االسـ أو يتضمف العنواف الفعمي مجموعة مف الحروؼ االولية أو المنحوتة معرفة بصورة
بارزة في المصدر المقنف لممعمومات أو يتضمف أرقاما وحروفا تكوف ىذه الرموز اساسية لتمييز
العنواف الفعمي أو أف يتضمف بياف مسؤولية أو اسـ ناشر أو تفصيبلت تخص عناصر وصفية اخرى
( مثؿ بياف الطبعة ) عندما تكوف ىذه المعمومات جزءا متكامبل مف العنواف لغويا مثؿ
ممؼ مايكروسوفت ] ممؼ حاسوب [

وقد يكوف ىناؾ أعماؿ فردية فتدخؿ تحت اسـ الفرد المسؤوؿ عف العمؿ وفي أي حاؿ مف
األحواؿ اليعتبر المعد أو المبرمج أو محمؿ النظـ ابدأ كمدخؿ رئيسيا لمعمؿ بؿ يذكر في حقؿ
المبلحظات ألنو غير مسؤوؿ عف المحتوى الفكري لممادة وال يذكر في حقؿ بياف المسؤولية .
عندما تحتوي المادة عمى عمميف أو أكثر وتحمؿ عنوانا جامعا يعتبر العنواف الجامع ىو
العنواف الفعمي وتذكر العناويف المنفردة في حقؿ المبلحظات .

التحديد العام لممادة :
يوضع التحديد العاـ لممادة بيف معقوفتاف حيث يكوف التحديد العاـ لممادة مذكو ار بعد العنواف
الفعمي مباشرة  .عندما تكوف المادة مكونة مف عمميف أو أكثر ( اليشكؿ أي منيا الجزء الرئيسي )
بدوف عنواف جامع يذكر التحديد العاـ بعد العنواف االوؿ مباشرة .
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مثؿ  /نتا ] ممؼ حاسوب [  :نظاـ تحميؿ االحصائي
][Computer File

عندما تكوف المادة مؤلفة مف مكوف رئيسي مع مكوف ثانوي ليس مف نفس فئة التحديد العاـ لممادة
( مثؿ قرص تسجيؿ صوتي ترافقو نشرة أو مخطط جداري ) يشير التحديد العاـ لممادة الى المكوف
الرئيسي .

مثؿ  /رحمة الى مكة ] مصدر الكتروني [
] [ Electronic Sources

مالحظة  :برنامج يرافؽ دليؿ عممي .

حقل الطبعة :

يذكر حقؿ الطبعة بالنسبة لممؼ الحاسوب عندما يكوف ىناؾ تغيير في المحتوى الفكري لممؼ
الحاسوب بما في ذلؾ االضافات والحذوفات والتغيير في لغة البرمجة والتغييرات التي ترفع أو تحسف
كفاءة الممؼ  .أما التغيير في الوسط المادي أو التغييرات التي تخص شفرة الحارؼ أوالتقسيـ الى
أصوات أو كثافة التسجيؿ فبل تشكؿ طبعة جديدة  .وعندما تكوف المادة متوافرة في طبعات نظـ
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مختمفة مثؿ ( طبعة  ) IBM / P2و ( طبعة ابؿ  ) Appleتعامؿ كؿ طبعة كطبعة مميزة ويعدليا
وصؼ ببميوغرافي مستقؿ .

مثؿ قاموس صخر ] ممؼ حاسوب [  /تصدرىا المؤسسة العالمية لمبرامج  0ػ ط 3مراجعة .

وىناؾ قاعدة تنص عمى أف التحديث المستمر يبرر عدـ ذكر حقؿ الطبعة ولكف يذكر في
مبلحظة ( مثاؿ  :يحدث بصفة مستمرة  ,التحديث االخير ) 2003 / 11 / 18

حقل النشر :

يتكوف حقؿ النشر أو االنتاج مف مكاف الناشر أو المنتج  :اسـ الناشر أو المنتج  ,التأريخ .

مثؿ :

القرآف الكريـ ] ممؼ حاسوب [  /اعداد العالمية لمب ارمج  0ػ الكويت  :العالمية . 1990 ,

كما تنص القواعد الخاصة بحقؿ بيانات النشر عمى أنو ينبغي اعتبار عمؿ المصادر
االلكترونية المتاحة عف بعد منشورة .
أما المصادر االلكترونية غير المنشورة فبل يسجؿ ليا في حقؿ النشر سوى تأريخ االنشاء فقط .
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حقل الوصف المادي :
 عدد الوحدات المادية التي يتكوف منيا المصدر  1 /قرص ليف حاسوب . تفصيبلت مادية اخرى  /وجياف . الكثافة أي كثافة التسجيؿ  /كثافة مزدوجة . االبعاد أي ابعاد الوسيط المادي المسجؿ عميو المعمومات  12 /سـ أو ¼  3أنج . الصوت أوالموف . -المادة المصاحبة  1 +دليؿ مستفيد ( 11ص ) .

مثاؿ  2 :قرص ضوئي حاسوب  :وجياف  ,كثافة مزدوجة 12 ,سـ  +دليؿ

حقل المالحظات :
 -1مبلحظات عف العنواف الفعمي  /بالنسبة لمغة مثؿ :
العمؿ بالعربية واالنكميزية ( مبلحظة ال تذكر لغات البرمجة مثؿ أكسؿ  ,بيسؾ  .......الخ ) .

 -2مبلحظات عف مصدر العنواف الفعمي  /مثؿ
العنواف مف الممصقة .
 -3مبلحظة عف بيانات المسؤولية  /مثؿ
صمـ النظاـ

المنجي سميـ  ,المنشار احمد الغربي
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 -4مبلحظة تخص حقؿ نوع ومدى الممؼ  /مثؿ
ىيكؿ الممؼ ىرمي

 -5مبلحظات عف حقؿ النشر  /مثؿ
يوزعو في العالـ العربي  :مركز التوثيؽ والمعمومات في األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية

 -6مبلحظات عف الوصؼ المادي  /مثؿ
متوفر عمى أقراص ليف مقاس 9 , 14سـ

 -7مبلحظات متطمبات النظاـ ( ممؼ حاسوب )  /مثؿ
متطمبات النظاـ  :حاسوب  BCCموديؿ  Aو B

 -8مبلحظات تخص المستويات  /مثؿ اذا كاف ىناؾ عنواف جامع
 -2ثورة فمسطيف عاـ 1936

المحتويات  -1 :تأريخ الثورة السورية

 -9مبلحظات عف النسخة الموصوفة  /مثؿ
موقعة مف المبرمج
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 -10مبلحظات عف الخبلصة  /مثؿ
عرض موجز لمراحؿ تأريخ مكة  .استعراض حي لمناسؾ الحج

س /ماىو التحديد العاـ لؿCD؟
ج /التحديد العام لممادة :
يوضع التحديد العاـ لممادة بيف معقوفتاف حيث يكوف التحديد العاـ لممادة مذكو ار بعد العنواف
الفعمي مباشرة  .عندما تكوف المادة مكونة مف عمميف أو أكثر ( اليشكؿ أي منيا الجزء الرئيسي )
بدوف عنواف جامع يذكر التحديد العاـ بعد العنواف االوؿ مباشرة

عد بطاقو فيرسة كاممو ؿCD؟
سُ /
ج /نموذج لبطاقة فهرسة لممف حاسوب
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عامر نبيؿ
نتا ] ممؼ حاسوب [  :نظاـ التحميؿ اإلحصائي في التطبيؽ /
عامر نبيؿ  0ػ ط  0 3ػ نيقوسيا  :مركز التقنيات المتطورة . 1987 ,
برنامج محسب (  1ممؼ  206 :بيانات )  1 +دليؿ ( 4ص  :أيض ؛ 22سـ )

 64ذ أ ـ  1 ,مدورة قرص  ,شاشة ممونة
الدليؿ بالعربية واالنكميزية
المستفيدوف  :الباحثوف  ,ودارسو اإلحصاء
ممخص  :يعرض مع التوضيح واألمثمة تطبيقات نظاـ ( نتا ) اإلحصائية في معالجة
البيانات

 -1ػ ػ ػ ػ ػ ػ

أ – العنواف
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االسبوع الثامن عشر :
عنواف المحاضرة  :انواع اوعيو المعمومات
الفئة المستخدمو  :الدوريات والمسمسبلت
االفكار المركزيو  -1 :تحديد المدخؿ الرئيسي لمدوريو حيث يعتبر المدخؿ الرئيسي لمدوريو ىو
عنواف الدوريو نفسيا وذلؾ الف الدوريات تعرؼ بعنوانييا وليس بالجيات التي تصدرىا او برؤوساء
التحرير او غيرىـ .والمصدر الرئيسي لممعمومات بالنسبو لمدوريو ىو صفحة العنواف وايو مواضيع
مف الدوريو نفسيا .وتشمؿ بطاقو فيرسة الدوريو عمى حقؿ العنواف وبياف المسؤوليو وحقؿ التسميو
وحقؿ الوصؼ المادي وحقؿ المبلحظات وحقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمدوريات  ISSNوحقؿ
المتابعو.
 -2تحديد المدخؿ الرئيسي لممسمسبلت مع ذكر حقوؿ بطاقو فيرسة المسمسبلت.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى المدخؿ الرئيسي لفيرسة الدوريات مع بطاقو فيرسة كاممو لمدوريو
فضبل عف التعرؼ عمى المدخؿ الرئيسي لفيرسة المسمسبلت مع بطاقو فيرسة كاممو لممسمسؿ.

االختبار القبمي  :س /عيف المدخؿ الرئيسي لمدوريو ؟
ج /يكوف المدخؿ الرئيس لمدوريو بعنواف تمؾ الدوريو .
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س /متى يدخؿ اسـ المسمسؿ تحت اسـ المؤلؼ الشخصي؟
ج /عندما يفيـ مف معاينو المسمس اف الشخص المؤوؿ عف اصداره ىو المسؤوؿ
عف المحتوى الفكري فيو كأف
تختص الدوريو فقط بنشر بحوث ومقاالت واخبار ونشاطات وذلؾ الشخص
دوف غيره.

عرض االفكار المركزيو :

فهرسة الدوريات والمسمسالت

يكوف المدخؿ الرئيسي لمدورية عادة بالعنواف  ,وذلؾ الف الدوريات تعرؼ بعنوانيا وليس
بالجيات التي تصدرىا أو برؤساء التحرير أو غيرىـ  .واليمكف أف يكوف المدخؿ الرئيسي لمدورية
تحت اسـ رئيس التحرير أو مدير التحرير أو غيرىـ النيـ عرضة لمتغيير سنويا منجية  ,وىـ غير
مسؤوليف عف المادة العممية في الدورية مف جية اخرى  .واحيانا يكوف المدخؿ الرئيسي لمدورية تحت
اسـ الييئة أو الجية التي تصدرىا  ,وذلؾ عندما يكوف العنواف مضمو ار أو غير متميز وفي كمتا
الحالتيف البد مف مدخؿ إضافي بعنواف الدورية أو الييئة التي تصدرىا .
المصدر الرئيسي لممعمومات بالنسبة لمدورية ىو صفحة العنواف وأية مواضع مف الدورية
نفسيا  .ويمكف االستفادة مف أية مصادر خارجية عمى اف تحصر البيانات المستقاة مف خارج
الدورية بيف معقوفيف ]

[.

138

حقل العنوان وبيان المسؤولية :

ويسجؿ العنواف الرئيسي لمدورية كما ورد في صفحة العنواف  .ويعتبر العنواف الفرعي عنص ار
ىاما مف عناصر الوصؼ ويجب وضعو بعد العنواف الرئيسي مفصوال عنو بعبلمة الترقيـ المعروفة (
 ) :وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعنواف الموازي حيث يوضع بعد العنواف الرئيسي مفصوال عنو بعبلمة ( =
).

مثاؿ لعنواف فرغي

عالـ الكتب  :مجمة متخصصة تيتـ بالكتاب وقضاياه

مثاؿ لعنواف موازي رسالة المكتبة = Rissalat AL – Maktaba

واذا جاء اسـ الييئة أو الجية المصدرة لمدورية جزءا مف عنواف الدورية فأنو يسجؿ في بياف
العنواف  ,وىكذا

مجمة الجمعية العممية الممكية
النشرة اإلخبارية لجمعية المكتبات األردنية

بالنسبة لبياف المسؤولية  ,فيذكر اسـ الجية أو الييئة التي تصدرالدورية بعد بياف العنواف
مفصوال عنو بالشرطة المائمة (  . ) /واليعتبر رئيس التحرير أو مدير التحرير أو مستشار التحرير
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 .....الخ مسؤوليف مسؤولية فكرية عف الدورية  .واذا رأى المفيرس ضرورة ذكر أي منيـ  ,فيذكره
في حقؿ المبلحظات .

مثاؿ :

أخبار المكتبة  /تصدر عف مكتبة الممؾ فيد الوطنية

مثاؿ :

البحريف الثقافية  /يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب

حقؿ التسمية  ,العدد والزمف ( بياف بدء الصدور والتوقؼ )

اليفيرس اال العدد االوؿ مف الدورية واال تضخـ الفيرس وبخاصة اذا كانت الدورية
اسبوعية أو شيرية وليا تأريخ طويؿ وتقترح قواعد الفيرسة ذكر المجمد االوؿ ( مج ) 1أو السنة
االولى ( س ) 1أو العدد االوؿ ( ع ) 1وفؽ ماىو مدوف عمى الدورية ,ثـ تأريخ بدء الصدور (
السنة والشير ) بيف قوسيف متبوعا بشرطة (ػػ) اذا كانت الدورية مستمرة في الصدور .

مثاؿ :

مجمة المكتبات والمعمومات  0ػ مج , 1ع ( 1يناير  ) 1981ػ

مثاؿ :

البحريف الثقافية  /يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالداب  0ػ
س , 1ع ( 1يوليو  ) 1995ػ
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أما اذا توقفت الدورية عف الصدور فيذكر بياف صدور العدد االوؿ متبوعا بشرطة (  ) -ثـ
بياف العدد والتأريخ الذي توقفت عنده الدورية  ,وىكذا
مجمة المكتبة العربية  0ػ مج , 1ع ( 1يونيو  ) 1963ػ مج , 5ع ( 2اكتوبر . )1965

حقل الوصف المادي :
اليوضع عدد صفحات المجمة النو متغير في كؿ اصدار  ,ويوضع بدال منو الرمز
( مج ) اذا كاف رقـ المجمد يذكر مع كؿ اصدار مثؿ  :المجمد االوؿ  ,المجمد السابع ........
الخ
( س ) اذا كاف رقـ السنة يذكر مع كؿ اصدار

مثؿ  :السنة االولى  ,السنة السابعة ........

الخ
( ع ) اذا كاف رقـ العدد يذكر مع كؿ اصدار

مثؿ  :العدد االوؿ  ,العدد السابع

...........الخ
اذا كانت الدورية مصورة  ,فيذكر الرمز ( مص ) أو ( ايض ) ويوضح الحجـ لمدورية بعد ذلؾ عمى
النحو التالي :
مج  :مص ؛ 25سـ .
س  :مص ؛ 23سـ .
ع  :مص ؛ 28سـ .
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حقل المالحظات :
 فترات الصدور لمدورية  ,ويوضع في سطر لوحده  ,ىكذااسبوعية
شيرية
فصمية
نصؼ سنوية
غير منتظمة الصدور

 لتسجيؿ أية معمومات تتصؿ بالمسؤولية  ,مثاؿرئيس التحرير  :يحيى الساعاتي
 لتسجيؿ المغات التي تنشر بيا الدورية  ,مثاؿالنص بالمغة العربية واالنكميزية

 المبلحؽ و مثاؿممحؽ ؿ  :مجمة العربي
ليا ممحؽ  :المسمـ الصغير

 لتسجيؿ مبلحظة عف توقفيا عف الصدور لفترة معينة  ,مثاؿ142

توقفت بيف حزيراف  1970ػ أيموؿ . 1971

 تغيير مكاف النشر أو جية االصدار  ,مثاؿكانت تصدر في االسكندرية حتى عاـ . 1976

 لتسجيؿ معمومات عف طبيعة الجميور الموجية لو الدورية  ,مثاؿلبلطفاؿ مف سف  12-9سنة
لطمبة الجامعات والمعاىد العميا

 لتسجيؿ معمومات عف الكشافات الخاصة بالدوريةكشاؼ سنوي في عدد ديسمبر مف كؿ عاـ

حقؿ الترقيـ الدولي الموحد لمدوريات ( تد مد  ) ISSNأو ( رد مد ) والسعر والتحديدات  ,وتذكر
ىذه البيانات في سطر جديد وباختصاراتيا المعروفة
تد مد

 0 256ػ  3 : 4971ج  .ـ لمعدد

المتابعة  :وتنظيـ رأس أو رؤوس الموضوعات واسـ الييئة أو الجية المصدرة لمدورية .
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نموذج لبطاقة فيرسة لدورية عربية

صحيفة المكتبة  0ػ مج , 1ع ( 1مارس  ) 1969ػ
 0ػ القاىرة  :جمعية المكتبات المدرسية  1969 ,ػ
مج  :مص ؛ 24سـ .
ثبلث مرات سنويا
اختمفت طريقة الصدور  :مج 1نصؼ سنوي
كشافات  :مج ) 1969 ( 1ػ مج ) 1973 ( 10في مج  , 10ع6
رد مد  0 531ػ 6723

أ  .جمعية المكتبات المدرسية

 -1المكتبات ػ دوريات
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المسـمسـالت
المسمسالت :
ىي مواد مطبوعة أو غير مطبوعة تصدر في أجزاء متعاقبة وتحمؿ تحديدا رقميا أو زمنيا ويعتزـ
االستمرار في إصدارىا إلى ماال نياية  ,وتتضمف الدوريات والصحؼ والحوليات ( كالكتب والتقارير
السنوية ) والنشرات السنوية والفصمية والشيرية باإلضافة إلى األعماؿ التي تمثؿ نشاطات دورية
لمجمعيات العممية والجامعات ومؤسسات البحث والتربية وما شابو  ,ويمكف اعتبار سبلسؿ الكتب
المرقمة مف ضمف المسمسبلت أيضا .

نعين المدخل الرئيسي والمداخل اإلضافية :

اف الدخؿ الرئيسي الغمب المسمسبلت يكوف تحت العنواف والسبب في ذلؾ اف الكثير مف
المسمسبلت تعتبر اعماؿ منجزة تحت اشراؼ تحريري حيث اليمكف اعتبار المحرر مدخبل رئيسيا
كما ذكرنا في الدروس السابقة .وباالضافة الى ذلؾ نبلحظ اف كثير مف المسمسبلت تنبثؽ عف
ىيئات كالجمعيات العممية والمؤسسات البحثية ومع ذلؾ اليمكف اعتبار الييئة مدخبل رئيسيا خاصة
اذا كاف المسمسؿ المنبثؽ عف الييئة مطبوعا عاما ينشر بحوثا ومقاالت لكتاب وباحثيف مختمفيف
حيث يقتصر دور الييئة عمى االشراؼ التحريري .

مثاؿ :

رسالة المركز  /المركز االقميمي العربي لمبحوث والتوثيؽ في العموـ االجتماعية .
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أما اذا كاف المسمسؿ المنبثؽ عف ىيئة معينة مكرسا لتغطية نشاطات تمؾ الييئة أو سياستيا
الداخمية أو أجزائيا وعممياتيا وموظفييا فيكوف المدخؿ تحت اسـ الييئة المسؤولة عف المسمسؿ ومف
أمثمة ىذه المسمسبلت النشرات والتقارير الدورية وأخبار أعضاء الييئات والفيارس وقوائـ الكتب
 .......الخ .

مثاؿ :

جامعة الموصؿ  .كمية اليندسة  .المكتبة
النشرة السنوية  /تصدرىا جامعة الموصؿ  ,مكتبة
كمية اليندسة .

وىناؾ حالة نادرة جدا يدخؿ فييا المسمسؿ تحت اسـ المؤلؼ الشخصي وذلؾ عندما يفيـ مف
معاينة المسمسؿ اف الشخص المسؤوؿ عف اصداره ىو المسؤوؿ عف المحتوى الفكري فية كأف
تختص الدورية فقط بنشر بحوث ومقاالت وأخبار ونشاطات ذلؾ الشخص دوف غيره .

Gilman , Charlotte

مثاؿ :

The Forerunner / by Charlotte Gilman -

V.1 , no .1 ( Nov . 1909 ) – V . 7 , no . 12 ( Dec . 1916 ) .-
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المداخل اإلضافية - :

أما بالنسبة لممداخؿ اإلضافية فيمكف إجماليا بالنقاط التالية - :

 -1في حالة دخوؿ المسمسؿ المنبثؽ عف ىيئة معينة تحت العنواف يحبب إعداد مدخؿ إضافي باسـ
الييئة المسؤولة عف المسمسؿ .
 -2أما في حالة دخوؿ المسمسؿ المنبثؽ عف ىيئة تحت اسـ تمؾ الييئة فبل يعد مدخؿ إضافي باسـ
تمؾ الييئة ألنيا أصبحت مدخبل رئيسيا  .أما إذا كاف مع ىذه الييئة ىيئة ثانية أو ثالثة فيعد
مدخؿ إضافي باسـ الييئة الثانية والثالثة المشاركة في العمؿ  .وتطبؽ نفس ىذه القاعدة عندما
يدخؿ المسمسؿ تحت اسـ المؤلؼ الشخصي في الحالة النادرة التي اشرنا إلييا .
 -3إذا كاف لممسمسؿ محرر فبل يعد مدخؿ إضافي باسـ المحرر حتى إذا كاف اسمو مذكو ار بجبلء
في المصدر الرئيسي لممعمومات إال في بعض الحاالت التي يكوف فييا اسـ المحرر مشيو ار وقد
طغى عمى اسـ المسمسؿ بحيث أصبح ىذا المسمسؿ مقترف باسمو حيث يعد مدخؿ إضافي باسـ
ىذا المحرر ويشار إليو أيضا في حقؿ المبلحظات .

المصدر الرئيسي لممعمومات :
تعتبر صفحة العنواف ىي المصدر الرئيسي لممعمومات في فيرسة المسمسبلت وفي حالة عدـ
احتواء المسمسؿ أصبل عمى صفحة عنواف متكاممة فينا نمجأ إلى االعتماد عمى مصادر المعمومات
األخرى البديمة عف صفحة العنواف لمحصوؿ عمى المعمومات البلزمة لوصؼ المسمسؿ ويمكف تحديد
ىذه المصادر البديمة حسب األولوية في التسمسؿ التالي - :
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 -1غبلؼ العدد األوؿ مف المسمسؿ .
 -2عنواف أوؿ النص المذكور في بداية الصفحة األولى مف المسمسؿ .
 -3البيانات اإلدارية التي ترد عادة في صفحة المحتويات مف الدورية أو في صفحة االفتتاحية مف
الصحؼ والتي تحتوي عمى العنواف وبياف الممكية والصدور  .....الخ .
 -4االختتاـ .
 -5الصفحات األخرى .

حقل العنوان وبيان المسؤولية - :

تؤخذ المعمومات الخاصة بيذا الحقؿ مف المصدر الرئيسي لممعمومات والذي حددناه اعبله
واف أية معمومات تؤخذ خارج ىذا المصدر المحدد توضع بيف قوسيف معقوفيف .

بالنسبة لمعنواف الفعمي فيسجؿ كما ىو وارد في المصدر الرئيسي لممعمومات مع مبلحظة اف
الكثير مف عناويف المسمسبلت تتضمف اسـ الييئة المسؤولة عف المسمسؿ فاذا كاف ىذا النوع مف
العناويف المتضمف اسـ الييئة يظير بيذا الشكؿ في مواضيع متعددة مف المسمسؿ فاف العنواف يسجؿ
كما ىو .

مثؿ :

اتحاد مجالس البحث العممي العربية .
نشرة اتحاد مجالس البحث العممي العربية
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ىناؾ الكثير مف المسمسبلت وخاصة االجنبية منيا تحمؿ عنوانا مختص ار يتألؼ مف االحرؼ
المختصرة باالضافة الى الشكؿ الكامؿ لمعنواف وفي ىذه الحالة تسجؿ العنواف المؤلؼ مف االحرؼ
المختصرة كعنواف فعمي ويعامؿ الشكؿ الكامؿ لمعنواف كبيانات اخرى لمعنواف اذا كاف مذكو ار في
المصدر الرئيسي لممعمومات .
RSR : Reference Services Review .

مثؿ :

اف بالنسبة لمعنواف الموازي فاف وجد يسجؿ حسب قواعد تسجيمو المعروفة ويكوف مسبوقا
بعبلمة التساوي .

مثؿ  :مجمة كمية التجارة = Journal of the Faculty of Commerce

أما بالنسبة لبياف المسؤولية فانو يسجؿ بعد كؿ ما يتعمؽ بالعنواف ويكوف مسبوقا بالخط المائؿ
(  . ) /باالضافة الى القواعد المعروفة التي تبرز اىميتيا في حالة المسمسبلت ومف ىذه القواعد :

 -1في حالة المسمسؿ المنبثؽ عف ىيئة معينة يسجؿ اسـ الييئة في بياف المسؤولية اذا كاف منفصبل
عف عنواف المسمسؿ أو ظير في المصدر الرئيسي لممعمومات بصورة مستقمة .
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مثؿ :

التعميـ اليندسي  /اتحاد الميندسيف العرب

 -2أما اذا كاف اسـ الييئة يشكؿ جزءا مف عنواف المسمسؿ فبل يعاد في بياف المسؤولية اال اذا طير
بصورة مستقمة في المصدر الرئيسي لممعمومات .

مثؿ :

نشرة منظمة األقطار العربية المصدرة لمنفط .

ويراعى في ىذه الحالة أف يكوف اسـ الييئة الذي يشكؿ جزءا مف اسـ الييئة غير ناقص فاذا
كاف ناقصا فيجب اعادة شكمو الكامؿ في بياف المسؤولية .

مثؿ :

مجمة الجامعة  /جامعة الموصؿ

 -3ال يدخؿ اسـ المحرر ( أو المحرريف ) في بياف المسؤولية بأي حاؿ مف االحواؿ  .وفي الحالة
التي تحدثنا عنيا في المداخؿ اإلضافية والتي يكوف فييا اسـ المحرر مشيو ار وقد طغى عمى اسـ
المسمسؿ يذكر فقط حقؿ المبلحظات ويعد لو مدخبل إضافيا .

مثؿ :

مجمة كمية اآلداب  – 0ع – 0 ) 1972 ( 1بغداد :
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جامعة بغداد  ,كمية اآلداب – 1972 ,
ع ؛ 24سـ .
غير منظمة
المحرر  :فقيد األدب محمد ميدي البصير

أ  0البصير  ,محمد ميدي

 0 1األدب – دوريات

حقل الطبعة :

ويسجؿ حقؿ الطبعة  ,إذا كانت موجودة  ,بعد حقؿ العنواف وبياف المسؤولية وتؤخذ المعمومات
الخاصة بو مف المصدر الرئيسي لممعمومات أو مف الخاتمة أو الصفحات التمييدية واف أية
معمومات تؤخذ مف خارج ىذه المصادر توضع بيف قوسيف معقوفيف ويسجؿ بياف الطبعة لممسمسؿ
في حقؿ الطبعة فقط إذا كاف ينتمي إلى احد األنواع التالية :

 -1بياف طبعة محمية
 -2بياف طبعة ذات طابع خاص
 -3بياف شكؿ خاص
 -4بياف طبعة بمغة معينة

ط بيروت

مثؿ

ط لمميندسيف

مثؿ

ط مصغر فممي

مثؿ

ط عربية

مثؿ
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 -5بياف إعادة الطبع أو اإلصدار

ط 2

مثؿ

أما اذا كاف بياف الطبعة لممسمسؿ يتغير بصورة منتظمة مع كؿ اصدارة مف اصدارات المسمسؿ
فيحبب اعتباره ضمف البيانات التي تخص التحديد الرقمي حيث ال يسجؿ في حقؿ الطبعة بؿ يسجؿ
في حقؿ التحديد الرقمي الخاص فقط بفيرسة المسمسبلت والذي سننتقؿ لمحديث عنو بعد قميؿ .
والبطاقة التالية ىي لمسمسؿ تتغير فيو بيانات الطبعة مع كؿ اصدارة " الحظ أف بيانات الطبعة
تدخؿ في حقؿ التحديد الرقمي وليس في حقؿ الطبعة "

Who

– s who in American Women .

ُُ

مثاؿ

– L s t ed . – ( 1958 – 1959 ) - .
– , 1958

Chicago : Marquis

--- V . ; 28 cm .
______ 1.

152

حقل التحديد الرقمي :

يسجؿ ىذا الحقؿ بعد حقؿ الطبعة ( إذا كانت موجودة ) وىو حقؿ خاص فقط بفيرسة
المسمسبلت حيث ال يوجد في فيرسة المواد المكتبية األخرى  .ويصؼ ىذا الحقؿ الطريقة التي
يصدر بيا المسمسؿ ( بالجزء والعدد والتأريخ  ....الخ ) اعتبا ار مف اإلصدارة األولى وتأريخيا
وانتيائيا بأخر إصدارة وتأريخيا سواء كانت كافة اإلصدارات الكاممة لممسمسؿ موجودة في المكتبة أـ
لـ تكف جميعيا موجودة ىذا بالنسبة لممسمسؿ المكتمؿ أما بالنسبة لممسمسؿ المستمر في الصدور
فيكوف ىذا الحقؿ مفتوحا .

اف المعمومات التي يتضمنيا ىذا الحقؿ تعتمد عمى طبيعة المسمسؿ والطريقة الدورية التي يصدر
بموجبيا أي الطرقة التي ترقـ ييا االصدارات والتي يمكف توضيحيا بما يأتي - :

 -1بالنسبة لممسمسؿ الذي يصدر بمجمدات مقسمة الى اعداد تصدر بصورة دورية يعطى في ىذا
الحقؿ رقـ المجمد االوؿ ورقـ العدد االوؿ ثـ تأريخ صدور العدد االوؿ ثـ يوضع الخط القصير ( -
) وتترؾ أربع مسافات قبؿ انياء الحقؿ بالعبلمة المعروفة (  ) - 0واالنتقاؿ الى الحقؿ الجديد  .اف
المسافات االربع التي تترؾ بعد الخط القصير تستخدـ في حالة المسمسؿ المستمر في الصدور
لمداللة عمى أف ىذا المسمسؿ لـ تكتمؿ اصداراتو وانو مستمر في الصدور  ,أما بالنسبة لممسمسؿ
المكتمؿ والمتوقؼ عف الصدور فيمؤل الفراغ الموجود بعد الخط القصير برقـ المجمد االخير ورقـ
العدد االخير وتأريخ صدور العدد االخير .
وفي تسجيؿ ىذه المعمومات يراعى استخداـ المختصرات الموحدة المعروفة كما تستخدـ االرقاـ
بدؿ الكممات ويوضع التأريخ بيف قوسيف .
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مثاؿ :

مجمة النفط والتعاوف  – 0مج , 1ع( 1

لمسمسؿ مستمر في الصدور

شباط – ) 1970

مثاؿ  :لمسمسؿ مكتمؿ

-0

مجمة الجزيرة

ع ( 1شباط

 – ) 1963ع28
( كانوف االوؿ ) 1964

 -2بالنسبة لممسمسؿ الذي يصدر بتحديد زمني فقط ( غير مقسـ الى اعداد أو مجمدات ) يسجؿ
سنة االصدارة االوؿ بدوف أقواس ثـ الخط القصير وتترؾ أربع مسافات قبؿ انياء الحقؿ بالنسبة
لممسمسؿ المكتمؿ وتسجؿ سنة اصدارة االخير مف المسمسؿ المكتمؿ الصدور بعد الخط القصير
وبدوف أقواس أيضا .

مثاؿ :

جامعة الموصؿ  .كمية اليندسة  .المكتبة
النشرة السنوية  /تصدرىا جامعة الموصؿ  .مكتبة
كمية اليندسة  0 1981 – 1975 – 0ػ

وعند ورود تأريخ ىجري بالنسبة لممسمسؿ العربي خاصة يتـ ذكر التأريخ اليجري ومف ثـ
التأريخ الميبلدي الذي يقابمو حيث يوضع التأريخ الميبلدي بيف قوسيف معقوفيف .
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مثاؿ :

مجمة االقتصاد واالدارة  – 0ع ( 1رجب  ] 1395تموز – 0 ) [ 1975

االختبار البعدي  :س /1عد بطاقو فيرسو كاممو لممجمو او الدوريو االتيو؟
صحيفو المكتبو
المجمد االوؿ
العدد االوؿ مارس 1969
مستمرة في الصدور
تصدر  3مرات في السنو
ج/
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صحيفة المكتبة  0ػ مج , 1ع ( 1مارس  ) 1969ػ
 0ػ القاىرة  :جمعية المكتبات المدرسية  1969 ,ػ
مج  :مص ؛ 24سـ .
ثبلث مرات سنويا
اختمفت طريقة الصدور  :مج 1نصؼ سنوي
كشافات  :مج ) 1969 ( 1ػ مج ) 1973 ( 10في مج  , 10ع6
رد مد  0 531ػ 6723

أ  .جمعية المكتبات

 -1المكتبات ػ دوريات
المدرسية

س /2ماىو حقؿ التحديد الرقمي في المسمسبلت؟ وايف يذكر في بطاقو
الفيرسة؟
ج /حقل التحديد الرقمي :

يسجؿ ىذا الحقؿ بعد حقؿ الطبعة ( إذا كانت موجودة ) وىو حقؿ خاص فقط بفيرسة
المسمسبلت حيث ال يوجد في فيرسة المواد المكتبية األخرى  .ويصؼ ىذا الحقؿ الطريقة التي
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يصدر بيا المسمسؿ ( بالجزء والعدد والتأريخ  ....الخ ) اعتبا ار مف اإلصدارة األولى وتأريخيا
وانتيائيا بأخر إصدارة وتأريخيا سواء كانت كافة اإلصدارات الكاممة لممسمسؿ موجودة في المكتبة أـ
لـ تكف جميعيا موجودة ىذا بالنسبة لممسمسؿ المكتمؿ أما بالنسبة لممسمسؿ المستمر في الصدور
فيكوف ىذا الحقؿ مفتوحا .
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االسبوع التاسع عشر:
عنواف المحاضرة  :فيرسة المخطوطات – المواد الخرائطيو
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :فيرسة المخطوطات – فيرسة المواد الخرائطيو

االفكار المركزيو  :المخطوطات ىي المواد الثقافية التي كتبت بخط اليد سواء كاف ذلؾ قبؿ اختراع
الطباعة في القرف الخامس عشر الميبلدي أو بعد ذلؾ.
اما حقوؿ بطاقو فيرسة المخطوط فيي (حقؿ العنواف وبياف المسؤولية  ,حقؿ التاريخ  ,حقؿ الوصؼ
المادي  ,حقؿ المبلحظات  ,حقؿ المتابعو ) وعدـ توفر كؿ مف حقؿ الطبعو وحؽ النشر وحقؿ
السمسمو في فيرسة المخطوط.
المواد الخرائطيو  :وتشمؿ كؿ مف الخرائط الجغرافيو واالطالس والكرات االرضيو .اما حقوؿ بطاقو
فيرسة المواد الخرائطيو فيي ( حقؿ العنواف وبياف المسؤوليو والتحديد العاـ لمماده وحقؿ الطبعو ثـ
حقؿ بيانات الرياضيو وىذا الحقؿ خاص فقط في فيرسة المواد الخرائطيو جوف غيرىا ويستخدـ لذكر
مقياس الرسـ ومف حقؿ النشر وحقؿ الوصؼ المادي وحقؿ السمسمو وحقؿ المبلحظات وحقؿ الرقـ
الدولي الموحد ثـ حقؿ المتابعو.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى كيفيو عمؿ بطاقو فيرسة لمخطوط فضبل عف عمؿ بطاقو قيرسة
لممواد الخرائطيو بما فييا الخريطو واالطمس والكرة االوضيو.

االختبار القبمي:

س /1ماىو المدخؿ الرئيسي في فيرسة المخطوطات؟
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ج /يكوف اسـ صاحب العمؿ ىو المدخؿ الرئيسي لممخطوط أي الشخص الذي قاـ بكتابو وتاليو
المخطوطو اما
في حالو غياب المؤلؼ فيدخؿ المخطوط تحت العنواف.

س /2ماىو المدخؿ الرئيسي في فيرسو الخرائط؟
ج /اذا كاف لمخريطو رساـ فيعتبر الرساـ ىو المدخؿ الرئيسي لمخريطو وكذلؾ لبلطمس والكرة
االرضيو اما اذا
افتقرت اخريطو الى رساـ الي سبب مف االسباب فالعنواف يعتبر ىو المدخؿ الرئيسي .لكف الكثير
مف المستفيديف يمجؤوف الى البحث عف الخرائط في فيارس المكتبو تحت العنواف.

عرض االفكار المركزيو :
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فـهـرســة المخـطـوطـات
المخطوطات العربية القديمة :

المخطوطات  :بصورة عامة ىي المواد الثقافية التي كتبت بخط اليد سواء كاف ذلؾ قبؿ اختراع
الطباعة في القرف الخامس عشر الميبلدي أو بعد ذلؾ  ,ومف أمثمتيا المخطوطات العربية القديمة
الموجودة لدى المكتبات والمتاحؼ والجوامع واالشخاص الخ  ,كذلؾ الرسائؿ والمخاطبات اليومية
والعقود الخ  ,التي كتبت بخط اليد .

حقؿ العنواف وبياف المسؤولية :

مف االمور الشائعة في فيرسة المخطوطات ىو افتقاد الكثير مف ىذه المخطوطات الى العنواف
أما بسبب ضياعو أو بسبب عدـ تسمية العمؿ مف قبؿ المؤلؼ  ,وفي ىذه الحالة يتحتـ عمى
المفيرس صياغة عنواف لممخطوط يعبر عف طبيعة وموضوع المخطوط ويمكف لممفيرس استخداـ
عبارات معينة في صياغة العنواف مثؿ ( كتاب في  ( ) ---رسالة الى  ( ) ---تعميؽ عمى ---
) ( شرح عمى  ) ---وغير ذلؾ مف العبارات التي تدؿ عمى طبيعة العمؿ الذي يفتقر الى العنواف ,
ويراعى وضع العنواف المصاغ بيف قوسيف معقوفيف .

مثاؿ :

البغدادي  ,احمد بف عبداهلل  ,ت  476ىػ
[ قصيدة في اعداد الرفؽ ]
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وعند قياـ المفيرس بوضع عنواف مناسب لمخطوط ضمف المخطوطات العربية القديمة المفتقرة
الى عنواف  ,عميو اف يقتبس بعض الكممات مف اوؿ النص بما يزيد في تحديد ذاتية العمؿ ويضع
ذلؾ في حقؿ المبلحظات  .وباالضافة الى العنواف الفعمي لممخطوط فقد التخمو بعض المخطوطات
مف عنواف موازي أو عنواف بديؿ أو بيانات اخرى لمعنواف وتسجؿ ىذه العناويف بنفس الطريقة التي
درسناىا سابقا في فيرسة الكتب .

مثاؿ  :لعنواف بديؿ
السيوطي  ,جبلؿ الديف  ,ت  911ىػ
االزىار المتناثرة في االخبار المتواترة  ,أو  ,تجربة
الفوائد المتناثرة .

مثاؿ  :لعنواف فرعي
الطوسي  ,عبدالعزيز بف محمد بف عمي  ,ت  706ىػ
كاشؼ الرمز ومظير الكنز  :شرح لمختصر منتيى
الوصوؿ البف الحاجب .

وبعد تسجيؿ العنواف وكؿ ما يتعمؽ بو يضاؼ بياف المسؤولية الذي يكوف مسبوقا بالخط المائؿ
(  . ) /يتألؼ ىذا البياف مف اسـ المؤلؼ واسماء المشاركيف االخريف في العمؿ مثؿ المترجـ أو
المحقؽ أو الجامع أو الناسخ  ,الخ .
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مثاؿ :

الباجدري  ,ابراىيـ
خاصية الباجدري عمى سمـ المنطؽ لبلخضري  /ألفيا
ابراىيـ الباجدري  ,كتبيا محمد الوصفي – 0

ومف االمور االخرى التي يمكف اف تصادؼ المفيرس في فيرسة المخطوطات احتواء المخطوط
الواحد عمى عمميف أو أكثر لنفس المؤلؼ أو لمؤلفيف مختمفيف  .فاذا كاف ليذا المخطوط عنواف
جامع  Collective Titleيسجؿ ىذا العنواف في حقؿ العنواف وبياف المسؤولية وتسجؿ عناويف
االعماؿ التي يحوييا المخطوط في حقؿ المبلحظات .

أما اذا لـ يكف لمثؿ ىذا المخطوط عنواف جامع فيمكف معالجتو بالطريقتيف التاليتيف :

أ – اذا كانت االعماؿ التي يتألؼ منيا المخطوط المفتقر الى عنواف جامع لمؤلؼ واحد فقط فيسجؿ
في حقؿ العنواف وبياف المسؤولية حسب ترتيب ورودىا في العمؿ ويفصؿ بيف عمؿ وآخر
بالفاصمة المنقوطة .

مثؿ  :الغزالي  ,أبو حامد  ,ت  505ىػ
بداية اليدايا ؛ الكشؼ والتبييف في غرور الناس أجمعيف .
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ب  -اذا كانت االعماؿ التي يتألؼ منيا المخطوط المفتقر الى عنواف جامع الكثر مف مؤلؼ (
مؤلفيف أو أكثر ) يسجؿ بعد كؿ عنواف بياف المسؤولية المتعمؽ بو ويفصؿ كؿ عنواف وبياف
مسؤولية عف اآلخر بالنقطة .

مثؿ  :الحمبي محمد بف عمر  ,ت  956ىػ
كشؼ الوافية في شرح الوافية  /محمد بف عمر الحمبي  0حاشية
السيد الشريؼ عمي المتوسط  /الشريؼ الجرجاني .

حقؿ التأريخ :

نظ ار لطبية المخطوطات المعروفة اليوجد في فيرستيا حقؿ لمطبعة أو حقؿ نشر  .وعمى
أية حاؿ ىناؾ حقؿ خاص بفيرسة المخطوطات دوف غيرىا أآل ىو حقؿ التأريخ .

والتأريخ الذي يسجؿ في ىذا الحقؿ ىو تاريخ التأليؼ بالسنة أو السنوات ( عندما يمتد
تأريخ المخطوط عبر سنتيف أو أكثر )  .ويبلحظ اف معظـ المخطوطات العربية تؤرخ بالتأريخ
اليجري  ,لذلؾ يمكف اعتماد ىذا التأريخ وتسجيمو في ىذا الحقؿ واذا رغب المفيرس فيمكنو
اضافة التأريخ الميبلدي بيف قوسيف معقوفيف  ,غير اف اغمب المخطوطات العربية وخاصة
القديمة تفتقر الى التأريخ الميبلدي ,
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وفي ىذه الحالة يمكف لممفيرس استنتاجو بتطبيؽ المعادلة التالية :
التأريخ اليجري
التأريخ الميبلدي = التأريخ اليجري ػ ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 622 +
33

مثاؿ :

التفتزاني  ,مسعود بف عبداهلل  ,ت  793ىػ
تيذيب المنطؽ والكبلـ  /لمسعود بف عمر بف عبداهلل
التفتزاني ؛ تسخيا غبلـ حسيف  789 – 0ىػ [  1386ـ ]

حقؿ الوصؼ المادي :

يتألؼ ىذا الحقؿ مف العناصر التالية حسب الترتيب :

 – 1عدد المجمدات أو الحاويات  ,الخ التي يتألؼ منيا المخطوط .

مثؿ :

2مج
 4صناديؽ
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 – 2عدد االوراؽ أو الصفحات اذا كانت غير مرقمة فتحسب وتوضع بيف قوسيف معقوفيف واذا
احتوى المخطوط عمى صفحات تمييدية فتسجؿ ايضا قبؿ عدد الصفحات أو االوراؽ .

مثؿ  261 :ورقة
أ ػ و  106 ,ورقة
[  ] 40ص

 – 3عدد االسطر ( واالعمدة اذا كانت أكثر مف عمود ) لمخطوطات العصور الوسطى والقديمة .
واذا كاف عدد االسطر غير متساوي في الصفحات فيضاؼ معدؿ عدد االسطر .

مثؿ  390 :ورقة (  21سطر 9
 150ورقة (  2عمود  40 ,سطر )
 95ورقة (  2عمود  35 ,ػ  40سطر )

 – 4واذا كاف المخطوط مجمدا فتضاؼ كممة " مجمد " بعد عدد الصفحات أو االوراؽ

مثؿ :

 120ورقة (  30سطر )  ,مجمد
 40ص  ,مجمد
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 – 5واذا كاف المخطوط مكتوبا عمى مادة غير أوراؽ فتذكر نوعية ىذه المادة وتكوف مسبوقة
بالنقطتيف ( . ) :

مثؿ  190 :ورقة (  20سطر )  ,مجمد  :جمد

 – 6واذا احتوى المخطوط عمى مواد تصويرية فتضاؼ بعد ذكر نوعية المادة التي كتب عميا
المخطوط مسبوقا بالفاصمة (  ) ,وتسجؿ ىذه المواد التصويرية حسب تفصيبلت القواعد التي
درسناىا سابقا  .أما اذا كانت المادة التي كتب عمييا المخطوط ورقا فتضاؼ المواد التصويرية
بعد بياف عدد الصفحات أو االوراؽ مباشرة وتكوف مسبوقة بالنقطتيف ( . ) :

مثؿ :

 154ص  :ايضاحات
 190ورقة  :ايضاحات
 249ورقة (  40سطر )  ,مجمد  :جمد  ,ايضاحات
 200ورقة (  30سطر )  ,مجمد  :رؽ  ,ايضاحات

 – 7بياف الحجـ  :حيث يعطى أرتفاع المخطوط غير المجمد بالسنتمترات  .ويضاؼ عرض
المخطوط اال اذا كاف أكبر مف االرتفاع أو أقؿ مف نصفو واذا كاف المخطوط مطويا فتضاؼ
أبعاده بعد الطوي ويجب اف يسبؽ بياف الحجـ بالفاصمة المنقوطة ( ؛ ) .
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مثؿ :

 154ص  :ايض ؛  24سـ
[  ] 223ورقة ؛  30 * 24سـ
[  ] 1ورقة  :رؽ ؛  66 * 35سـ مطوية الى  10 * 19سـ

حقؿ السمسمة  :غير موجود في فيرسة المخطوطات

حقؿ المبلحظات :

 – 1مبلحظة عف المانح أو المالؾ السابؽ لممخطوط  :ويذكر فييا اسـ مانح المخطوط أو مالكيو
السابقيف مع ذكر سنة المنح أو سنوات االمتبلؾ .

مثؿ :

ىدية مف سعيد الديوه چي 1964 ,
اشتريت مف مجموعة طو حسيف 1965 ,

 – 2مبلحظة عف مكاف الكتاب  :ويذكر فيو المكاف الذي تـ نسخ المخطوط فيو

مثؿ :

الحنفي  ,زيف الديف قاسـ  ,ت
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الفوائد الفقيية  ,أو  ,الفتاوى القاسمية  /آلفيا زيف الديف قاسـ الحنفي
 266ورقة (  16سطر ) ؛  22سـ .
في االختاـ  :تـ نسخو في دمشؽ

 – 3مبلحظة عف أوصاؼ المخطوط المادية  :ويذكر فييا المبلحظات الميمة عف االوصاؼ
المادية التي لـ ترد في أي مكاف آخر مف البطاقة .

مثؿ :

حبر أحمر عمى ورؽ أصفر

 – 4مبلحظة عف الخط  :ويوضح فييا أسموب الخط المستخدـ في كتابة المخطوط كأف يكوف خط
نسخي أو خط اعتيادي وكذلؾ نوعيتو كأف يكوف خط ممتاز أو جيد أو رديء .

مثؿ :

االنباري  ,أبو بكر محمد بف القاسـ  ,ت  328ىػ
كتاب ايضاح الوقؼ واالبتداء  /أبو بكر محمد بف
قاسـ االنباري  0ػ  518ىػ
[  ] 112ورقة (  20سطر ) ؛  22سـ .
بخط نسخي جيد
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 – 5مبلحظة المظير المادي  :ويسجؿ فييا معمومات عف التزيف والزخرفة والتنصيب ونوعية التجميد
اذا كانت موجودة .

مثؿ :

مذىب االبطارات
مزخرؼ الحواشي

 – 6مبلحظة عف االوراؽ أو حالة المخطوط  :ويوضح فييا معمومات عف االوراؽ الحالية التالفة أو
المفقودة  ---الخ .

مثؿ :

االوراؽ مف  10ػ  25بيضاء دوف كتابة
سقطت االوراؽ مف  1ػ  3وابدلت بغيرىا
االوراؽ فييا ثقوب وآثار رطوبة .

 – 7مبلحظة عف الكممات االفتتاحية  :ذكرنا سابقا اف عمى المفيرس القياـ بصياغة عنواف مناسب
لممخطوط الذي يفتقر الى عنواف ووضعو بيف قوسيف معقوفيف  ,وقمنا اف عمى المفيرس في ىذه
الحالة اقتباس بعض الكممات مف اوؿ النص ووضعيا في حقؿ المبلحظات .

مثؿ :

الجرجاني  ,السيد الشريؼ عمي بف محمد  ,ت  816ىػ
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[ حاشية عمى شرح مختصر المنتيى لبلبجي ]  /ألفيا
السيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني  0ػ  986ىػ
[  ] 160ورقة (  31سطر ) ؛  25سـ
بخط نسخي
أوليا  :الحمد هلل الذي شرح االحكاـ وربطيا بدالئؿ .

االختبار البعدي  :س /1عد بطاقو فيرسو كاممو لممخطوطات االتيو ؟
كتاب ايضاح الوقؼ واالبتداء تاليؼ ابوبكر محمد بف قاسـ االنباري
خطيا سنو 518ى ػ تحتوي عمى
 112ورقو حجميا 22سنتمتر وبخط نسخي.
ج/
االنباري  ,ابوبكر محمد بف قاسـ
كتاب ايضاح الوقؼ واالبتداء  /ابوبكر محمد
بف قاسـ االنباري 5178ى ػ
 112ورقو ; 22سـ
بخط نسخي جيد
أ .العنواف

 .1ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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س /2عد بطاقو فيرسة لمخارطو االتيو؟
خارطو المممكو العربيو السعودية
و ازرة االعبلـ – الرياض
مقياس الرسـ 3.,...,... :1
1981
 54سـ الى 20

خريطو واحده ممونو بقياس 38

12

سـ
تحتوي عمى  38صورة عف نيضو السعودية

ج /خريطة المممكو العربيو السعودية ] خريطة [ /و ازره
االعبلـ  .ػ ػ ػ ػ ػ مقياس الرسـ . 3.,...,... :1ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الرياض  :الو ازرة .1981 ,
 1خريطة  :ممونو ; 38

 54سـ مطوية إلى 20

 12سـ.
مع  38 :صورة عف نيضة السعودية

 .1السعودية – خرائط

أ .السعودية  .و ازرة االعبلـ

لممزيد مراجعو الصفحات ص 99-80
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االسبوع العشرون :
عنواف المحاضرة  :فيرسة المتؤتمرات العربيو واالجنبيو ػ فيرسة االفبلـ المتحركو.
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :فيرسة المؤتمرات العربيو واالجنبيو واالفبلـ المتحركو.

االفكار المركزيو  :المدخؿ الرئيسي في فيرسة المؤتمرات والندوات يكوف باسـ المؤتمر او الندوه ثـ
يذكر بيف قوسيف ( رقـ الـءتمر  :وسنو االنعقاد  :ومكاف االنعقاد ) ثـ بقية بطاقو الفيرسة حسب
الكتب التي وردت سابقا.
وفي فيرسة االفبلـ المتحركو يكوف المدخؿ الرئيسي بعنواف الفمـ وذلؾ بسبب تشتت وتعدد المسؤوليو
في الفمـ.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عؿ كيفيو اعدا بطاقو فيرسة لكؿ مف المؤتمرات العربيو واالجنبيو وكذلؾ
فيرسة الرسائؿ الجامعية فضبل عف فيرس االفبلـ المتحركو.
االختبار القبمي  :س /1ماىو المدخؿ الرئيسي في حالو فيرسة المؤتمرات والندوات ؟
ج  /يكوف المدخؿ الرئيسي باسـ المؤتمر واسـ الندوة.
س /2ماىو المدخؿ الرئيس في حالو فيرسة االفبلـ المتحركو؟
ج /يكوف المدخؿ الرئيس في حالو االفبلـ المتحركو بعنواف الفمـ.

عرض االفكار المركزيو :
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فـهـرسـة المـؤتـمـرات
Conference

يمكف تعريؼ المؤتمر بأنو اجتماع بيف أفراد أو ممثميف عف ىيئات مختمفة لمناقشة مواضيع
ذات اىتماـ مشترؾ أو اتخاذ ق اررات معينة  .وىناؾ عدد مف التسميات والمصطمحات التي تطمؽ
عمى ىذا النوع مف االجتماعات مثؿ  :مؤتمر  Conferenceندوه . Symposium

المدخؿ الرئيسي في فيرسة المؤتمرات يكوف باسـ المؤتمر أو تحت اسـ المؤتمر ثـ تضاؼ بعد
ذلؾ بقية المعمومات بيف قوسيف وكما يمي :

 – 1يضاؼ رقـ المؤتمر اذا اتضح اف المؤتمر واحد مف سمسمة اجتماعات مرقمة أما اذا اتضح اف
ترقيـ المؤتمر غير منتظـ فييمؿ  .ولرقـ المؤتمر نستخدـ في المغة العربية الكممات مثؿ االوؿ ,
الرابع  ,الخامس عشر  ---الخ أما بالنسبة لمغة االنكميزية فنستخدـ االرقاـ المختصرة مثؿ
1 st. , 2 nd , 3
rd , 24 th , ---- etc .

مثؿ  :مؤتمر المعمميف العرب ( الثاني عشر ) ------ :
) International conference of Biochemistry ( 4 th : ------
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مبلحظة  :ويمكف اضافة التاريخ المحدد ( السنة  ,الشير  ,االياـ ) اذا اقتضت الضرورة لمتمييز
بيف اجتماعيف أو أكثر في نفس السنة .

مؤتمر المعمميف العرب ( الثاني عشر  : 1974 :بغداد )

مثؿ :

) International conference of Biochemistry ( 4 th : 1960 : Vienna

اذا كاف مكاف انعقاد المؤتمر قد ذكر جزاء مف العنواف فبل يذكر مرة ثانية داخؿ األقواس فقط
والسنة .

مثؿ :

ندوة عماف لمكتاب العرب ( السابع ) 1987 :
) Paris Symposium of Radio A stronomy ( 2nd : 1958

ىذا ما يتعمؽ بالمدخؿ الرئيسي لوقائع المؤتمرات والندوات  .أما بالنسبة لممداخؿ االضافية
فيعد مدخؿ اضافي باسـ المحرر أو الجامع أو الجية الممولة لممؤتمر ىي الجية التي تقيـ المؤتمر
وترعاه والتي يمكف اف يجد المفيرس اسميا في صفحة العنواف حيث تأتي في االعماؿ االنكميزية بعد
عبارة . Sponsored by -----
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أما بالنسبة لبقية الحقوؿ فبل تختمؼ عنيا في فيرسة الكتب .

نموذج بطاقة فهرسة لمؤتمر أو ندوة

الندوة العممية والتربوية ( السادسة  : 1987 :جامعة الموصؿ )
دورة جامعة الموصؿ في تطوير بيئة نوطنيا  0ػ الموصؿ :
جامعة الموصؿ . 1987 ,
 499ص  :ايضاحات ؛  24سـ .

أ  0العنواف

 – 1الجامعات والكميات

نموذج بطاقة فهرسة لمؤتمر أجنبي
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International conference on Energy use
Management ( 2 nd : 1979 : Los Angeles )
Changing Energy use future / Sponsored
By U.S. Department of Energy ; odibed by
New York : Pergamon Press , 1979 . 0 ػ

Rocco A.

200 P. ; ill ; 24 cm .
Includes index

1 – Energy Conference – Congresses
I . U . S . Department of Energy

II . Rocco A .
III . Title .
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فـهـرسـة األفالم المـتـحـركــة

األفبلـ المتحركة  :عبارة عف سمسمة متتابعة مف الصور المرئية التي تعرض في تتابع سريع عمى
شريط شفاؼ لتبدو متحركة لمعياف .

تعين المدخل الرئيسي والمداخل اإلضافية :

بسبب تشتت وتعدد المسؤولية وعدـ استقرار الرأي عمى تحديد المسؤولية عف المحتوى الفكري
لمادة األفبلـ المتحركة مف مخرج وكاتب سيناريو ومونتاج  ,الخ فعميو يمكف اعتبار العنواف أوعنواف
الفمـ ىو المدخؿ الرئيسي .

مثؿ :

الغوص [ تسجيؿ فيديو ]  :رجاؿ وبحر  /اشرؼ
عمى التنفيذ واإلعبلـ عبداهلل النويسي ؛ تقديـ
محمد القدسي ؛ اخراج محمد الخالدي  0ػ أبو ظبي :
و ازرة االعبلـ . 1983 ,
 1كاسيت فيديو (  41د  : ) 0مموف  ,ناطؽ
الخبلصة  :يبيف طرؽ الغوص في أعماؽ البحار واستخراج المؤلؤ
 .2المؤلؤ ػ صيد

 .1الغوص
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أ .النويسي . ,

عبداهلل ( مشرؼ )

ب .القدسي  ,محمد ( مقدـ )

جػ .الخالدي ,

محمد ( مخرج )
بعد تسجيؿ العنواف الفعمي يسجؿ التحديد العاـ لممادة بيف قوسيف معقوفيف والمصطمح المستخدـ
لتحديد عاـ لممادة في فيرسة ىذه المواد ىو عبارة فيمـ متحرؾ ]  [Motion pictureبالنسبة لبلفبلـ
المتحركة وعبارة تسجيؿ فيديو ]  [ Video recordingبالنسبة لتسجيؿ الفيديو وتسجيؿ العناويف
االخرى كالعنواف الموازي والعنواف الفرعي وبيانات العنواف االخرى بعد التحديد العاـ لممادة .

مثؿ :

االىوار [ فيمـ متحرؾ ]  :بيئة االىوار والمستنقعات

بيان المسؤولية :

تدخؿ في بياف المسؤولية أسماء االشخاص المشاركيف في االنتاج الفني والصناعي لمفيمـ
المتحرؾ أو تسجيؿ الفيديو مثؿ المخرج  Directorوالمنتج  Producerومؤلؼ النص Writer
وكاتب السيناريو  Script Writeوصانع الرسوـ المتحركة . Animator

مثؿ :

أياـ الضياع [ تسجيؿ فيديو ]  /المخرج تيسير عبود ؛
الكاتب رفيؽ الشباب ؛ سيناريو فوزي العربي

وال يدخؿ في بياف المسؤولية أسماء الشخصيات التي لـ تشارؾ في االنتاج الفني والصناعي
لمعمؿ مثؿ ( المؤلفوف والرواة والممثميف ) حتى إذا وردت في المصدر الرئيسي لممعمومات .
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وبدالً مف ذلؾ تدخؿ أالسماء الرئيسية لمثؿ ىؤالء المساىميف في حقؿ المبلحظات .

وفي حالة احتواء المادة عمى أكثر مف فيمـ وليس ليا عنواف جامع فيناؾ حالتيف لذكر ىذه
المادة .

 – 1ذكر المادة أو العمؿ كوحدة يشتمؿ عمى عناويف االعماؿ المكونة لممادة بصورة مستقمة
وبترتيبيا الوارد في المصدر الرئيسي لممعمومات عمى اف يفصؿ بيف عنواف وآخر ( . ) ,

مثؿ :

الطبيعة الخبلبة  ,اليجرة في الطبيعة [ تسجيؿ فيديو ]  /تأليؼ
مارولد سمث ؛ اخراج جينري ستيفف

 – 2أما إذا كاف العمؿ يتكوف مف عدة عناويف ولكؿ عنواف بياف مسؤولية مستقؿ يفصؿ كؿ عنواف
وبياف مسؤولية عف العنواف االخر وبياف المسؤولية بالنقطة .

مثؿ :

المصارعة الحرة  /اخراج فايز نصرالديف  0السباحة الحرة  /اخراج
لطفي الحميد [ فيمـ متحرؾ ]
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أما بالنسبة لحقؿ الطبعة تتبع نفس القواعد والتعميمات وعبلمات الترقيـ المتبعة في فيرسة المواد
المكتبية األخرى  .ومف الجدير بالذكر اف ىذا الحقؿ نادر الوجود في فيرسة ىذه المواد التي ال
تحتوي أغمبيا بيانات تدؿ عمى إعادة الطبع أو اإلصدار .

أما حقؿ النشر وكما ىو الحاؿ في فيرسة المواد المكتبية االخرى فأنو يتألؼ مف العناصر
التقميدية المعروفة  :مكاف النشر  :الناشر  ,سنة النشر .

حقل الوصف المادي :

 – 1عدد الوحدات المادية ( عدد كاسيتات أو بكرات أو حمقات االفبلـ )
( عدد كاسيتات أو بكرات أو كرترجات أقراص الفيديو ) التي
يتألؼ منيا العمؿ .

مثؿ :

 1كاسيت فيمـ

1 film cassette

 3بكرات فيمـ

3 film reels
2 video cassettes

 2كاسيت فيديو

4 video cassettes

 4أقراص فيديو
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 – 2زمف التشغيؿ  :ويقصد بذلؾ بياف المدة الزمنية التي يستغرقيا العرض بالدقيقة حيث يمكف
استخداـ المختصر ( د  .أي دقيقة ) أو )  minأي  ( minutesويوضع بيف قوسيف .
مثؿ :

) 1 filmreel ( 15 min

 1بكرة شريط (  15د ) .
 2كاسيت فيديو (  120د ) .

) 2 video cassettes ( 120 min

واذا كاف الفيمـ المتحرؾ أو تسجيؿ الفيديو ليس لو عنواف جامع ويتألؼ مف أكثر مف عمؿ وقاـ
المفيرس بيرسة كؿ عمؿ بصورة مستقمة  ,فيجب اف يشير إلى البكرة أو الكاسيت أو القرص
المسجؿ عميو العمؿ الذي يقوـ بفيرستو بشكؿ مستقؿ

مثؿ :

عمى البكرة  2مف  3بكرات فيمـ (  15د . ) .
( On reel 1 of 3 film reels

15 min ) .

عمى  2كاسيت مف  4كاسيتات فيديو (  50د ) .
) On 2 cassettes of 4 video cassettes ( 50 min
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 - 3التفصيبلت المادية األخرى :
أ – خصائص الصوت  :إذا كاف الفيمـ صامت أو ناطؽ باستخداـ عبارة صامت  Silentالتي
تختصر في البطاقة الى  s iعبارة ناطؽ  Soundالتي تختصر في البطاقة الى S d.

مثؿ :

 1بكرة فيمـ (  30د  : ) .ناطؽ

) 1 film reel ( 30 min

ب – خصائص الموف  :إذا كاف الفيمـ مموناً أو أسود وأبيض باستخداـ عبارة ( مموف  ) Colأو (
أسود وأبيض . ) b & w

مثؿ :

 1بكرة فيمـ (  10د  : ) .ناطؽ  ,اسود وأبيض

1 film reel (( 10 min ) :

sd. , b & w .
جػ  -خصائص سرعة التشغيؿ  :يبيف عدد الدورات في الدقيقة ( د  .د  ) .وعبارة  rpmباالنكميزي
revolution per minutes

مثؿ :

 1قرص فيديو (  4د  : ) .ناطؽ  ,مموف  1500 ,د  .د .
1 Video disc ( 4 min ) : sd. , Col , 1500 rpm
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د – األبعاد  :بالنسبة لبلفبلـ المتحركة يعطى عرض الفيمـ المتحرؾ بالميمميترات ويعتبر عف ذلؾ (
مـ  ) mmواذا كاف عرض الفيمـ  8ممـ فيبيف فيما إذا كاف فردياً  singleأو قياسياً  Standardأو
ممتا اًز . Supper

 1بكرة فيمـ (  12د  : ) .ناطؽ  ,أسود وأبيض  16 ,ممـ

مثؿ :

1 film reel ( 12 min ) : sd. , Col ,b & w
; 16 mm

 1كاسيت فيمـ (  21د  : ) .ناطؽ  ,مموف  8 ,ممـ قياسي
1 film cassette ( 12 min ) : sd. , Col , Standard 8
mm

أما بالنسبة البعاد التسجيبلت الفيديوية المسجمة عمى أشرطة  ,يذكر عرض الشريط باالنجات .

مثؿ :

 1بكرة فيديو (  5د  : ) .ناطؽ  ,أسود وأبيض  2\1 ,أنج
1 Video disc ( 5 min ) : sd. , b & w. , 1/2 in .

183

أما بالنسبة لحالة التسجيبلت الفيديو المسجمة عمى أقراص فيديو  Video discيذكر قطر
قرص الفيديو باالنجات ) ( in

مثؿ :

 1قرص فيديو (  58د  : ) .ناطؽ  ,أسود وأبيض  1800 ,د  .د  12 , .أنج
1 Video disc ( 58 min ) : sd. , b & w. , 1800 rpm , 12 in .

 – 4المادة المصاحبة  :إذا كاف مع العمؿ مادة مرافقة مثؿ االدلة والنشرات وغيرىا حيث يسجؿ في
حقؿ الوصؼ المادي بعد بياف أبعاد المادة ويكوف مسبوقاً بعبلمة ( . ) +

حقل السمسمة  :يسجؿ ىذا الحقؿ بنفس طريقة تسجيؿ في فيرسة المواد المكتبية االخرى .

حقل المالحظات :

 مبلحظة خاصة بمغة العمؿ .مثؿ :

بالمغة الفرنسية

In French

 مبلحظة خاصة بالمشاركيف في العمؿ  :والذيف لـ يذكر اسماؤىـ في بياف المسؤولية مثؿ ( الرواة ,المؤديف  ,الممثميف  ,العازفيف  ,المقدميف  ,الخ ) .
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االختبار البعدي :س /عد بطاقو فيرسة كاممة لمندوه االتيو؟
الندوة العمميو والتربوية السادسة لجامعو الموصؿ
دور جامعو الموصؿ في تطوير بيئة توطنيا
جامعو الموصؿ 1987
 499صفحة ػ تحتوي عمى ايضاحات

ج /الندوة العممية والتربوية ( السادسة :1987:جامعة الموصؿ)
دور جامعة الموصؿ في تطوير بيئو توطنيا ____.
الموصؿ  :جامعة الموصؿ .1987 ,
 499ص  :ايض ; 24سـ
 .1الجامعات والكميات

لممزيد مراجعو ص89-76
االسبوع الحادي والعشرون والثاني والعشرون :
عنواف المحاضرة  :الفيرس اآللي المباشر
الفئو المستيدفو  :الصؼ االوؿ
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أ .العنواف

الموضوع  :الفيرس اآللي المباشر مف خبلؿ ربط المستفيد بقواعد البيانات الخارجيو المتاحو
الكترونياً عبر االنترنت.

االفكار المركزيو يعتمد ىذا النوع مف الفيارس عمى استخداـ الحاسوب حيث تخزف التسجسبلت
البيميوغرافيو في ذاكرة الحاسو او عمى قرص مدمج غالبا ثـ تعرض عمى شاشو مرئيو استجابو لطمب
المستفيد باستخداـ لوحة المفاتيح في اآللو الكاتبو المرتبطو بالجياز .ومف ثـ تعرض االجابو عمى
الشاشة.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى الفيرس اآللي المباشر مف خبلؿ عمميو ربط المستفيد بقواعد
البيانات المتاحو الكترونياً عبر االنترنت  .ومف ثـ التعرؼ عمى مزايا ىذا الشكؿ مف الفيارس
المحوسبو.

االختبار القبمي  :س /ماذا تعرؼ عف الفيرس اآللي المباشر؟
ج /ىو احد انواع الفيارس التي تعتمد عمى استخداـ الحاسوب حيث يتـ تخزيف
التسجيبلت البيميوغرافيو في الحاسوب ثـ عرضيا عمى شاشة الحاسوب وذلؾ مف قبؿ المستفيد عندما
يقوـ باستحداـ لوحة المفاتيح المرتبطو بالجياز.

عرض االفكار المركزيو :
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الـفـهـرس اآللي المـبـاشـر

غالباً ما يشار اليو بفيرس االتصاؿ المباشر لمجميور " " OPAC
On line Public Access Catalog

ويعتمد ىذا الفيرس عمى استخداـ الحاسوب حيث تختزف التسجيبلت الببميوغرافية في ذاكرة الحاسوب
أو عمى رص مدمج ( غالباً ما يطمؽ عميو  ROMػ  ) CDلمداللة عمى  :قرص مدمج ػ ذاكر
قراءة فقط  Computer disc – read only memoryوتعرض عمى شاشة مرئية استجابة لطمب
مف مستفيد باستخداـ لوحة مفاتيح اآللة الكاتبة المرتبطة بالجياز  ,ومف ثـ تظير لو االجابة عمى
الشاشة كما يمكف طمبيا مطبوعة بواسطة جياز طابع مجاور  .وقد تتألؼ المداخؿ المعروضة في
التسجيمة الببميوغرافية المكتممة أو أجزاء منيا فقط  ,وذلؾ يتوقؼ عمى النظاـ  /أو رغبات المستفيد .

وقد بدأ ىذا الشكؿ يستخدـ منذ فترة في المكتبات أو مراكز المعمومات الكبيرة  ,ثـ بدأ يأخذ
طريقة في المكتبات ومراكز المعمومات مف كافة األحجاـ بعد استخداـ الحاسوب الشخصي وانخفاض
التكاليؼ الى حد ما  .وقد حؿ ىذا الفيرس محؿ الفيرس البطاقي في العديد منيا ويعتبر ىذا الشكؿ
أكثر االشكاؿ مف حيث المرونة والحداثة .
ويمكف تمخيص أىـ مزايا ىذا الشكؿ مف الفيارس المحوسبة فيما يأتي :
 – 1السرعة الفائقة في استرجاع البيانات المطموبة .
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 – 2استرجاع كميات ىائمة مف البيانات في مواقع ال حدود ليا .
 – 3امكانية ربط مصطمحات البحث ( الكممات المفتاحية ) مع بعضيا لمحصوؿ عمى نتائج بحث
أكثر دقة وتحديد .
 – 4امكانية االتصاؿ المستمر عمى مدى  24ساعة ولمدة سبعة أياـ في االسبوع .
 – 5امكانية الربط اليائؿ بيف فيارس المكتبات المختمفة والدخوؿ الى فيارس تعتمد عمىنظـ محوسبة
غير موحدة .
 – 6امكانية عرض الصيغة المختصرة لمتسجيمة أو عرض التسجيمة الكاممة حسب طمب المستفيد .
 – 7امكانية االستخداـ مف داخؿ المكتبة وخارجيا .
 – 8امكانية استخداـ النظاـ مباشرةً مف قبؿ المستفيديف وبكافة مستوياتيـ دوف الحاجة الى وساطة

المكتبي .

 – 9امكانية اطبلع المستفيد عمى تعميمات وارشادات استخداـ النظاـ اثناء عممية البحث المباشر .
 – 10المرونة الفائقة لمبحث واالسترجاع ليس فقط مف خبلؿ المنافذ التقميدية كالمؤلؼ والعنواف
والسمسمة ورأس الموضوع بؿ أيضاً مف خبلؿ الكممات المفتاحية والمواصفات التي تمثؿ
مصطمحات ومفاىيـ تعبر عف محتوى المواد واسترجاعيا .

االختبار البعدي  :س /1تكمـ عف كؿ ما تعرفو عف الفيرس اآللي المباشر؟
ج /غالباً ما يشار اليو بفيرس االتصاؿ المباشر لمجميور " " OPAC
On line Public Access Catalog
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ويعتمد ىذا الفيرس عمى استخداـ الحاسوب حيث تختزف التسجيبلت الببميوغرافية في ذاكرة الحاسوب
أو عمى رص مدمج ( غالباً ما يطمؽ عميو  ROMػ  ) CDلمداللة عمى  :قرص مدمج ػ ذاكر
قراءة فقط  Computer disc – read only memoryوتعرض عمى شاشة مرئية استجابة لطمب
مف مستفيد باستخداـ لوحة مفاتيح اآللة الكاتبة المرتبطة بالجياز  ,ومف ثـ تظير لو االجابة عمى
الشاشة كما يمكف طمبيا مطبوعة بواسطة جياز طابع مجاور  .وقد تتألؼ المداخؿ المعروضة في
التسجيمة الببميوغرافية المكتممة أو أجزاء منيا فقط  ,وذلؾ يتوقؼ عمى النظاـ  /أو رغبات المستفيد .

وقد بدأ ىذا الشكؿ يستخدـ منذ فترة في المكتبات أو مراكز المعمومات الكبيرة  ,ثـ بدأ يأخذ
طريقة في المكتبات ومراكز المعمومات مف كافة األحجاـ بعد استخداـ الحاسوب الشخصي وانخفاض
التكاليؼ الى حد ما  .وقد حؿ ىذا الفيرس محؿ الفيرس البطاقي في العديد منيا ويعتبر ىذا الشكؿ
أكثر االشكاؿ مف حيث المرونة والحداثة .

س /2عدد مزايا الفيرس اآللي المباشر ؟
ج/

ويمكف تمخيص أىـ مزايا ىذا الشكؿ مف الفيارس المحوسبة

فيما يأتي :
 – 1السرعة الفائقة في استرجاع البيانات المطموبة .
 – 2استرجاع كميات ىائمة مف البيانات في مواقع ال حدود ليا .
 – 3امكانية ربط مصطمحات البحث ( الكممات المفتاحية ) مع بعضيا لمحصوؿ عمى نتائج بحث
أكثر دقة وتحديد .
 – 4امكانية االتصاؿ المستمر عمى مدى  24ساعة ولمدة سبعة أياـ في االسبوع .
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 – 5امكانية الربط اليائؿ بيف فيارس المكتبات المختمفة والدخوؿ الى فيارس تعتمد عمىنظـ محوسبة
غير موحدة .
 – 6امكانية عرض الصيغة المختصرة لمتسجيمة أو عرض التسجيمة الكاممة حسب طمب المستفيد .
 – 7امكانية االستخداـ مف داخؿ المكتبة وخارجيا .
 – 8امكانية استخداـ النظاـ مباشرةً مف قبؿ المستفيديف وبكافة مستوياتيـ دوف الحاجة الى وساطة

المكتبي .

 – 9امكانية اطبلع المستفيد عمى تعميمات وارشادات استخداـ النظاـ اثناء عممية البحث المباشر .
 – 10المرونة الفائقة لمبحث واالسترجاع ليس فقط مف خبلؿ المنافذ التقميدية كالمؤلؼ والعنواف
والسمسمة ورأس الموضوع بؿ أيضاً مف خبلؿ الكممات المفتاحية والمواصفات التي تمثؿ
مصطمحات ومفاىيـ تعبر عف محتوى المواد واسترجاعيا .
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االسبوع الثالث والعشرون والرابع والعشرون :
عنواف المحاضرة  :عناصر الوصؼ البيميوغرافي مف خبلؿ قيود  ( MARCالفيرسة المقروءة آلياً )
الفئو المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :عناصر الوصؼ البيميوغرافي مف خبلؿ قيود مارؾ وشبكات الفيرسة العالميو منيا
 OCLCو RLIN

االفكار المركزيو  :MARC:ىي تركيبة  Formatأو تسجيمة  Recordمعيارية رقمية تتكوف مف
حقوؿ يحتوي كؿ منيا عمى عنصر أو أكثر مف عناصر الوصؼ الببميوغرافي يعرؼ بواسطة رمز
يتألؼ مف ثبلثة أرقاـ تحدد نوعية البيانات الببميوغرافي الخاصة بو .ىذه البيانات البيميوغرافيو
لمتسجيميو تخضع الى نظاـ ترميز معيف تحوؿ بموجبو ىذه البيانات الى اشارات الكترونيو يمكف
معالجتيا وقرائتو بواسطو الحاسوب.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى الفيرسة المقروءة آلياً  MARCوعناصر الوصؼ البيميوغرافي مف
خبلؿ  MARCفضبلً عف التعرؼ عمى شبكات الفيرسة العالمية مثؿ شبكة  OCLCو . RLIN
االختبار القبمي  :س /ماذا تعرؼ عف الفيرسة النقروءة آلياً؟
ج /ىي احد انواع الفيرسة المحوسبة والتي يتـ مف خبلليا استخداـ
الحاسوب في تسجيؿ عناصر الوصؼ البيميوغرافي بشكؿ تركيبو او تسجيمو معيارية رقمية تتكوف مف
حقوؿ تحدد نوعية البيانات البيميوغرافية الخاصو بيا.

عرض االفكار المركزية :
191

عناصر الوصف الببميوغرافي من خالل قيود MARC

Machine – Readable

الفيرسة المقروءة آلياً ) ( MARC
Cataloging

يمكف تعريؼ "  "Marcبأنيا تركيبة  Formatأو تسجيمة  Recordمعيارية رقمية تتكوف مف
حقوؿ  Fieldsيحتوي كؿ منيا عمى عنصر أو أكثر مف عناصر الوصؼ الببميوغرافي يعرؼ
بواسطة رمز Tags

يتألؼ مف ثبلثة أرقاـ تحدد نوعية البيانات الببميوغرافي الخاصة بو  ,فالحقوؿ الخاصة ببيانات
العنواف وممحقاتو مثبلً يرمز ليا باالرقاـ )  ( 20 x – 24 xحيث يخصص الرمز  222لمعنواف
المفتاحي  ,والرمز  240لمعنواف الموحد والرمز  243لمعنواف الجامع  ,والرمز  245لمعنواف الفعمي
وبياف المسؤولية  ,الخ .
وىذا يعني اف البيانات الببميوغرافية لمتسجيمة تخضع الى نظاـ ترميز تحوؿ بموجبو ىذه البيانات الى
اشارات الكترونية يمكف معالجتيا وقراءتيا بواسطة الحاسوب وعادةً ماتقوـ جية مركزية بفيرسة المواد
العائدة ليا ولممكتبات المشاركة معيا في المشروع ثـ تحميؿ البيانات الببميوغرافية ليذه المواد عمى (
أشرطة ممغنطة ) ومف ثـ توزيعيا عمى مختمؼ المكتبات  ,وبأستطاعة ىذه المكتبات انتاج بطاقات
الفيرس الخاص بموادىا مف ىذه االشرطة باستخداـ الحواسيب  .وتحمؿ قواعد بيانات  MARCفي
الوقت الحاضر عمى اقراص مكتنزة  , CD – ROMSكما أصبحت متاحة أيضاً عمى الخط
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المباشر  OnLineمف خبلؿ شبكة االنترنيت فقد ساعدت قواعد البيانات الببميوغرافية عمى الخط
المباشر في جعؿ تركيبة  MARCقاعدة بيانات سيمة االستخداـ والتداوؿ .

وتعد مكتبة الكونكرس الرائدة في ىذا المضمار حيث بدأت مشروع  MARCسنة 1966
عندما قامت وبمشاركة  16مكتبة بتحميؿ التسجيبلت الببميوغرافية لمواد عمى اشرطة ممغنطة  .وقد
اقتصرت التجربة اوؿ االمر عمى التسجيبلت التي تخص الكتب المنفردة فعرؼ المشروع بأسـ
 MARC Iثمتـ في السنوات البلحقة التي أعقبت  1968بتطوير المشروع ليشمؿ التسجيبلت
الببميوغرافية لكافة أوعية المعمومات مثؿ الدوريات  ,المخطوطات  ,الخرائط  ,الخ  .وعرؼ باسـ
 . MARC IIولـ تعد مكتبة الكونكرس ىي المنتج الوحيد لتسجيمة  MARCبؿ انتشر في اوربا
واستراليا وأمريكا الجنوبية .

أىـ الفوائد التي تحققيا المكتبات في استخداـ تركيبة MARC

 –1التخمص مف مشاكؿ الفيارس التقميدية مثؿ المشاكؿ المتعمقة بصعوبة االنتاج والترتيب والصيانة
وتوفير المكاف وانعداـ أو قمة المرونة ومحدودية المداخؿ .
 – 2التوحيد والتقنيف في إجراءات الفيرسة والتصنيؼ حيث أدت تسجيمة  MARCالى توحيد
عناصر الوصؼ والمداخؿ .
 – 3التخمص مف مشاكؿ تكرار العمؿ حيث تفيرس المادة لمرة واحدة مركزية وتستفيد مف فيرستو
بقية المكتبات .
 – 4المساىمة في انشاء نشاطات الشبكات التعاونية  ,حيث اصبحت قواعد  MARCمتاحة عمى
الخط المباشر عف طريؽ أكثر مف شبكة تعاونية أىميا . OCLC
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 – 5تشجيع أسموب التعاوف والمشاركة بالمصادر والمعمومات بيف المكتبات .
 – 6تقميص الوقت والجيد البلزميف لبلعداد الببميوغرافي لممواد وتييئتيا لبلستخداـ بسرعة كبير .
 – 7تطور الفيارس الموحدة عمى الخط المباشر حيث تمعب قواعد  NARCدو اًر رئيسياً في دمج
وتحرير الفيارس الموحدة المحوسبة .

شبكات الفهرسة العالمية ( شبكات المعمومات الببميوغرافية )
قواعد البيانات الببميوغرافية عمى الخط المباشر

ظيرت شبكات المعمومات الببميوغرافية في الواليات المتحدة اوالً منذ أواخر الستينيات وأوائؿ
السبعينيات وىي عبارة عف مؤسسات أو مراكز أو مشاريع تعاوف ذات نفع عاـ تيدؼ الى تقديـ
خدمات معمومات متنوعة في مجاؿ االجراءات الفنية وذلؾ مف خبلؿ ما تضمو مف قواعد بيانات
ببميوغرافية متاحة عمى الخط المباشر  .وتساعد مثؿ ىذه المشاريع عمى التعاوف وتوحيد االجراءات
ما بيف المكتبات ومراكز المعمومات المشاركة والحد مف تكرار الجيود وتقميص االعماؿ الروتينية
اضافة الى تبادؿ البيانات الببميوغرافية  .بأستطاعة المكتبات تحقيؽ ىذه االىداؼ عف طريؽ الدخوؿ
ضمف أحد ىذه المشاريع التعاونية حيث تقوـ المكتبات بمساىمة كؿ عمى حدة بفيرسة موادىا
وادخاؿ التسجيبلت الببميوغرافية ليذه المواد الى قاعدة بيانات في الشبكة حيث تستطيع المكتبات
المتعاونة االستفادة منيا  .ويتـ استرجاع البيانات الببميوغرافية مف القاعدة عف طريؽ االتصاؿ
المباشر ومف خبلؿ منافذ عديدة كالمؤلؼ والعنواف والموضوع والكممات المفتاحية والواصفات  ,الخ .
وتمعب شبكة االنترنيت في الوقت الحاضر دو اًر ميماً في ىذا النشاط .
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ومف أبرز االمثمة عمى ىذه الشبكات ( مركز المكتبات المحوسب عمى الخط المباشر OCLC
) ( وشبكة معمومات مكتبات البحوث  ) RLINفي الواليات المتحدة .

وتعد شبكة )  ( OCLCأقدـ وأكبر ىذه الشبكات إذ تأسست منذ عاـ  1967كمشروع شبكة
لممكتبات الجامعية بوالية أوىايو االمريكية تحت أسـ مركزمكتبات كميات أوىايو Ohio College
Library Center OCLC
لغرض تطوير نظاـ محوسب ييدؼ الى فيرسة مشتركة قائمة عمى مبدأ التعاوف وتبادؿ التسجيبلت
الببميوغرافية تفادياً لمتكرار وتقميصاً لمجيود وتحقيقاً لمبدأ المشاركة بالوقت والمصادر فيو يحقؽ
لممكتبات االطبلع عمى أرصدة المكتبات المساىمة في التسجيبلت الببميوغرافية لغرض تنسيؽ
االقتناء وتبادؿ الوثائؽ والحصوؿ عمى فيرسة دقيقة موحدة بأقؿ جيد وأسرع وقت .

وقد ضمف الشبكة أوالً  54مكتبة في نطاؽ والية أوىايو وسرعاف ما تحولت الى مؤسسة عالمية
ضخمة ال سيما بعد أف أصبحت خدماتيا تقدـ عمى الخط المباشر ابتداً مف سنة  1971حيث
استمرت في التوسع لتمتد خدماتيا عبر المحيط األطمسي إلى أوربا وبقية أنحاء العالـ وذلؾ سنة
 . 1981وفي نفس السنة اتخذت الشبكة لنفسيا اسماً جديداً ىو ( مركز المكتبات المحوسب عمى
الخط المباشر ) OCLC

 On Line Computer Library Centerمع بقاء نفس االسـ

المختصر  OCLCالمبلئـ لمتسجيمة الجديدة  .وقد كانت قاعدة المساىمة في الشبكة تتزايد باستمرار
فبحموؿ سنة  1999أصبح عدد المكتبات المساىمة في الشبكة  33700مكتبة .
ومع تنوع الخدمات التي تقدميا الشبكة لممستخدميف مف خبلؿ أنظمتيا الفرعية التي تمثؿ قواعد
بيانات أساسية متاحة عمى الخط المباشر مثؿ قاعدة الفيرس الموحد ونظاـ التزويد ونظاـ ضبط
الدوريات ونظاـ االعارة الداخمية بيف المكتبات واآلف موقعيا لمفيرس العالمي الموحد المتاح عمى
الخط المباشر والمعروؼ بأسـ  World catىو أكبر ىذه القواعد وأىميا بؿ إنو يعتبر أكبر قاعدة
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بيانات ببميوغرافية في العالـ مبنية عمى تركيبة  MARCويحتوي في الوقت الحاضر عمى أكثر مف
(  60مميوف ) تسجيمة ببميوغرافية ىي مف اسيامات عدد كبير مف المكتبات ومراكز المعمومات
المتعاونة مع بعضيا تحت مظمة شبكة  OCLCوالمنتشرة في شتى أنحاء العالـ  ,لذلؾ فأف قاعدة
الفيرسة ىي في نحو مستمر سواء كاف ذلؾ مف حيث عدد التسجيبلت المضافة باستمرار أو مف
حيث عدد المكتبات المشاركة في الفيرس .

االختبار البعدي:

س /1عرؼ  ( MARCالفيرسة المقروءة آلياً ) ؟
ج /يمكف تعريؼ "  "Marcبأنيا تركيبة  Formatأو تسجيمة Record

معيارية رقمية تتكوف مف حقوؿ
 Fieldsيحتوي كؿ منيا عمى عنصر أو أكثر مف عناصر الوصؼ
الببميوغرافي يعرؼ بواسطة رمز
Tags

س /2اذكر اىـ الفوائد التي تحققيا المكتبات في اسخداـ تركيبة MARC
؟
ج /أىـ الفوائد التي تحققيا المكتبات في استخداـ تركيبة MARC

 –1التخمص مف مشاكؿ الفيارس التقميدية مثؿ المشاكؿ المتعمقة بصعوبة االنتاج والترتيب والصيانة
وتوفير المكاف وانعداـ أو قمة المرونة ومحدودية المداخؿ .
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 – 2التوحيد والتقنيف في إجراءات الفيرسة والتصنيؼ حيث أدت تسجيمة  MARCالى توحيد
عناصر الوصؼ والمداخؿ .
 – 3التخمص مف مشاكؿ تكرار العمؿ حيث تفيرس المادة لمرة واحدة مركزية وتستفيد مف فيرستو
بقية المكتبات .
 – 4المساىمة في انشاء نشاطات الشبكات التعاونية  ,حيث اصبحت قواعد  MARCمتاحة عمى
الخط المباشر عف طريؽ أكثر مف شبكة تعاونية أىميا . OCLC
 – 5تشجيع أسموب التعاوف والمشاركة بالمصادر والمعمومات بيف المكتبات .
 – 6تقميص الوقت والجيد البلزميف لبلعداد الببميوغرافي لممواد وتييئتيا لبلستخداـ بسرعة كبير .
 – 7تطور الفيارس الموحدة عمى الخط المباشر حيث تمعب قواعد  NARCدو اًر رئيسياً في دمج
وتحرير الفيارس الموحدة المحوسبة .

س /3تكمـ عف كؿ ماتعرفو عف شبكة المعمومات  OCLC؟
ج /ظيرت شبكات المعمومات الببميوغرافية في الواليات المتحدة اوالً منذ أواخر الستينيات
وأوائؿ السبعينيات وىي عبارة عف مؤسسات أو مراكز أو مشاريع تعاوف ذات نفع عاـ تيدؼ الى
تقديـ خدمات معمومات متنوعة في مجاؿ االجراءات الفنية وذلؾ مف خبلؿ ما تضمو مف قواعد
بيانات ببميوغرافية متاحة عمى الخط المباشر  .وتساعد مثؿ ىذه المشاريع عمى التعاوف وتوحيد
االجراءات ما بيف المكتبات ومراكز المعمومات المشاركة والحد مف تكرار الجيود وتقميص االعماؿ
الروتينية اضافة الى تبادؿ البيانات الببميوغرافية  .بأستطاعة المكتبات تحقيؽ ىذه االىداؼ عف
طريؽ الدخوؿ ضمف أحد ىذه المشاريع التعاونية حيث تقوـ المكتبات بمساىمة كؿ عمى حدة بفيرسة
موادىا وادخاؿ التسجيبلت الببميوغرافية ليذه المواد الى قاعدة بيانات في الشبكة حيث تستطيع
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المكتبات المتعاونة االستفادة منيا  .ويتـ استرجاع البيانات الببميوغرافية مف القاعدة عف طريؽ
االتصاؿ المباشر ومف خبلؿ منافذ عديدة كالمؤلؼ والعنواف والموضوع والكممات المفتاحية
والواصفات  ,الخ  .وتمعب شبكة االنترنيت في الوقت الحاضر دو اًر ميماً في ىذا النشاط .
ومف أبرز االمثمة عمى ىذه الشبكات ( مركز المكتبات المحوسب عمى الخط المباشر OCLC
) ( وشبكة معمومات مكتبات البحوث  ) RLINفي الواليات المتحدة .
وتعد شبكة )  ( OCLCأقدـ وأكبر ىذه الشبكات إذ تأسست منذ عاـ  1967كمشروع شبكة
لممكتبات الجامعية بوالية أوىايو االمريكية تحت أسـ مركزمكتبات كميات أوىايو Ohio College
Library Center OCLC
لغرض تطوير نظاـ محوسب ييدؼ الى فيرسة مشتركة قائمة عمى مبدأ التعاوف وتبادؿ التسجيبلت
الببميوغرافية تفادياً لمتكرار وتقميصاً لمجيود وتحقيقاً لمبدأ المشاركة بالوقت والمصادر فيو يحقؽ
لممكتبات االطبلع عمى أرصدة المكتبات المساىمة في التسجيبلت الببميوغرافية لغرض تنسيؽ
االقتناء وتبادؿ الوثائؽ والحصوؿ عمى فيرسة دقيقة موحدة بأقؿ جيد وأسرع وقت .
االسبوع الخامس والعشرون والسادس والعشرون :
عنواف المحاضرة  :فيرسة الرسائؿ الجامعية واطاريح الدكتوراه والمطبوعات الحكومية
الفئة المستيدفو  :الصؼ االوؿ
الموضوع  :تحديد عناصر الوصؼ البيميوغرافي مف خبلؿ فيرسة الرسائؿ الجامعية واطاريح
الدكتوراة والمطبوعات الحكومية

االفكار المركزية  :يكوف المدخؿ الرئيسي في فيرسة الرسائؿ الجامعية بأسـ الشخص الذي قاـ بتقديـ
الرساؿ او اعداد ىذه الرسالة او االطروحة .اما بقية الحقوؿ فتذكر في البطاقة حاليا حاؿ أي كتاب.
اما بالنسبو لممطبوعات الحكوميو فيكوف المدخؿ تحت اسـ اليسئة المؤولة عف العمؿ وعندما تكوف
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ىذه الييئة فرعية مف ىيئة ىرمية اعمى نصؿ الى اسـ الدولة فيذكر اسـ الدولة ثـ الو ازرة ثـ المديرية
فالقسـ فالشعبة.

اىداؼ المحاضرة  :التعرؼ عمى كيفيو فيرسة كؿ مف الرسائؿ الجامعية واطاريح الدكتوراة و
المطبوعات الحكومية.

االختبار القبمي  :س /1ماىو المدخؿ الرئيسي في فيرسة الرسائؿ الجامعية واطاريح الدكتوراة؟
ج /يكوف المدخؿ الرئيسي بأسـ الشخص الذي قاـ بتقديـ الرسالة او
االطروحة.

س /2ىؿ يكوف ىناؾ ذكر ألسـ المشرؼ الذي قاـ باألشراؼ عمى الرسالة او االطروحة؟
ج /يذكر اسـ المشرؼ في بياف السؤولية ولكف يذكر في حقؿ المتابعة أي اليعمؿ لو مدخؿ اضافي.

عرض االفكار المركزيو :
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فـهـرسـة الـرسـائـل الجامعيــة

يكوف المدخؿ الرئيسي في فيرسة الرسائؿ الجامعة بأسـ الشخص الذي قاـ بتقديـ الرسالة أو
اعداد ىذه الرسالة .
أما لبقية الحقوؿ فتذكر في البطاقة حاليا حاؿ أي كتاب الى حقؿ المبلحظات حيث يذكر فيو
رسالة جامعة ( ماجستير ) أو ( دكتوراه ) ثـ يمييا أسـ الجامعة المانحة لمشيادة .

وبما أنو ال تعتبر الرسائؿ الجامعية ضمف المطبوعات المنشورة ( غير منشورة ) فعميو ال يوجد
حقؿ النشر وكذلؾ ال يوجد حقؿ الترقيـ الدولي المعياري .
مثؿ :

محمد عبدالسميع عثماف
دور التربية في مواجية تغيرات القيـ االجتماعية  :دراسة حالة /
اعداد محمد عبدالسميع عثماف ؛ إشراؼ محمد سيؼ الديف فيمي 1979 ,
 254ص ؛  28سـ .
ببميوغرفيا  :ص  235ػ 245
رسالة جامعية ( ماجستير ) ػ جامعة االزىر .
 .1التربية الريفية

 .2التغيير االجتماعي

أ .العنواف

نبلحظ مف المثاؿ في بطاقة الفيرسة أعبله بأف تـ ذكر أسـ المشرؼ عمى رسالة الماجستير في
حقؿ بياف المسؤولية ولكف ال يذكر في بيانات المتابعة كمدخؿ إضافي .
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فـهـرسـة الـهـيـئـات والمطبوعـات الحكـوميـة

تمثؿ المطبوعات المنبثقة عف ىيئات شريحة واسعة مف شرائح المواد المكتبية  .ومف أبرز
أمثمتيا المطبوعات المعدة مف قبؿ الجمعيات والمؤسسات والشركات التجارية والمشاريع والبرامج
والييئات الدينية والكنائس والجوامع والحدائؽ والمتاحؼ والمراقد  ,الخ .

كما تشمؿ المطبوعات الصادرة عف الدولة ( الحكومة ) بو ازراتيا المختمفة والمديريات
التابعة لتمؾ الو ازرات كما تعتبر المطبوعات الصادرة عف المؤتمرات والندوات مف االمثمة عمى
المطبوعات المنبثقة عف ىيئات .

اف المطبوعات المنبثقة عف ىيئة تدخؿ تحت اسـ تمؾ الييئة  .فالييئة ىنا ىي المسؤولة عف
المحتوى الفكري لممادة وىي التي تقوـ مقاـ المؤلؼ في حالة فيرسة الكتب أما بقية الحقوؿ متشابية
جميعا مع حقوؿ بطاقة فيرسة الكتب .

اف المشكمة االساسية في فيرسة المطبوعات المنبثقة عف ىيئة تكمف في اختيار وصياغة
الشكؿ المناسب السـ الييئة وىنا ما سنتعرؼ عميو اآلف .
 - 1استخداـ الشكؿ الرسمي السـ الييئة  Formal Nameمف بيف األشكاؿ المختمفة الواردة في
المطبوع الواحد  .والشكؿ الرسمي السـ الييئة قد يظير في رأس العنواف أو في ذلؾ الجزء مف
صفحة العنواف أما الشكؿ الغير رسمي السـ الييئة فيمكف اف يكوف جزءا ال يتج أز مف عنواف العمؿ.
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مثؿ :

نشرة معيد الدراسات الفبلحية

→

الشكؿ غير الرسمي

السـ الييئة يشكؿ جزء ال يتج أز مف
عنواف المطبوعة

اعػداد
المعيد الوطني لمدراسات
الفبلحية

→

الشكؿ الرسمي
السـ الييئة منفصبل عف العنواف

 – 2اذا كانت جميع االشكاؿ المستخدمة السـ الييئة في صفحة العنواف اشكاال رسمية أو لـ يكف
أي واحد منيا شكبل رسميا فيجب استخداـ الشكؿ الغالب أو الشائع أكثر مف غيره .
واذا لـ يمكف ىناؾ شكؿ غالب أو لـ يستطيع المفيرس تميز الشكؿ الغالب السـ الييئة
فيفضؿ استخداـ الشكؿ القصير أو المختصر الذي يميز الييئة عف غيرىا مف الييئات .
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اليونسكو

مثؿ :
وليس :

منظمة االمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة .
ERIC

Education Resources Information Center

وليس :

ويراعى في ىذه الحالة اعداد بطاقة احالة مف الشكؿ الكامؿ السـ الييئة غير المستخدـ الى
الشكؿ المختصر المستخدـ .

مثؿ :

منظمة االمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة .
انظر .
اليونسكو .

 – 3وعندما تعرؼ الييئة باسميا التقميدي الذي يتكرر استخدامو في المصادر الخارجية وفي
مطبوعات الييئة فيستخدـ االسـ التقميدي بدؿ االسـ الرسمي .
مثؿ :

الجامعة العربية

( االسـ التقميدي ) مستخدـ

جامعة الدوؿ العربية ( االسـ الرسمي ) غير مستخدـ
ويراعى ايضا اعداد بطاقة احالة مف االسـ التقميدي المستخدـ الى االسـ الرسمي غير المستخدـ
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 – 4في حالة تغير اسـ الييئة فيصبح لدييا اسـ قديـ واسـ جديد  .وىذا مما يؤدي الى انقساـ
اعماؿ الييئة في اماكف مختمفة مف الفيرس حيث تكوف االعماؿ القديمة تحت االسـ القديـ
واالعماؿ الجديدة تحت االسـ الجديد لذلؾ فمف الضروري ربط اعماؿ الييئة الواحدة ذات
االسماء المختمفة باحالة " انظر أيضا "
“  “ See Alsoحيث تعد بطاقة احالة مف االسـ الجديد الى القديـ وبطاقة احالة أخرى مف
االسـ القديـ الى االسـ الجديد .

مثاؿ: 1

الشركة العراقية لمتأميف عمى الحياة
انظر أيضا االسـ الجديد
شػركػة الػتػأمػيػف الػعػ ارقػيػة

مثاؿ: 2

شركة التأميف العراقية
انظر أيضا االسـ القديـ
الشركة العراقية لمتأميف عمى الحياة

مثاؿ: 3

American Material Handling Society
See Also The Later Heading
International Material Management Society
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International Material Management Society

مثاؿ: 4

See Also The Earlier Heading
American Material Handling Society
اإلضافات والمحذوفات :

في بعض الحاالت يضطر المفيرس الى اضافة كممة أو شبو جممة أو أية عبارة الى اسـ الييئة
لتجديده وجعمو واضحا  .وفي حاالت اخرى يجب عمى المفيرس حذؼ بعض الكممات أو
العبارات غير الضرورية مف اسـ الييئة توخيا لبلختصار وذلؾ عندما يجد اف ىذه الكممات أو
العبارات التؤثر عمى ذاتية الييئة والتجعؿ اسميا يمتبس أو متشابو مع اسـ ىيئة اخرى فالحاالت
التي تضاؼ فييا الكممات أوالعبارات الى اسـ الييئة فيي :

 – 1تضاؼ عبارة محددة ومناسبة الى اسـ الييئة الذي ليس فيو ما يدؿ عمى أنو اسـ ىيئة بحيث
يصبح اسميا مفيوما .

مثؿ :

النسر العربي ( شركة نقؿ )

( Friedrich Write

) Firm

 – 2تضاؼ كممة أو شبو جممة أو أية عبارة محددة الى اسـ الييئة الذي يتطابؽ مع اسـ ىيئة أخر
أو يتشابو معو الى الحد الذي يؤدي الى الخموا بينيما  .ويمكف تميز الحاالت التالية التي تحتاج
فييا اسماء الييئات المتشابية الى اضافات مف ىذا النوع .
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أ  .يضاؼ اسـ الدولة أو الوالية أو االقميـ الى اسـ الييئة اذا كانت ليا خاصة قومية أو وطنية أو
اقميمية ومف االمثمة عمييا االحزاب السياسية والشركات الدولية والمؤسسات الوطنية .

مثؿ :

شركة االستثمارات الدولية ( الكويت )
شركة االستثمارات الدولية ( االردف )

ب  .يضاؼ اسـ المكاف المحمي ( أي اسـ المنطقة المعينة التي تقع فييا الييئة داخؿ المدينة أو
االقميـ ) الى اسماء الييئات االخرى المتشابية التي ليس لو صفة قومية أو وطنية أو اقميمية .

مثؿ :

نادي الموصؿ الرياضي ( الساحؿ االيسر )
نادي الموصؿ الرياضي ( الساحؿ االيمف )

جػ  .يبلحظ في المثاؿ اعبله أف اسـ الموقع الجغرافي الذي تقع فيو الييئة موجود ضمنياً في أسميا
 .أما إذا لـ يوجد في أسـ الييئة المشابو ألسـ ىيئة أخرى ما يدؿ عمى الموقع الجغرافي فيجب
إضافة أسـ المدينة .

مثؿ :

نادي الفتوة الرياضي ( الموصؿ )
نادي الفتوة الرياضي ( كرببلء )
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) Loyola University ( Chicago
) Loyola University ( New York

د  .أما إذا تعذر تميز الييئات الحاممة لنفس األسـ بواسطة الموقع الجغرافي فتضاؼ الى أسـ الييئة
سنة التأسيس أو السنوات التي كانت خمفيا الييئة موجودة .

مثؿ :

الجمعية المصرية لمحشرات ( ) 1884
الجمعية المصرية لمحشرات (  1914ػ )

) Scientific Society of San Antonio ( 1892 – 1894
) Scientific Society of San Antonio ( 1940 -
الحاالت التي يحتاج فيها المفهرس الى حذف بعض العناصر من أسماء الهيئات :

 – 1في أسماء الييئات في المغات أألجنبية تحذؼ أدوات التعريؼ (  Theوما يعادليا في المغات
االخرى ) عمى أال يكوف لحذفيا تأثير مف الناحية المغوية .

Library of Congress

مثؿ :
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The Library of Congress

وليس :

وال تنطبؽ ىذه القاعدة مف الناحية المغوية عمى أسماء الييئات في المغة العربية .

 – 2تحذؼ مف أسـ الييئة العبارات الوصفية الدالة عمى التأسيس أو الممكية أو االندماخ  ,الخ .

مثؿ  :المساىمة  ,المحددة  ,المتحدة  ,ش  .ـ  .ـ . Inc. , Ltd. ,

وال تحذؼ مثؿ ىذه العبارات عندما تكوف جزءاً ال يتجزء مف أسـ الييئة  .فمثبل ال يمكف حذؼ كممة
المتحدة مف اسـ الشركة التالية :

الشركة المتحدة لبلنتاج السػينم ػػائي
مثؿ :
Business Publisher
وليس :

Business Publisher Inc.

الـهيـئـات الـفرعـيـة
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الييئة الفرعية  :ىيئة تشكؿ جزءاً متكامبلً مف ىيئة أكبر وتحتؿ بالنسبة ليا مركز أدنى في
تسمسؿ ىرمي .

مثؿ :

جامعة الموصؿ
كػمػيػة الػتربػيػ ػ ػ ػػة

وقد يحتوي التسمسؿ اليرمي عمى عدة ىيئات فرعية متفرقة مف بعضيا .

مثؿ :

جامعة بغداد
المكتبة المركزية
قسػ ػ ػ ػػـ الػتػزوي ػػد

يدخؿ المطبوع المنبثؽ عف ىيئة فرعية تحت أسـ الييئة الفرعية مباشرة دوف حاجة لذكر
الييئة االعمى إذا كاف أسـ الييئة الفرعية متمي اًز وفريداً وكافياً لمتعريؼ .

مثؿ :

جامعة البصرة
وليس  :و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي  .جامعة البصرة
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يدخؿ المطبوع المنبثؽ عف ىيئة فرعية تحت أسـ الييئة الفرعية بعد ذكر أسـ الييئة االعمى إذا
كاف أسـ الييئة الفرعية غير متميز أي غير كافي لتعريفيا بوضوح  .والتي تحتوي عمى كممات مثؿ
قسـ  ,فرع  ,شعبة  ,لجنة  ,بعثة  ,مكتب  ,وفي حالة كوف الييئة االعمى عامة تحتاج الى تخصيص
أكثر إضافة الى ذكر الكميات والمعاىد والمدارس والمختبرات وكذلؾ في حالة إذا كانت الييئة الفرعية
يتكوف اسميا مع أسـ الييئة االعمى فيجب ذكر الييئة االعمى ثـ الفرعية .

أمثمة :

تمفزيوف جميورية العراؽ  .قسـ برامج التنمية
أإلتحاد الدولي لنقابات العماؿ العرب  .المكتب الفني
جامعة الدوؿ العربية  .مركز التدقيؽ والمعمومات
جامعة الموصؿ  .كمية اليندسة

المكتبة المركزية لجامعة بغداد
تصبح ← جامعة بغداد ػ ػ المكتبة المركزية
واذا كانت الييئة الفرعية المسؤولة عف المطبوع جزءاً مف تسمسؿ ىرمي يشمؿ عدة ىيئات
متفرعة مف بعضيا يصبح المدخؿ الرئيسي تحت أسـ الييئة الفرعية متفرعاً مف أسـ ىيئة متميزة
أكبر في التسمسؿ اليرمي .
مثؿ :

جامعة الموصؿ
كػمػيػة الػيػنػدسػ ػػة
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المػكػتػب أالستش ػػاري

حيث يسقط أسـ الييئة غير ضروري " كمية اليندسة " مف التسمسؿ اليرمي لندخؿ الييئة الفرعية
المسؤولة عف العمؿ " المكتب االستشاري اليندسي " كرأس فرعي ألوؿ ىيئة تميز أكبر منيا في
التسمسؿ اليرمي " جامعة الموصؿ " وبذلؾ يصبح المدخؿ .

جامعة الموصؿ  .المكتب االستشاري اليندسي

المطبوعات الحكومية
المطبوعات الحكومية مطبوعات أغمبيا تصدر عف ىيئات فرعية تتفرع مف ىيئة أعمى ىي الدولة
( الحكومة )  .لذلؾ عندما تقرر المفيرس إدخاؿ المطبوع تحت الييئة الفرعية الحكومية المسؤولة
عنو عميو التأكد مف طبيعة تمؾ الييئة وموقعيا في التسمسؿ اليرمي الذي يبدأ بأسـ الدولة  .فعميو
مثبلً معرفة أسـ الدولة ثـ أسـ الو ازرة ثـ المديرية فالقسـ فالشعبة لكي يتمكف مف أختيار وصياغة
الشكؿ الصحيح لممدخؿ .
والمطبوع الصادر عف ىيئة حكومية فرعية أما اف يدخؿ تحت أسـ تمؾ الييئة مباشرةً دوف ذكر

ألسـ الدولة أو أف يدخؿ تحت أسـ الييئة الحكومية الفرعية بعد ذكر أسـ الدولة ويعتمد ذلؾ عمى
طبيعة وتركيب الييئة الفرعية .
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أما الحاالت التي يدخؿ فييا المطبوع تحت أسـ الييئة الحكومية الفرعية مباشرةً فيي :

 – 1إذا كانت الييئة الفرعية الحكومية متميزة وفريدة مف نوعيا وليست مستخدمة مف قبؿ دولة أخرى
وخاصة إذا كانت معروفة عمى نطاؽ واسع .

مثؿ :

مكتبة الكونكرس

 – 2إذا كاف أسـ الييئة الحكومية الفرعية يتضمف أسـ الدولة أو المدينة التي تقع فييا تمؾ الييئة .
أو يحمؿ كممة النسبة الى القطر بأنو متميز .
مثؿ :

شركة النفط الوطنية العراقية
والمثاؿ التالي بطاقة عربية لمطبوع منبثؽ عف ىيئة مف ىذا النوع .

المجتمع العممي العراقي
مصطمحات مقاومة المواد وىندسة إسالة الماء  0ػ
بغداد  :المجتمع . 1967 ,
190ص ؛  24سـ
 .1مقاومة المواد ػ معاجـ
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 .2اسالة الماء ػ معاجـ

أ .العنواف

واذا كانت الييئة الحكومية الفرعية متميزة أو حاممة ألسـ الدولة أو النسبة اليو ولكف توجد فروع
أخرى منيا في مناطؽ أخرى واليوجد في أسميا ما يدؿ عمى موقعيا  .يضاؼ أسـ الموقع الجغرافية
بعد أسـ الييئة داخؿ قوسيف .

مثؿ :

مصرؼ الرافديف ( بغداد )
مصرؼ الرافديف ( لندف )
الجامعة األمريكية ( بيروت )

أما الحاالت التي اليدخؿ فييا المطبوع الحكومي تحت أسـ الييئة الحكومية الفرعية مباشرةً بؿ

تكوف فييا ىذه الييئة رأساً متفرعاً مف أسـ الدولة فيي :

 – 1إذا احتوى أسـ الييئة الحكومية الفرعية عمى عبارات تدؿ عمى التفريع أو عمى اف الييئة ىي
جزء مف ىيئة .مثؿ لجنة  ,دائرة  ,قسـ  ,شعبة  ,مجمس  .. ,الخ .

مثؿ :

العراؽ  .مجمس البحث العممي

 – 2إذا كانت الييئة الحكومية الفرعية إحدى الو ازرات .
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United Kingdom . Ministry of Deface

مثؿ :

أما شكؿ المدخؿ بالنسبة لبلعماؿ الرسمي لموظفي الدولة اآلخريف المسؤوليف عف ىيئات
حكومية معينة سيتألؼ مف أسـ الدولة وأسـ الييئة التي يعمؿ فييا الموظؼ .

مثؿ :

√
وليس :

×

العراؽ  .مجمس البحث العممي
العراؽ  .رئيس مجمس البحث العممي

االختبار البعدي  :س /1عد بطاقة فيرسة لرسالة ماجستير اآلتية ؟
دور التربيو في مواجية تغيرات القيـ االجتماعية
دراسة حالة
رسالة تقدـ بيا
محمد عبد السميع عثماف
1979
ج /محمد عبدالسميع عثماف
دور التربية في مواجية تغيرات القيـ االجتماعية  :دراسة حالة /
اعداد محمد عبدالسميع عثماف ؛ إشراؼ محمد سيؼ الديف فيمي 1979 ,
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 254ص ؛  28سـ .
ببميوغرفيا  :ص  235ػ 245
رسالة جامعية ( ماجستير ) ػ جامعة االزىر .
 .1التربية الريفية

أ .العنواف

 .2التغيير االجتماعي

س /2عد بطاقة فيرسة لممطبوع الحكومي اآلتي ؟
المجمع العممي العراقي
مصطمحات مقاومة المواد وىندسة اسالة الماء
بغداد 1967
 190صفحة وحجمو 24سـ

ج/

المجتمع العممي العراقي
مصطمحات مقاومة المواد وىندسة إسالة الماء  0ػ

بغداد  :المجتمع . 1967 ,
190ص ؛  24سـ
 .1مقاومة المواد ػ معاجـ
أ .العنواف
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 .2اسالة الماء ػ معاجـ

االسبوع السابع والعشرون و الثامن والعشرون:
عنواف المحاضرة:جانب عممي عمى الحاسوب مف خبلؿ استخداـ الحاسوب في عممية فيرسة كافة
اوعية المعمومات التي ذكرت سابقآ في االسابيع السابقة و كيفية تنظيميا (المحاضرة مفتوحة لدى
الطمبة).
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االسبوع التاسع والعشرون والثالثون:

عنواف المحاضرة :جانب عممي عمى الحاسوب مف خبلؿ استخداـ الحاسوب في عممية ترتيب
البطاقات و تحديد عناصر بطاقة الفيرسة االلية مف خبلؿ رقـ التصنيؼ(رقـ الطمب/رقـ
التخصيص) (المحاضرة مفتوحة لدى الطمبة).
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