كلمة الرئيس

تعودنا دائما في عالم املكتبات و املعلومات على التجديد و التنوع في مصادر و أوعية املعلومات و السعي الدؤوب حنو تطوير اخلدمات و التميز
بالكادر الوظيفي الذي أصبح عالم املكتبات و املعلومات بحاجة ملحة إليه خاصة في عصرنا احلالي .إن ما تشهده مهنة املكتبات و املعلومات
من حتد و إصرار على مواكبة هذا العصر مبا فيه من تقنيات و ثورة في التواصل من خالل الشبكات اإللكترونية و مواقع التواصل املختلفة جعلت
منها رائدة في تقدمي املعلومة إن جاز لنا القول على طبق من ذهب إال أن االهتمام مبستقبل هذه املهنة بات أكثر أهمية و شغال شاغال للمهتمني
و املختصني في هذه املجال.
و من هنا كان البد من متنفس يتيح للجميع فرصة اللقاء و مناقشة قضاياهم و مشاركة أفكارهم و طرح املشكالت التي تعيق من تقدمي خدمة
متميزة و رائدة في عالم املكتبات ؛ هذا املتنفس ما هو إال املؤمتر السنوي جلمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العربي الذي يعقد سنويا
في مختلف دول اخلليج.
لقد شهد هذا املؤمتر منذ بداياته الكثير من اللقاءات و االجتماعات الهامة للنخبة من املختصني في مجال املكتبات و مراكز املعلومات و البحث
العلمي على الصعيد املهني و الذين تشاركوا همومهم و طموحاتهم لتطوير هذه املهنة و الوصول بها ملصاف العاملية و ما أنا إال واحد من هؤالء
الذين يبحثون دائما عن الريادة و التميز من خالل حتدي العقبات و تبني األفكار اخلالقة و ما ذلك إال من خالل أبواب مؤمترنا القادم الذي سيحمل
عنوان «التحديات املستقبلية ملهنة املكتبات و املعلومات» في الفترة من  21 – 19إبريل  2016في دولة الكويت الشقيقة.
إن املستقبل يحمل بني طياته الكثير من التحديات ملهنتنا هذه حيث لم تعد أروقة املكتبات مقتصرة على الباحث عن معلومة ما أو املهتم بعنوان
بعينه بل تعدت كل احلدود و ختطت حواجز الزمن لتغدو من أهم التخصصات و املهن في عاملنا العربي التي تسعى كبرى اجلامعات لتوفيرها
ضمن خططها السنوية ؛ و من هنا كان البد من االعتناء باملكتبات ليس كمبنى متناسق الزوايا و إمنا ما حتتضنه أروقة هذا املبنى من ثقافة و
إثراء للتراث اإلنساني و تعزيزا ملفاهيم االنتماء و التحدي و اإلجناز.
إخواني إن مؤمترنا القادم يفتح ذراعيه أمام إبداعاتكم و مساهماتكم التي أثرته عبر مسيرته الناحجة في السنوات السابقة و كلي قناعة أنها
ستثريه أكثر في السنوات القادمة .دعونا ال نألوا جهدا لكي نرتقي مبهنة املكتبات و املعلومات في دولنا العربية و ليست اخلليجية فقط حنو القمة؛
فالعقول املبدعة و الهمم العالية ليس لها مكان سوى مؤمتر جمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العربي
أ .راشد عبدالرحمن
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افتتاحية العدد
الجمعيات المهنية
تقدم اجلمعيات املهنية دورًا حيويًا في تقدم املهنة و متابعة تطوراتها و جمعية املكتبات املتخصصة  /فرع اخلليج العربي تسعى
لتحقيق هذا الدور الفعال كمؤسسة مهنية غير ربحية  ،باحلرص على إقامة املؤمترات واملعارض السنوية و اللقاءات العلمية والدورات
التدريبية  ،و جمع العارضني من مختلف دول العالم في مكان واحد حول دول اخلليج العربي.
وتهدف اجلمعية من اجتماعاتها و مؤمتراتها مساعدة جمهور املهنيني مبناقشة إيجابياتها وسلبياتها ،و طلبة العلم على االطالع على
ما هو جديد و كسب اخلبرات اجلديدة و التعرف على التجارب احمللية و العاملية  ،و التعرف على ما توصلت اليه التقنية خلدمة املهنة،
و كيفية استخدامها و مدى مالئمتها الحتياجات و إمكانيات املستفيدين.
كل هذه االجتهادات تسعى إلى اخلروج مبقترحات منوذجية تساعد في تطوير املهنة و القائمني عليها من متخصصني و فتح افاق
البحث أمام الباحثني بعد التعرف على جودة املعلومات و مدى مالئمتها ملجتمع املستفيدين لتطوير املعارف واخلبرات واالرتقاء
بأساليب املمارسة والتعرف على أوجه التقدم املعرفي.
و من خالل هذه النشرة نسلط الضوء على بعض االجنازات و الدراسات الفكرية التي نفذت خلدمة املهنة ،وتغطية للمؤمتر
السابق للجمعية والذي كان بعنوان «االنترنت والتغير االيجابي الختصاصي املكتبات واملعلومات :إحداث التأثير احلقيقي
للمستقبل « والذي نظم في ابوظبي بالتعاون مع هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة ،والذي ناقش  36ورقة علمية خالل الفترة
من  19 – 17مارس 2015م املوافق  28 – 26جمادى األولى 1436هـ
واهلل ولي التوفيق
د  .ماجده عزت غريب
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التحديات المستقبلية لمهنة المكتبات والمعلومات
المؤتمر السادس والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

«اختصاصيو المكتبات والمعلومات كعمال للمعرفة»
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المؤتمر والمعرض السنوي الثاني والعشرون لجمعية المكتبات
المتخصصة/فرع الخليج العربي

التحديات المستقبلية لمهنة المكتبات
والمعلومات
الكويت  21 – 19ابريل 2016م  14- 12 /رجب  1437هـ

التغييرات الشاملة في المجتمع ،والتقدم الهائل في التكنولوجيا

إنتاج املعلومات والسيطرة عليها والوصول لها تشهد

وحركة العولمة الشاملة لكل شيء في الحياة جميعها درست

منافسة حادة من قبل قطاعي إدارة األعمال واالقتصاد.

وأدرك��ت على أنها تحديات تستحق التمعن والنظر وم��ع ذل��ك ،ال

إنها تعمل جميعها حتت مظلة واح��دة ،وهي :تقدمي

يوجد هنالك مكانا قد ترك الكثير من األدلة الواضحة إلحداث التغيير

اخلدمات األفضل للوصول إلى األصول الفكرية األكثر

أمام تلك التحديات أكثر من المكتبات ومؤسسات المعلومات.

قيمة في يومنا (عصرنا) هذا .هدف املؤمتر هو استطالع
ما تركته املنافسة في كل من التكنولوجيا املتقدمة
وسلعة املعلومات وخدماتها من حتديات أمام املهنيني
واملهنة معا في املجاالت املتعلقة بإعداد املعلومات
وسبل الوصول لها واستخدامها وسلوك املستفيدين
في البحث عنها  ،ودوره��ا في القيادة اإلستراتيجية
باإلضافة إلى دور اجلمعيات املهنية ودورها في التنمية

صور مؤمتر جمعية املكتبات املتخصصة الـ  21لسنة 2015
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الشاملة للمهنة واملهنيني.
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محاور المؤتمر:
المحور األول :االتجاهات الحديثة في المكتبات

ومستشارين في إعداد البحوث ،قادرين على تسليم املعلومات املطلوبة

وال��م��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ل��ي��م ،م�����اذا س��ن��ع��ط��ي من

للمستفيد الذي ينتظرها أينما يكون ومتى ؟ هل ميتلكون الوعي والثقافة التقنية

مسميات لوظائفنا المهنية في المستقبل

كما هو احلال مع املستفيدين احلاليني .يستدعي التنافس من املهنيني ليكونوا

ما املسؤوليات التي تقع على عاتق املؤسسات التعليمية

موضع اهتمام أن ميارسوا دور املرشدين في إيصال املستفيدين الذين

عند تبني االجتاهات احلديثة في تكوين الكفايات املطلوبة
لسوق العمل في مجال املكتبات واملعلومات؟ هل تأخذ
بعني االعتبار احملتوى املعرفي للتكوين وهي تتجه حنو
تغيير عناوين برامجها؟ وهل فكرت يوما في تغيير العنوان
الوظيفي للمهنيني ليتناسب مع التغيير؟

ميتلكون ثقافة تقنية للمعلومات الرقمية
المحور الخامس :دور الجمعيات الوطنية في تعزيز دور المهنيين في
المجتمع

اجلمعيات هي البيوت املهنية املفترض منها أن تستوعب املهنيني ،حتمي وجودهم
وحقوقهم ،وحملهم على التبادل املعرفي واملهني ،وأن تدعو ملساندة القوانني

المحور الثاني :مهنة المكتبات والمعلومات

واللوائح التي تضمن لهم الوجود الفعلي في سوق العمل التنافسي

وحركة توظيف المهنيين في سوق العمل

هل ينبغي على املكتبات ومؤسسات املعلومات بذل املزيد
من اجلهود للتنافس مع مزودي املعلومات التجاريني
لدميومة املهنة  ،أو التعاون معهم لترقية املهنة؟ هل لدى
املهنيني حاليا االستعداد لفهم احتياجات املستفيدين
للتنافس مع جوجل وهل لديهم مهارة سرعة التجاوب
في تقدمي اخلدمات وبأسرع من خدمة الهواتف الذكية
والتقنيات الرقمية احلديثة؟

المحور السادس :قيادة المعلومات االستراتيجية :كن مستعدا للتغيير

بكونهم ميارسون دورا قيادا ( قياديا ) ،هل ميتلك املهنيون الكفايات املطلوبة
واملهارات واألدوات الالزمة لتمكينهم من إحداث التغيير في املكتبات ومؤسسات
املعلومات اخلاصة بهم؟ هل هم قادرون من حتديد معيقات ( معوقات ) ومحددات
العمل التي حتول دون إحداث التغيير بل وجاهزون في التصدي لها؟ كيف ميكنهم من
مواجهة مقاومة التغيير سواء من قبل اإلدارات العليا وأصحاب القرار أو زمالء العمل؟
المحور السابع :المكتبات الوطنية والطبية والصحية كمراكز لمحو

ال���م���ح���ور ال����ث����ال����ث :س���ل���وك���ي���ات ال���ب���ح���ث ل���دى

األمية المعلوماتية

المستفيدين ومستقبل خدمات المعلومات

مجموعتني مختلفتني من املستفيدين ،أولئك الذين لديهم الوقت وراغبون في متابعة

ليس هناك من شك بأن مزودي املعلومات الرقمية هم قادة

ما هو جديد وحديث من املعلومات ومصادرها وبحاجة لالهتمام باحتياجاتهم

اليوم في صناعة املعلومات .وهم يتنافسون فيما بينهم
في إتاحة أدوات الوصول املألوفة والبسيطة للمعلومات
من كتب ودوريات ،وتسجيالت صوتية وفيديوية (وفيديو)
بشكل ال ميكن ألي مكتبة واحدة أن توفرها ملستخدميها.
حتى عمليات اإلعارة التقليدية اليوم بفعل تلك الصناعة قد
حتولت إلى الشكل إلكتروني( االلكتروني ) ،فكيف سيكون
مستقبل املكتبات واملعلومات وكيف لها أن تتفاعل مع
سلوكيات املستفيد الرقمي في البحث عن املعلومات.
المحور الرابع :التنافس في جذب االنتباه في
عصر الرقمنة

ه��ل املهنيني ،ك��وس��ط��اء خل��دم��ات املعلومات

املعرفية مع اختالف في تلك االحتياجات ومستوياتها  ،إنهم راغبون في مؤسسات
عامة حتفظ لهم ذاكرة مجتمعهم الثقافية والفكرية .املكتبات الوطنية هي املكان
املناسب الذي ميكن أن يستجيب لتلك االحتياجات .البعض اآلخر من املستفيدين
لديهم حاجة متزايدة للمعلومات واملعرفة املتخصصة ،ولكن ليس لديهم الوقت
للوصول إليها ،واحتياجاتهم يجب أن حتظى باهتمام كبير ملا لها من أهمية كبيرة في
املجتمع واملعرفة الصحية وعليه فإنها تستدعي مهنيني لديهم القدرة على التعامل مع
املعرفة الصحية واملفردات الطبية.
المراسالت :
P.O. Box: 42, Al-Khoud 123, Muscat
Sultanate Oman
Tel.: +968 993 20 584     Fax.: +968 245 43 194
Email: mnjaburh@hotmail.com
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المؤتمر السادس والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

«اختصاصيو المكتبات والمعلومات كعمال
للمعرفة»
 4-2نوفمبر 2015

ع��م��ال المعرفة مصطلح يطلق على ك��ل من
من أهداف المؤتمر

يمارس أعما ً
ال متعلقة بالتفكير واإلبداع الذهنى

مناقشة الدور المتغير

ويطلق عليهم أحيانا أصحاب الياقات البيضاء

الختصاصي المعلومات

للتفريق بينهم وبين أصحاب الياقات الزرقاء

في عصر المعرفة.

الذين ما يشار إليهم بأنهم الحرفيين وأصحاب
المهن التى تعتمد على العمالة اليدوية.
وعمال املعرفة هم طائفة واسعة من املتخصصني تشتمل
على كل من يعمل فى ابتكار أو إستخدام املعرفة من
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أجل إختاذ القرارات الصحيحة وعلى كل من يساعدونهم
فى الوصول إلى هذه املعرفة ،وبناء على ذلك يدخل
ضمن عمال املعرفة املطورون ومعدو البرامج واخلطط
اإلستراتيجية ومحللو النظم واملدرسون وأعضاء هيئات
التدريس واألطباء واحملامون واحملاسبون واحملللون
املاليون واملعماريون ،وبالطبع أخصائو املكتبات
واملعلومات الذين يسهلون الوصول إلى املعرفة بعد
تنظيمها وتقدميها إلى هؤالء كمستفيدين ليحولوا املعرفة
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دور اختصاصي املعلومات واملعرفة في دعم توجه
املجتمعات حنو اقتصاد ومجتمع املعرفة
التجارب امليدانية إلعداد عمال املعرفة فى الدول
العربية واألجنبية .

عمال المعرفة هم
طائفة واسعة من
المتخصصين تشتمل

إل��ى أحكام دقيقة وصحيحة ،لهذا
أصبحنا كثيرا ما نسمع أن العصر الذي
نعيشه قد حتول من عصر املعلومات
وعصر املعرفة إلى عصر جديد هو عصر
احلكمة أى العصر الذى يستغل املعلومات
واملعرفة فى أحكام دقيقة وصحيحة معتمدا على املعرفة
املتوافرة.
إن إتساع رقعة ومساحة وروافد عمال املعرفة يتطلب أن
خنصص املؤمتر السنوى لإلحتاد العربى للمكتبات من أجل
هذا املوضوع لنبحث ونتشاور ومنارس العصف الذهنى فى
جلسات متعددة لنتعرف على موقعنا وإستعدادنا وتدريبنا
لعصر قادم ال محالة أصبحت املعرفة هى املجال األول
للعمل والتوظيف والطلب واإلقتصاد فى عاملنا املعاصر.

أهداف المؤتمر :
مناقشة الدور املتغير الختصاصي املعلومات في
عصر املعرفة.
التعرف على مواصفات ومؤهالت عمال املعرفة.
التعرف على آليات وأدوات إعداد وتأهيل وتدريب
عمال املعرفة.
مناقشة التجارب والتطبيقات امليدانية إلعداد عمال
املعرفة.
تسليط الضوء على الوضع الراهن ألقسام املكتبات
واملعلومات واألرشيف العربية ملعرفة دورها في
إعداد عمال املعرفة.

أن يكون البحث ضمن احملاور املعلن عنها للمؤمتر.

فى ابتكار أو إستخدام

مراعاة اجلدة واألصالة واالبتكار في البحث وأال يكون

المعرفة من أجل إتخاذ

قد نشر من قبل بأي وسيلة من الوسائل أو مت تقدميه

القرارات الصحيحة

ملؤمترات أخرى.
االلتزام باملنهج العلمي عند إعداد البحوث ،ومراعاة
اختيار املنهج امل�لائ��م ،وذك��ر موضوع البحث
وتساؤالته /فروضه بوضوح.
تدرج االستشهادات املرجعية في آخر العمل ،وذلك
وفقًا لقواعد  MLAللوصف الببليوجرافي.
مراعاة سالمة اللغة ودقة الصياغة وتكامل عناصر
املوضوع .
تقدم البحوث منسوخة على احلاسب اآللي باستخدام

إتساع رقعة ومساحة

بنط  14وخـط .Traditional Arabic
أ ّال يتجاوز البحث  25صفحة وال يقل عن  15صفحة

يتطلب أن نخصص

تبدأ األعمال مبلخص باللغة العربية في حدود 500

المؤتمر السنوى

كلمة.
يشترط لعرض البحث في املؤمتر أن يقوم الباحث

وروافد عمال المعرفة

لإلتحاد العربى للمكتبات
من أجل هذا الموضوع

بتقدمي بحثه بنفسه في املؤمتر.
أن يعد الباحث عرضا تقدمييًا لبحثه ليتم تقدميه ضمن
فعاليات املؤمتر.
االلتزام باملواعيد احملددة الستالم املستخلصات
والنص الكامل للبحث.
يرجى من السادة الباحثني االلتزام باملواعيد التالية:
آخر موعد لقبول املستخلصات 2015/6/12
•رد اللجنة العلمية على قبول املستخلصات 2015/6/20

محاور المؤتمر :

•آخر موعد لقبول النص الكامل لألبحاث 2015/9/20
•رد اللجنة العلمية على قبول األبحاث 2015/10/1

املجاالت املختلفة لعمال املعرفة

•ترسل املستخلصات واألبحاث بعد إمتامها إلى :

لدور املتغير الختصاصيي املعلومات ووظائفهم

•رئيس اللجنة العلمية :األستاذ الدكتور أسامة السيد

كعمال للمعرفة

usama.elsayed@gmail.com

التوصيف الوظيفى لعمال املعرفة
إعداد وتأهيل وتدريب عمال املعرفة فى املكتبات
ومراكز املعلومات

معايير قبول األبحاث:

على كل من يعمل

•نسخة إلى :رئيس االحتاد khelhalaby@yahoo.com

نسخة إلى منسقة اللجنة العلمية :ملياء معتصم
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توصيات المؤتمر  26لالتحاد العربي للمكتبات
والمعلومات

المؤتمر أوصى
بتطوير برامج األقسام
األكاديمية للمكتبات
والمعلومات في
الجامعات العربية
بالتوجه نحو إدارة
المعرفة في إطار
التطورات العلمية
والتكنولوجية الحديثة

10

أوص���ى المشاركون ف��ي المؤتمر  26لالتحاد

بيانات معرفة للدكتور خالد معتوق وجائزة أفضل بحث علمي

العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد في

للشباب مقدمة من قاعدة بيانات معرفة وحصل عليها الباحث علي

ع��م��ان ف���ي خ��ت��ام اع��م��ال��ه ب���زي���ادة االه��ت��م��ام

السمير وشهرزاد جبارة وجائزة أفضل رسالة علمية للماجستير

ب��ال��ت��أه��ي��ل وال���ت���دري���ب ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي م��ج��ال

مقدمة من الدكتور على النملة وحصل عليها فارس على عثمان.

المعرفة من اختصاصي المكتبات والمعلومات.

كما مت تقدمي جائزة أفضل رسالة علمية للدكتوراه مقدمة

وق��ال نائب رئيس االحت��اد العربي للمكتبات واملعلومات

من الدكتور علي النملة وحصل عليها مناصفة كل من

الدكتور عمر ج��رادات ،أن املؤمتر أوص��ى أيضا بتطوير

الدكتور  /شادي رسالن حميدات من االردن والدكتورة /

برامج األق��س��ام األكادميية للمكتبات واملعلومات في

غدير مجدى عبد الوهاب من مصر وجائزة السريحى جليل

اجلامعات العربية بالتوجه حنو إدارة املعرفة في إطار

أعلم عن أفضل مشروع للشباب وحصل عليها األستاذ /

التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة ،إضافة إلى تبادل

محمد مهدى واألستاذ  /طاهر الفقي وجائزة االحتاد العربى

اخلبرات بني مؤسسات املعلومات املعرفة العربية وبينها

للمكتبات واملعلومات ألفضل مشروع فى املكتبات لعام

وبني مؤسسات املعلومات واملعرفة على النطاق الدولي.

 ،2015وحصل عليها األستاذ الدكتور  /محمد فتحى عبد

وأضاف الدكتور جرادات لوكالة األنباء األردنية ان العمل جار

الهادى اضافة الى جائزة الرواد التي تقدمها شركة نسيج

على توحيد املصطلحات العربية في مجال املكتبات واملعلومات

لعام  2015لألستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة.

واملعرفة ودعوة مجامع اللغة العربية لالهتمام بذلك ووضع

كما اشتمل احلفل اخلتامي على تكرمي املتطوعني بتقدمي

معايير للتوصيف الوظيفي لعمال املعرفة في العالم العربي.

درع االحتاد لهم لدورهم الفعال في تنظيم فعاليات املؤمتر

وأش��ار الدكتور ج��رادات إلى ان املؤمتر في ختام أعماله

اضافة ال��ى تكرمي رع��اة املؤمتر على دعمهم ودوره��م

أعلن عن الفائزين لالنضمام ألحدث املشروعات التدريبية

الفعال في استمرار عطائهم لالحتاد وهم :شركة نسيج،

لالحتاد وهو مشروع الشبكة الدولية لقادة املكتبات املبدعني

ومؤسسة قطر ،ودار املنظومة ،وقاعدة بيانات معرفة.

الناشئني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()2017 – 2015

يشار الى ان املؤمتر السادس والعشرين الحتاد املكتبات

الذي نفذ بدعم رئيسي من مؤسسة “بيل وميلندا جيتس”.

واملعلومات األردنية الذي شارك فيه  365مشاركا ومشاركة

واشتمل احلفل اخلتامي على تكرمي وتوزيع اجلوائز على النحو

من عدة دول عربية واجنبية اقيم بالتعاون مع جامعة البلقاء

التالي :جائزة أفضل بحث علمي في املؤمتر مقدمة من قاعدة

التطبيقية ،وجمعية املكتبات واملعلومات األردنية.

نشرة جمعية المكتبات المتخصصة (فرع الخليج) المجلد العشرين – العدد الثاني – شوال 1436هـ  /يوليو 2015م

الوعي الثقافي
ترى هل يدرك أي شخص منا كنه
الثقافة التي يعيش في كنفها؟
أ.د جبريل بن حسن العريشي

استاذ علم املعلومات-جامعة امللك سعود
عضو مجلس الشورى

إننا نتصرف ونتعامل ،بل ونعيش ،وفق ثقافة نشأنا
عليها وال نشعر بها إال إذا انتزعنا منها أو انتزعت
منا .فنحن كالسمك الذي ال يشعر بحاجته إلى املاء
إال إذا حرم منه.
إن الوعي الثقافي هو أساس التواصل مع املجتمع،
وال يدركه املرء إال إذا أخرج نفسه من دوامة حياته
اليومية وتفكر قليال في القيم الثقافية واملعتقدات
والرؤى التي حتكم تصرفاته :ملاذا يفعل األشياء بهذه
الطريقة ،وملاذا يرد على هذا النحو ،وملاذا ينحاز لهذا
الرأي دون اآلخر حول ما يدور حوله من أحداث؟
وتعد معرفة رأي اآلخرين من األجانب في سلوكياتنا
أمرا هاما إللقاء الضوء على مساتنا الثقافية .وهي
مسات معروفة ملن يعملون في احلقل الثقافي ،وميكن
للمرء معرفتها لو اطلع على املطبوعات التي تقدم
كدليل للسائحني أو الزائرين لبلده ،حيث سيجد قائمة
بالنصائح التي تقدم لهم ،والتي تتضمن وصفا للسمات

سيفهمون سلوكنا على حنو معني ،وذلك بدال من أن نسعى الكتشاف معنى
هذا السلوك عندهم .فعلى سبيل املثال إمياءة الرأس تعني املوافقة أو القبول
في كثير من دول العالم ،ولكنها في دول مثل بلغاريا واليونان وتركيا تعني
الرفض ،وفي الواليات املتحدة تدل االشارة التي تؤدى بعقد السبابة واالبهام
على شكل دائرة مع مد االصابع الثالثة االخرى إلى التعبير عن املوافقة وأن
كل شيء على ما يرام ،بينما تشير هذه االشارة في فرنسا إلى انعدام قيمة
االمر املشار إليه ..وهكذا )1(.لذا ،فإن من يسافر إلى دولة أجنبية ،ويظن أنه
ال يحتاج إلى املعرفة بثقافة البلد الذي يسافر إليه ،وأنه يستطيع في تعامله
مع الناس أن يعتمد على التفاعل الطبيعي التلقائي ،أو على احلس املنطقي من
وجهة نظره ،فإنه سيفشل بكل تأكيد ،نظرا ألن تلك التلقائية واملنطقية إمنا هي
مبقياس ثقافته هو وليس ثقافة املجتمع الذي انتقل إليه.وكثير ممن يسافرون
إلى تلك الدوليقومون بتصرفات أو يقولون أقواال في بعض املواقف تثير
دهشة واستغراب الناس حولهم ،ولو أنهم جنحوا في معرفة ما أثار الدهشة
واالستغراب فإنهم بذلك يخطون خطوة في طريق فهم ثقافة تلك الدولة.
إن أحد جوانب الوعي الثقافي هي إدراك أن الناس ليسوا كلهم سواء ،وأن
أوجه الشبة وأوجه اخلالف -كالهما – أمر له وزنه واعتباره ،وأن أساليب

الثقافية لبلده في صورة قائمة مبا ينبغي وما ال ينبغي

احلياة وطرق الوصول إلى نفس األهداف ،ختتلف من ثقافة ألخرى.

ويظهر وعينا الثقافي في أعلى صوره عندما نتفاعل

( )1ماريان حنا– القاهرة  ,لغة اجلسد  :ما ال تقوله  ..يفهمه اآلخرون  ,ميدل ايست

على الزائر أن يقوله أو يفعله مع املواطنني احملليني.
مع أناس من ثقافات أخرى ،فنرى أناسا لهم رؤى

أونالين http://www.middle-east-online.com/?id=26654 ,2014/10/14

مختلفة ،ويفعلون األشياء بطرق غير التي نعرفها،
وختتلف ردود أفعالهم عن ردود أفعالنا إزاء نفس
املواقف.فكثير ما يكون التصرف مقبوال في ثقافة
ما وليس مقبوال في ثقافة أخرى .ويظهر سوء الفهم
عندما نقوم باستخدام ما لدينا من تصورات ومفاهيم
لتفسير وقائع حتدث في إطار بيئة ثقافية أخرى،
أو عند وعينا بالقواعد التي حتكم سلوكياتنا ونقوم
بإسقاطها دون وعي على اآلخرين ،فنفترض أنهم
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البيان الختامي لمؤتمر ابوظبي 2015
«االنترنت والتغيير االيجابي الختصاصي المكتبات
والمعلومات :إحداث التأثير الحقيقي للمستقبل»

نظمت

12

جمعية

املكتبات

املتخصصة

(ف��رع

والثقافة (دار الكتب الوطنية)

شارك في المؤتمر ما

اخلليج العربي  )SLA – AGCمؤمترها احلادي

وقد شارك في املؤمتر ما يزيد على (  )320مشارك

يزيد على ( )320مشارك

والعشرين حتت عنوان «االنترنت والتغيير االيجابي

من الباحثني والباحثات املتخصصني من دول اخلليج

من الباحثين والباحثات

الختصاصي املكتبات واملعلومات :إحداث التأثير

العربي والدول العربية واألجنبية ،على مدى ثالثة

المتخصصين من دول

احلقيقي للمستقبل» خالل الفترة من 19 – 17

أيام ،حيث قدم املشاركون بحوثهم ودراساتهم.

الخليج العربي والدول

مارس  2015املوافق من  28 – 26جمادى األولى

وقد بلغ عدد األوراق العلمية املقدمة للمؤمتر ( )36

العربية واألجنبية

1436هـ في مدينة ابوظبي بدولة االمارات العربية

ورقة علمية ،وزعت على (  )6جلسات ،باإلضافة إلى

املتحدة بالتعاون مع هيئة ابوظبي للسياحة

حلقات نقاش ختصصية في قضايا املهنة واملهنيني.

نشرة جمعية المكتبات المتخصصة (فرع الخليج) المجلد العشرين – العدد الثاني – شوال 1436هـ  /يوليو 2015م

كما سبق املؤمتر (  )6ورش عمل ،شارك فيها ( )121

وضعف البنى األساسية لتكنولوجيا املعلومات

متدرب ومتدربة.

واالقتصاد ،و االستفادة من الهواتف الذكية

كما صاحب املؤمتر معرض تقني لألنظمة احلديثة

في تقدمي اخلدمات باملكتبات وغيرها من مرافق

في املكتبات واملعلومات شارك فيه (  )50شركة

املعلومات

عربية وأجنبية ،توزعت على (  )82جناح  ،في

3 .3تطوير املهارات التقنية الختصاصي املكتبات

مجال املعلومات وتقنياتها ،وعددا من املؤسسات

واملعلومات

السحابية

املتخصصة ،منها الفهرس العربي املوحد ،دار

وغيرها من تكنولوجيات املعلومات احلديثة

املنظومة ،نسيج .

املتعلقة

باحلوسبة

4 .4ضرورة االستفادة من الهواتف الذكية في تقدمي

وقد بدأ احلفل بالقران الكرمي ،بعد ذلك ألقت األستاذة

اخلدمات باملكتبات وغيرها من مرافق املعلومات

أمساء البوعينني رئيس جمعية املكتبات املتخصصة

وق��ررت اجلمعية العمومية للمؤمتر إقامة املؤمتر

كلمتها  ،ثم القي الرئيس املنتخب ورئيس اللجنة

القادم  -باذن اهلل  -في دولة الكويت ،كما مت اختيار

املنظمة للمؤمتر األستاذ راشد عبدالرحمن كلمة بهذه

األستاذ كامل العبداجلليل مدير عام مكتبة الكويت

املناسبة ،بعد ذلك كلمة املتحدث الرئيس للمؤمتر

الوطنية رئيسا منتخبا للجمعية ،كم مت إعادة تشكيل

الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي .بعد

مجلس اإلدارة اجلديد على النحو التالي :

ذلك افتتح سعادة الدكتور عيسى البستكي يرافقه

1 .1األستاذ /راشد عبدالرحمن علي (الرئيس –

رئيس اجلمعية األستاذة أمساء البوعينني واألستاذ
راشد عبدالرحمن الرئيس املنتخب للجمعية وأعضاء
مجلس اإلدارة املعرض املصاحب للمؤمتر .

االمارات العربية املتحدة)
2 .2األستاذ /كامل العبداجلليل (الرئيس املنتخب –
دولة الكويت)

وقد فاز بأحسن ورقة عمل باللغة العربية قدمت
للمؤمتر األستاذ ثروت العليمي بورقته التي كانت
بعنوان «دور امللف االستنادي الدولي االفتراضي
في ضبط التسجيالت االستنادية ألمساء األشخاص
العربية :دراسة حتليلية تقييمية»

4 .4الدكتور /عبداهلل خليفة احلفيتي (نائب الرئيس –
سكرتير – االمارات العربية املتحدة)
– سلطنة عمان)

من الباحثة رحمة سليمان اخلروصي ،الدكتور نبهان
اخلروصي ،والدكتور عبداملجيد بوعزة في بحثهم

اللجنة العلمية واملؤمترات – سلطنة عمان)

املقدم Adoption of Web 2.0 applications in

7 .7الدكتورة /ماجده عزت غريب (رئيس حترير

وق��د توصل

إنشاء جماعة (دائرة
مستديرة) للمسئولية
االجتماعية في
الجمعيات المهنية
في مجال المكتبات
والمعلومات

السابق – دولة قطر)

6 .6األستاذة الدكتورة /نعيمة حسن جبر (مسؤول

Omani academic Libraries

نهاية المؤتمر إلى

3 .3األستاذة /أمساء صاحل البوعينني (الرئيس

5 .5الدكتور /سيف بن عبداهلل اجلابري (أمني املال

وقد فاز بأحسن ورقة عمل قدمت باللغة االجنليزية كل

توصل المشاركون في

كما توصل المشاركون
ضرورة االستفادة
من الهواتف الذكية
في تقديم الخدمات
بالمكتبات

النشرة – اململكة العربية السعودية)

املشاركون في نهاية املؤمتر إلى

التوصيات التالية :

8 .8األستاذ /جنيب بن محمد اخلطيب (عضو مجلس
إدارة – اململكة العربية السعودية)

1 .1إنشاء جماعة (دائ��رة مستديرة) للمسئولية
االجتماعية في اجلمعيات املهنية في مجال
املكتبات واملعلومات ،وكذلك في االحت��اد
العربي للمكتبات واملعلومات .

9 .9األستاذة /عفراء سعيد الشامسي (مسؤول
التدريب والتطوير – سلطنة عمان)
1010األستاذة /عذراء مجيد العلوي (منسق العالقات
العامة والعضوية – مملكة البحرين)

2 .2تشجيع مؤسسات املعلومات على استيعاب
تقنية احلوسبة ورفع الوعي املعلوماتي بدور
احلوسبة السحابية واستثمار إمكانياتها من
اجل ختطي عقبات محدودية املوارد املالية،

1111األستاذ /محمد غالي مبارك (عضو مجلس
إدارة – مملكة البحرين)
1212األستاذة /سهام كاظم األستاذ (عضو مجلس
إدارة – دولة الكويت)
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م��ؤ ت��م��رات

البيان الختامي للمؤتمر اإلقليمي الثاني لإلفال
في المنطقة العربية

«مواكبة المكتبات العربية
للبيئة المعلوماتية المتجددة»
 18    يونيو 2015

ب��م��ش��ارك��ة ب��ي��ن االت����ح����اد ال����دول����ي ل��ج��م��ع��ي��ات

هي :األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،تونس ،اجلزائر،

المكتبات ومؤسساتها (إفال) واالتحاد العربي

السعودية  ،السودان ،العراق ،عمان ،فلسطني ،قطر،

ل��ل��م��ك��ت��ب��ات وال���م���ع���ل���وم���ات (اع����ل����م) وم��ك��ت��ب��ة

لبنان ،ليبيا ،مصر ،اليمن ،باإلضافة إلى دولة أوربية هي

تضمن المؤتمر

األس��ك��ن��دري��ة بجمهورية م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ،عقد

بريطانيا ،وقد شاركت كل من اإلفال ومؤسسة بيل وميلندا

محاضرتين افتتاحيتين،

المؤتمر اإلقليمي الثاني لإلفال في المنطقة

جيتس كمنظمات دولية.

األولى «مجابهة

العربية في الفترة من  8-9يونيو  2015بمكتبة

وقد تضمنت وقائع املؤمتر جلسة افتتاحية ألقيت فيها

التحديات وصياغة

األس��ك��ن��دري��ة تحت ع��ن��وان «م��واك��ب��ة المكتبات

كلمات لكل من:

المستقبل» ،والثانية

العربية للبيئة المعلوماتية المتجددة».

•مكتبة األسكندرية :األستاذة ملياء عبد الفتاح (رئيس

حول «تقرير االتجاهات»

وقد شارك في املؤمتر باحثون واختصاصيو مكتبات

قطاع املكتبات باملكتبة)

الصادر عن اإلفال.

ومعلومات ميثلون منظمات دولية وإقليمية ومكتبات

•االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات :الدكتور خالد

ومراكز معلومات وأقسام أكادميية باجلامعات العربية

احللبي (رئيس االحتاد)

وصل عددهم حنو  300مشارك ميثلون  14دولة عربية

14

•االحتاد الدولي جلمعيات املكتبات ومؤسساتها  -إفال:
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الدكتور أندرو ماكدونالد (عضو مجلس إدارة إلفال)

العربية في التحالفات والتجمعات املكتبية ،وفي

•وزارة الثقافة املصرية :السفير عبد الرؤوف الريدي

استخدام البرمجيات واألدوات احلديثة لنظم املعلومات،

(رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة)

وأيضًا في مواقع التواصل االجتماعي.

وقد تضمن املؤمتر محاضرتني افتتاحيتني ،األولى في

• ضرورة اهتمام الهيئات واملنظمات العربية باالتاحة

اليوم األول لألستاذ الدكتور إمساعيل سراج الدين ،حول

املفتوحة ملصادر املعلومات.

«مجابهة التحديات وصياغة املستقبل» ،والثانية في اليوم

وفي نهاية املؤمتر يتقدم االحت��اد العربي للمكتبات

الثاني للدكتور أندرو ماكدونالد حول «تقرير االجتاهات»

واملعلومات باسم جميع املشاركني بالشكر والتقدير ملكتبة

الصادر عن اإلفال.

األسكندرية ومركز اإلفال للمكتبات العربية على كل اجلهود

أما اجللسات العلمية فقد بلغ عددها أربع جلسات علمية

التي بذلت في تنظيم املؤمتر حتى خرج بالشكل الالئق.

تضمنت عشر دراسات قدمها أساتذة وخبراء في املجال

كل الشكر والتقدير لالحتاد الدولي جلمعيات املكتبات

صاحب المؤتمر معرض ًا

باإلضافة إلى جلسة لشركاء االحتاد العربي للمكتبات

ومؤسستها (إفال) على تعاونه مع االحتاد العربي للمكتبات

لعدد من الشركات

واملعلومات واملاحنني قدمها كل من:

واملعلومات .كل الشكر والتقدير للجنة العلمية للمؤمتر.

والمؤسسات لعرض

•مؤسسة بيل وميلندا جيتس

كل الشكر والتقدير لرعاة املؤمتر وهم :شركة نسيج ،دار

األنظمة والمنتجات

•شركة نسيج

املنظومة ،تكنولدج املنهل ،شركة أكمل ،و ،IEEEشركة

المتخصصة في مجال

•دار املنظومة

إبسكو وشركة كوارم على دعمهم للمؤمتر .كل الشكر

المكتبات والمعلومات

•شركتي تكنولدج واملنهل

والتقدير للمتطوعني على جهودهم في جناح املؤمتر.

وانتهى املؤمتر بتقرير عن ما مت إجنازه من مشروع املكتبة
الرقمية العاملية قدمه األستاذ الدكتور إمساعيل سراج الدين.
وق��د صاحب املؤمتر معرضًا لعدد من الشركات

في نهاية المؤتمر

واملؤسسات لعرض األنظمة واملنتجات املتخصصة في

قدم االتحاد العربي

مجال املكتبات واملعلومات.

للمكتبات والمعلومات

وخلص املشاركون في املؤمتر إلى التوصيات التالية:

باسم المشاركين

• دعوة جمعيات املكتبات واملعلومات وكذلك املكتبات

بالشكر لمكتبة

ومراكز املعلومات العربية لالشتراك في عضوية

األسكندرية ومركز اإلفال

االحتاد الدولي جلمعيات املكتبات ومؤسستها (إفال)

على الجهود التي بذلت

واملشاركة بفاعلية في أنشطته ومؤمتراته لتقوية

في تنظيم المؤتمر

املشاركة العربية على املستوى الدولي.
•دعوة املكتبات وغيرها من مؤسسات املعلومات
العربية وكذلك الباحثني واختصاصيي املكتبات
واملعلومات لعقد جلسات حوار للمناقشة الفعالة
لتقرير االجتاهات الذي أصده االحتاد الدولي جلمعيات
املكتبات ومؤسستها (إفال) ،وإرسال املقترحات التي
متثل وجهة النظر العربية لالحتاد العربي للمكتبات
واملعلومات لبلورتها وإرسالها لإلفال.
•بذل املزيد من اجلهد والعمل في احلفاظ على التراث
الفكري العربي ورقمنته وإتاحته وفقًا ألحدث التقنيات.
•العمل على املشاركة الفعالة ملؤسسات املعلومات
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األخ��������ب��������ار
أن املؤمتر الذي يناقش  36ورقة عمل متخصصة على
مدى ثالثة أيام مبثابة منصة حوارية لتفعيل عمل
املكتبات املستقبلي.
وألقى الكلمة الرئيسية للمؤمتر الدكتور عيسى البستكي
رئيس جامعة دبي ،ومتحور حديثه عن أهمية املؤمتر في
تسليط الضوء على أهمية املكتبات وتفعيلها لتسهم بشكل
حيوى في التأسيس للمعرفة والعلم ،إضافة إلى تعزيز دورها
مجتمعيًا واإلسهام في التعرف إلى ثقافات األمم األخرى .

 36ورقة عمل

في مؤتمر المكتبات
المتخصصة

فريق بحثي
يفوز بجائزة أفضل ورقة
بحثية بمؤتمر في تايلند

اختتم أعمال املؤمتر احلادي والعشرين للمكتبات املتخصصة -فرع اخلليج العربي ،الذي
تستضيفه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي .ويحمل
املؤمتر عنوان “االنترنت والتغير االيجابي الختصاصي املكتبات واملعلومات :إحداث
التأثير احلقيقي للمستقبل” ،وجمعت اجللسة االفتتاحية أمناء املكتبات واملعلمني والباحثني
العاملني في حقول اقتناء وتنظيم ونشر املعرفة من كافة أرجاء العالم ،ويناقش املؤمتر على
مدى ثالثة أيام مواضيع متنوعة تتعلق باالحتياج للمعلومات الرقمية في اقتصاد مبني على
ااملعرفة ،حيث يقدم مجموعة من الباحثني من العرب واألجانب مجموعة من احملاضرات و
أوراق العمل التي مت اختيارها بدقة من قبل اللجنة اخلاصة مبراجعة البحوث.
ووجهت أمساء البوعينني رئيسة جمعية املكتبات املتخصصة -فرع اخلليج العربي،
الشكر إلى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة التي تولت تنظيم املؤمتر ،وقالت في كلمة
وجهتها للحضور “تعد املؤسسات العاملة في إنتاج املعلومات أساسية في حاضرنا،
وستبقى كذلك في مستقبلنا  .ونعني كل املؤسسات العاملة في إنتاج املعلومات ،وفي
جتميعها ،وفي معاجلتها ،وفي حفظها ،وفي استخدامها ،وفي إعادة ب ّثها ونشرها من

خالل مختلف قنوات النشر والبث املتاحة عبر اإلنترنت وعبر كل شبكات االتصال الرقمية
املتوفرة حاليًا”.
وأكد عبداهلل ماجد آل علي مدير إدارة املكتبات بقطاع املكتبة في الهيئة أهمية املؤمتر
ودوره في تفعيل دور املكتبة احليوي ،وتوسيع آفاق شرائح املجتمع جتاه هذا الدور
وتنويع مصادر املعرفة في مختلف مجاالت احلياة االجتماعية والثقافية واخلدمية
واالقتصادية وغيرها .
ورحب راشد عبد الرحمن مدير اخلدمات الفنية في دار الكتب في الهيئة ،باحلضور واعتبر
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حاز فريق بحثي من جامعة السلطان قابوس تألف من
كل من حفيظة سليمان با الراشدي طالبة دكتوراه في
دراسات املعلومات واألستاذ الدكتور عبد املجيد صاحل
بوعزة من قسم دراسات املعلومات واألستاذ الدكتور
عبد القوي الزبيدي من قسم علم النفس على جائزة
أفضل بحث على ورقة بعنوان “اخلصائص السيكومترية
الستبيان إدمان الهاتف الذكي لدى طلبة جامعة السلطان
قابوس” قدمت في املؤمتر الدولي الثاني حول االجتاهات
احلديثة في مجال البحث البيني في إدارة األعمال
واالقتصاد الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة التايالندية
بناكوك .كما حازت نفس الورقة التي عرضها األستاذ
الدكتور عبد املجيد صاحل بوعزة على جائزة أفضل
عرض في املؤمتر املذكور.
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مبادرة كتابي األول

مسقط تشارك في فعاليات
مهرجان مسقط 2015
نظمت الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات
ع����دد ًا م��ن ال��ن��ش��اط��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات الثقافية
احتفاء ب��ي��وم الكتاب العالمي ال���ذي يصادف
الثالث والعشرين من شهر إبريل ،وتأتي إقامة
ه��ذه الفعالية انسجاما م��ع اح��ت��ف��ال العالم
أجمع بالقراءة لكونها أهم أدوات االكتشاف
والمعرفة عبر التاريخ.

األهداف
تعريف املجتمع بأهمية القراءة،و بأهمية الكتاب ودورهفي
تطوير املجتمع ورقيه .وتشجيعهمعلى القراءة.

التعريف بالطرق التي ميكن استخدامها لتحبيب اآلخرين
في القراءة في ظل وجود وسائل التواصل االجتماعي .
نشر أهمية القراءة في حياة الطفل.
توعية أولياء األمور بأهمية القراءة للطفل.

آلية التنفيذ
فعالية سأصير كتابا:
هدفت هذه الفعالية لتشجيع األطفال على القراءة ،وذلك
من خالل إقامة مجموعة من األنشطة:
جلسات قراءة :حيث مت تقسيم األطفال إلى مجموعات
حسب تقارب األعمار ،مع وجود مشرف من األعضاء
على كل مجموعة ،ومن ثم قراءة قصص متنوعة ،ومن

تأتي إقامة هذه
الفعالية انسجاما مع
احتفال العالم أجمع
بالقراءة لكونها أهم
أدوات االكتشاف
والمعرفة عبر التاريخ

بعد األنتهاء مت سؤال األطفال عن التالي :شخصية
اعجبتك وملاذا ،موقف لشخصية اعجبك ،لو اخترت
لتكتب نهاية لقصة ماذا ستكتب ،مثل موقف اعجبك
للشخصية ،الصفة التي اتصف بها بطل القصة ،الشكل
الذي كنت تتمنى ان يكون عليه بطل القصة ،اعرض بعض
االصوات التي تتوقع انها تناسب الشخصيات....,
مت توزيع كتب التلوين و الرسومات لألطفال ،والقيام
بتلوينها مع اإلشراف عليهم من قبل األعضاء.
مسابقات لألطفال.
عمل قسم خاص لتوعية األمهات بأهمية القراءة للطفل،

هدفت هذه الفعالية
لتشجيع األطفال على
القراءة ،وذلك من خالل
إقامة مجموعة من
األنشطة

ومت فيها عرض محاضرة “كيف تعدين طفال قارئا”
للفاضلة  /موزة احملروقية؛ وذلك لتحفيز األسرة كونها
اخللية األولى في حياة الطفل على تشجيع أطفالهم على
القراءة في هذه املرحلة املبكرة.
عرض مسرح العرائس لتحفيز األطفال على القراءة
بصورة كوميدية مسلية.
تلوين الوجوه لألطفال.
اللعب احلر.
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تدشين جمعية المكتبات
والمعلومات القطرية

تضمن اللقاء تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية لبحث
و
ّ

ُسبل النهوض بقطاع املكتبات في قطر واملنطقة وبحث
طرق تعزيز دور جمعية املكتبات واملعلومات.
ُ
وأقيم على هامش امللتقى معرض ألهم املؤسسات
املكتبية والثقافية في الدولة لتعريف احلضور باخلدمات

أعلن عدد من أخصائي املكتبات عن تدشني جمعية
املكتبات واملعلومات في قطر «حتت التأسيس» خالل
امللتقى األول جلمعية املكتبات واملعلومات في قطر
يهدف اللقاء الذي
يعتبر باكورة أعمال
الجمعية إلى تعريف
المجتمع المحلي
بأهداف الجمعية قيد
التأسيس ورؤيتها
وتطلعاتها

وال��ذي استضافته اجلامعة أمس حتت عنوان «حنو
مستقبل واعد في مجال املكتبات واملعلومات».

احلضور على املقتنيات واملجموعات اخلاصة مبكتبة
جامعة قطر .ومن املقرر أن ُيعقد هذا امللتقى العام
القادم في احلي الثقافي كتارا.

ويهدف اللقاء الذي يعتبر باكورة أعمال اجلمعية إلى

د .خالد العلي:
المكتبات أساس مجتمع المعرفة

ورؤيتها وتطلعاتها واالطالع على آراء املشاركني

أعرب د .خالد العلي مساعد نائب رئيس جامعة قطر

تعريف املجتمع احمللي بأهداف اجلمعية قيد التأسيس
حول ال��دور الذي ميكن أن تؤديه اجلمعية خلدمة
أخصائيي املكتبات .كما يهدف إلى إتاحة الفرصة
أمام أخصائي املكتبات والعاملني في قطاع املكتبات
واملعلومات للتفاعل وتبادل اخلبرات.
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املتوفرة والنشرات الصادرة منها ،باإلضافة إلى تعرف

لشؤون أعضاء هيئة التدريس عن سعادته مبشروع
تأسيس جمعية املكتبات واملعلومات في دولة قطر مشيرا
إلى أن جامعة قطر سباقة دائما إلى دعم كل جهد علمي
وأكادميي وبحثي وكل نشاط يساهم في خدمة أبناء
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املجتمع القطري واملقيمني على أرض هذا الوطن املعطاء.

املكتبات وتطويرهم وتعزيز الروابط بينهم وكذلك

وأشاد باجلهود الرامية إلى تطوير العمل املشترك بني

السعي بأن تكون املكتبات في دولة قطر تواكب أحدث

أهل املهنة ومؤسساتها والهادفة إلى تعميق روح التعاون

املستجدات في مجال املكتبة واملعرفة على املستوى

والتكامل في خدمة البلد وهو في خضم تنفيذه لرؤيته الوطنية

احمللي والدولي .وتتبلور رؤية اجلمعية في أن تكون

 2030السائرة على طريق مجتمع املعرفة واقتصاداتها.

للجمعية الريادة في نهضة وتطوير املكتبات .من خالل

وأكد أن املكتبات على مختلف أنواعها واختصاصاتها

تطوير العمل املكتبي واملعلوماتي مبا يتالءم مع أحدث

هي أساس مجتمع املعرفة كما أن الثقافة مبفهومها

التوجهات العاملية في نفس املجال ،باإلضافة إلى تطوير

الشامل تعتبر أداة أساسية لبقاء أي مجتمع من

بيئة ثقافية وفكرية للعمل املكتبي واملعلوماتي .النهوض

ورقيه فهي متثل موسوعة حياة هذا املجتمع،
املجتمعات ُ

بقطاع املكتبات في الدولة

مشيرا إلى أن العاملني املتخصصني في املكتبات

مبختلف مجاالتها ُيصنّفون في طليعة موارده البشرية،
ويسهمون مباشرة في تطويره وفي تعزيز قدرات
الصعد املعرفية كافة.
ومهارات أبنائه ضمن ُ

أعلن عدد من أخصائي املكتبات عن تدشني جمعية
املكتبات واملعلومات في قطر «حتت التأسيس» خالل
امللتقى األول جلمعية املكتبات واملعلومات في قطر
وال��ذي استضافته اجلامعة أمس حتت عنوان «حنو
مستقبل واعد في مجال املكتبات واملعلومات».

سعيدة الشيراوي:
الجمعية تسعى للنهوض بدور المكتبات
في نشر المعارف

وتطلعاتها واالطالع على آراء املشاركني حول الدور الذي

قالت سعيدة الشويري إحدى مؤسسي اجلمعية رئيسة

ميكن أن تؤديه اجلمعية خلدمة أخصائيي املكتبات.

قسم خدمات املستفيدين مبكتبة اجلامعة إن اجلمعية

كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أخصائي املكتبات والعاملني

تضم عددا من األخصائيني القطريني املتميزين والذين

في قطاع املكتبات واملعلومات للتفاعل وتبادل اخلبرات.

لهم باع في املكتبات.

تضمن اللقاء تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية لبحث
و
ّ

ويهدف اللقاء الذي يعتبر باكورة أعمال اجلمعية إلى تعريف
املجتمع احمللي بأهداف اجلمعية قيد التأسيس ورؤيتها

ُأقيم على هامش
الملتقى معرض ألهم
المؤسسات المكتبية
والثقافية في الدولة
لتعريف الحضور
بالخدمات المتوفرة
والنشرات الصادرة منها

سعيدة الشيراوي:
نوهت إلى أن الجمعية
تهدف إلى النهوض

ونوهت إلى أن اجلمعية تهدف إلى النهوض بدور

ُسبل النهوض بقطاع املكتبات في قطر واملنطقة وبحث
طرق تعزيز دور جمعية املكتبات واملعلومات.
ُ
وأقيم على هامش امللتقى معرض ألهم املؤسسات

التطورات في مجال

املكتبات وتطويرهم وتعزيز الروابط بينهم وكذلك

املكتبية والثقافية في الدولة لتعريف احلضور باخلدمات

المعرفة

السعي بأن تواكب املكتبات آخر املستجدات في مجال

املتوفرة والنشرات الصادرة منها ،باإلضافة إلى تعرف

املكتبة واملعرفة سواء على املستوى احمللي أو الدولي.

احلضور على املقتنيات واملجموعات اخلاصة مبكتبة

املكتبات والسعي إلى نشر أحدث التطورات في مجال
املعرفة ،وتتطلع اجلمعية بدورها إلى خدمة أخصائي

بدور المكتبات والسعي
إلى نشر أحدث

جامعة قطر .ومن املقرر أن ُيعقد هذا امللتقى العام
القادم في احلي الثقافي كتارا.

د .هند المفتاح:
تعزيز الروابط بين أخصائي المكتبات
قالت د .هند املفتاح رئيس اللجنة التأسيسية جلمعية

د .خالد العلي:
المكتبات أساس مجتمع المعرفة

واملعلومات تشمل أخصائيني قطريني من مختلف

أعرب د .خالد العلي مساعد نائب رئيس جامعة قطر

املكتبات باإلضافة إلى الكوادر األخرى التي لديها

لشؤون أعضاء هيئة التدريس عن سعادته مبشروع

مبادئ مشتركة تسعى للنهوض بدور املكتبات والسعي

تأسيس جمعية املكتبات واملعلومات في دولة قطر مشيرا

إلى نشر أحدث التطورات في مجال املعرفة.

إلى أن جامعة قطر سباقة دائما إلى دعم كل جهد علمي

وأضافت :تتطلع اجلمعية بدورها إلى خدمة أخصائيي

وأكادميي وبحثي وكل نشاط يساهم في خدمة أبناء

املكتبات واملعلومات في قطر إن جمعية املكتبات
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املجتمع القطري واملقيمني على أرض هذا الوطن املعطاء.
وأشاد باجلهود الرامية إلى تطوير العمل املشترك بني
أهل املهنة ومؤسساتها والهادفة إلى تعميق روح التعاون
والتكامل في خدمة البلد وهو في خضم تنفيذه لرؤيته الوطنية
 2030السائرة على طريق مجتمع املعرفة واقتصاداتها.

اشار إلى أن جامعة

السعي بأن تواكب املكتبات آخر املستجدات في مجال
املكتبة واملعرفة سواء على املستوى احمللي أو الدولي.

وأكد أن املكتبات على مختلف أنواعها واختصاصاتها
الشامل تعتبر أداة أساسية لبقاء أي مجتمع من

قالت د .هند املفتاح رئيس اللجنة التأسيسية جلمعية

ورقيه فهي متثل موسوعة حياة هذا املجتمع،
املجتمعات ُ
مشيرا إلى أن العاملني املتخصصني في املكتبات

املكتبات واملعلومات في قطر إن جمعية املكتبات
واملعلومات تشمل أخصائيني قطريني من مختلف

قطر سباقة دائما إلى

مبختلف مجاالتها ُيصنّفون في طليعة موارده البشرية،

وأكاديمي وبحثي وكل

الصعد املعرفية كافة.
ومهارات أبنائه ضمن ُ

خدمة أبناء المجتمع

سعيدة الشيراوي:

املكتبات وتطويرهم وتعزيز الروابط بينهم وكذلك

اجلمعية تسعى للنهوض بدور املكتبات في نشر املعارف

السعي بأن تكون املكتبات في دولة قطر تواكب أحدث

دعم كل جهد علمي
نشاط يساهم في
القطري والمقيمين
على أرضها

ويسهمون مباشرة في تطويره وفي تعزيز قدرات

قالت سعيدة الشويري إحدى مؤسسي اجلمعية رئيسة
قسم خدمات املستفيدين مبكتبة اجلامعة إن اجلمعية
تضم عددا من األخصائيني القطريني املتميزين والذين
لهم باع في املكتبات.
ونوهت إلى أن اجلمعية تهدف إلى النهوض بدور
املكتبات والسعي إلى نشر أحدث التطورات في مجال
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املكتبات وتطويرهم وتعزيز الروابط بينهم وكذلك

د .هند المفتاح:
تعزيز الروابط بين أخصائي المكتبات

هي أساس مجتمع املعرفة كما أن الثقافة مبفهومها
د .خالد العلي:

املعرفة ،وتتطلع اجلمعية بدورها إلى خدمة أخصائي

املكتبات باإلضافة إلى الكوادر األخرى التي لديها
مبادئ مشتركة تسعى للنهوض بدور املكتبات والسعي
إلى نشر أحدث التطورات في مجال املعرفة.
وأضافت :تتطلع اجلمعية بدورها إلى خدمة أخصائيي

املستجدات في مجال املكتبة واملعرفة على املستوى
احمللي والدولي .وتتبلور رؤية اجلمعية في أن تكون
للجمعية الريادة في نهضة وتطوير املكتبات .من خالل
تطوير العمل املكتبي واملعلوماتي مبا يتالءم مع أحدث
التوجهات العاملية في نفس املجال ،باإلضافة إلى
تطوير بيئة ثقافية وفكرية للعمل املكتبي واملعلوماتي.
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دارة الملك عبد العزيز تشارك
في «يوم الوثيقة العربية»
شاركت دارة امللك عبدالعزيز في احتفالية يوم الوثيقة
العربية ،التي نظمتها األمانة العامة جلامعة الدول العربية
في مقرها بالقاهرة البارحة بالتنسيق مع الفرع اإلقليمي
للمجلس الدولي لألرشيف عربيكا ،مبناسبة مرور 70
عاما على تأسيسها ،بحضور املستشار بالديوان امللكي
واملشرف العام على املركز الوطني للوثائق واحملفوظات
واألمني العام لدارة امللك عبدالعزيز املكلف الدكتور فهد
بن عبداهلل السماري.
ودعا السماري في كلمته خالل االحتفالية إلى استغالل
مناسبة االحتفاء بيوم الوثيقة العربية واستثمارها في
وضع برنامج عمل فاعل ومؤثر يؤدي إلى هذا املنال،
والعمل املطلوب للرقي باألرشيفات والوثائق العربية
وإبرازها ،والتعاون بشكل مفتوح مع بعضنا البعض ،ليس
على مستوى تبادل الوثائق فحسب ،بل أيضا الرفع من
مستوى العاملني واألنظمة والوسائل واإلتاحة للباحثني
بشكل واسع ومن خالل وسائل التقنية احلديثة.
وأبرز الدكتور السماري ما تقوم به اململكة من عمل

منظم ومبرمج بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ومسو ولي عهده
ومسو ولي ولي العهد ،حفظهم اهلل ،لالرتقاء مبستوى
العمل الوثائقي واإلفادة من التطورات احلديثة ،بل وزيادة
على ذلك متكني اإلبداع األرشيفي السعودي والعربي من
حيازة مواقع الريادة عامليا بإذن اهلل تعالى.
وأشاد باهتمام اجلامعة العربية بالشراكة مع الفرع العربي
اإلقليمي للمجلس الدولي لألرشيف واحتضانها مناسبة
يوم الوثيقة العربية وإعطائه إطارا تنظيميا كان مفتقدا في
املاضي ،مؤكدا أن هذا ليس بغريب على اجلامعة العربية
التي تعيش مرحلة مهمة من الفعالية في شتى املجاالت.
وقال أمني عام دارة امللك عبدالعزيز ،إن التاريخ ال يدون
إال بالوثائق التي هي كل ما تركه اإلنسان من أفكار
وأعمال ومواقف وعلوم وإبداع ،سواء كانت مكتوبة أو
محسوسة أو مرئية أو الكترونية ،والوثائق اجلمعية في
األرشيفات ،ودور الوثائق هي ذاكرة الشعوب أفرادا أو
جماعات أو دوال.

أبرز الدكتور السماري
ما تقوم به المملكة
من عمل منظم
ومبرمج بتوجيهات
من خادم الحرمين
الشريفين لالرتقاء
بمستوى العمل
الوثائقي واإلفادة
من التطورات
الحديثةوتمكين اإلبداع
األرشيفي السعودي
والعربي من حيازة
مواقع الريادة عالميا
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انطالق فعاليات
الكويت عاصمة للثقافة
اإلسالمية 2016

اختارت املنظمة اإلسالمية

 440دار نشر تغطي % 105

من مساحة معرض
جدة للكتاب

للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) مدينة الكويت
لتكون عاصمة للثقافة
اإلسالمية لعام 2016

وذل���ك ض��م��ن برنامج
عاصمة الثقافة اإلسالمية
 التى تسند سنويا إلىثالث مدن إسالمية عريقة واحدة عن كل من املناطق

حقق معرض جدة الدولي للكتاب  % 105من سعته لـ  440دارًا للنشر حول العالم
قبيل انطالقته في  12ديسمبر املقبل حتت رعاية األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز،
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ،على أرض الفعاليات
بأبحر اجلنوبية مسجلًا تنافس  25دولة عربية وعاملية في أكبر تظاهرة تعزز احلس
املعرفي وتثري الثقافة والفكر .
وأكد األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ،محافظ جدة ،رئيس اللجنة العليا ملعرض
جدة الدولي للكتاب أن املعرض الذي يتربع على مساحة  20ألف متر وتستمر
فعالياته على مدى  10أيام ،ليس للترويج لثقافة الكتاب في املجتمع والسعي للرقي
بصناعة النشر والتأليف فحسب ،بل يقدم منظومة متكاملة من األنشطة والبرامج
التي ترسخ مكانة جدة كمدينة للحضارة والثقافة والعلم ،مبرزًا مسوه األهداف التي
سيركز عليها املعرض وفي مقدمتها نشر الوعي واملعرفة وتثقيف املجتمع مبا ينمي
معارفهم ويشجعهم على املزيد من القراءة واالحتفاء بالكتاب واملهتمني به إلثراء
احلركة الفكرية واملعرفية واالهتمام باألدب واملثقفني وكل شرائح املجتمع وربطهم
بثقافة الكتاب .
ونوه بأن جناح املعرض مرهون بتكاتف مجهودات اجلهات احلكومية واخلاصة ،ألن إثراء
للحركة الفكرية واألدبية رسالة يشترك فيها اجلميع ،مؤكدًا مواصلة فرق العمل مهامها
والتزاماتها جتاه إخراج احلدث بالصورة التي ترقى للتطلعات واآلمال مبتابعة مباشرة من
محافظة جدة ،مؤكدا بأن ثقافة الكتاب جزء من نسيج املجتمع السعودي وسيكون لهذا
املعرض مكانة مرموقة بهويته التي تتالءم مع إرث وتاريخ جدة عبر استثمار الكثافة
اجلماهيرية املتوقعة في زيارات املعرض من قبل شرائح املجتمع املختلفة
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اإلسالمية الثالث (العالم العربى وإفريقيا وآسيا) ومتتد
االحتفاالت والتظاهرات فى هذه املدن املختارة عاما كامال.
االحتفالية سوف تتزامن مع مهرجان القرين.وقال األمني
العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب الكويتى
املهندس على اليوحة إن احتفالية الكويت (عاصمة
للثقافة اإلسالمية  )2016سوف تنطلق بالتزامن مع بدء
فعاليات مهرجان (القرين) الثقافى الكويتى فى  22فى
يناير املقبل.
وأضاف اليوحة إن املجلس من خالل فعاليات املهرجان
سيعمل على إبراز الوجه الثقافى واحلضارى ملدينة
الكويت وتسليط الضوء على جانبها الثقافى بغية
اجتذاب الرأى العام العاملى واإلسالمى واستقطاب
الطاقات اإلبداعية وحتقيق التقارب والتمازج بينها وبني
الوسط الثقافى احمللى.
وأضاف إنه مت اختيار الكويت لتكون إحدى املدن الثالث
احملتفى بها بوصفها عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
 2016إلى جانب كل من مدينة (مالية) فى جمهورية
مالديف ومدينة (فريتاون) فى جمهورية سيراليون بناء
على القرار الصادر فى اجتماع وزراء الثقافة للمؤمتر
اإلسالمى السادس الذى عقد فى مدينة باكو بجمهورية
أذربيجان فى أكتوبر عام .2009
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«حضور الغياب»
يتصدر قائمة البرامج
السعودية بالشارقة

عبداهلل الصقير (جدة)

الدكتور شريف شاهين

رئيسا للهيئة العامة لدار
الكتب والوثائق

تستعد امللحقية الثقافية السعودية في اإلم��ارات،
للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب (يفتتح
في  4نوفمبر املقبل ملدة  11يوما) ،وتشتمل فعاليات
اجلناح السعودي على برامج وأنشطة وعرض ملئات
من عناوين الكتب في حقول املعرفة والثقافة واإلنتاج
الفكري واإلنساني.
وفيما أوضح امللحق الثقافي السعودي في اإلمارات
الدكتور صاحل الدوسري ،أن اجلناح يقع على مساحة
 200متر مربع ،فإن مدير الشؤون الثقافية بامللحقية
واملشرف على الصالون الثقافي باملعرض الدكتور محمد

قرارا بتولى الدكتور شريف شاهني،
أصدر الكاتب الصحفى حلمى النمنم ،وزير الثقافة ً

رئاسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق.

وقال الدكتور شريف شاهني ،إنه سيعمل على االرتقاء بالهيئة من كافة اجلوانب من أجل
متوقعا الدعم من أسرة
منظومة متكاملة علمية عصرية لذاكرة مصر املؤسسية والفردية،
ً
الهيئة لضمان جناح دار الكتب والوثائق فى حتقيق دورها بالشكل الذى يتمناه ملساعدة
الباحثني ،ووضع خطط وأولويات لالرتقاء بالهيئة لتواكب املؤسسات العاملية ونقلها
نقلة نوعية متطورة تكنولوجيا ومعرفيا.
جدير بالذكر أن الدكتور شريف شاهني أستاذ للمكتبات والوثائق بجامعة القاهرة،

املسعودي يبني أن الصالون سيقدم برامج« :حضور
الغياب» الذي يتحدث عن عدد من الراحلني الذين أثروا
الساحة الوطنية ،و«طاقات املستقبل» الذي يستعرض
طاقات الشباب ،و«ركن الطفل اإلبداعي» الذي يتضمن
مجموعة ورش فنية وحرفية وقراءة للكتب.
ويشارك في املعرض  1502دار نشر من  64دولة ،و
 1.5عنوان على مساحة  16ألف متر مربع ،و  900فعالية
و  33أمسية شعرية.

ووكيل كلية اآلداب باجلامعة ،وشغل عدة مناصب منها رئيس اإلدارة املركزية لدار
الكتب ،ومقرر جلنة الكتاب والنشر باملجلس األعلى للثقافة ،ومستشار إلدارة املعلومات
واالتصال باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «األليكسو» ،ومدير املكتبة املركزية
اجلديدة جلامعة القاهرة ،وهو عضو مجلس الثقافة واملعرفة بأكادميية البحث العلمى،
وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات ،وعضو مجلس إدارة مركز صيانة اآلثار واملبانى
التاريخية واألثرية ومقتنيات املتاحف.
ومن مؤلفاته فى النشر املكتبى“ ،املفهوم واخلصائص واملقومات ،ومصادر املعلومات
اإللكترونية ،والرقابة وحماية امللكية الفكرية ،وصناعة النشر اإللكترونى ،ونظم
املعلومات اإلدارية للمكتبات ومراكز املعلومات».
جدير بالذكر أن اليوم السابع كان قد انفرد منذ يومني بخبر تولى الدكتور شريف شاهني،
بدءا من يوم األحد املقبل  11أكتوبر.
رئاسة دار الكتب والوثائق ،وأنه سوف يبدأ ممارسة عمله ً
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األخ��������ب��������ار

إنشاء مركز وطني متخصص في

مكافحة الجرائم المعلوماتية

عن حماية البنى التحتية املعلوماتية بالتنسيق مع
اجلهات احلكومية واألهلية ،ودعم املؤسسات التعليمية
لتدريب الطالب واملختصني في أمن املعلومات على
أساليب وطرق مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
وأكد وزير العمل ووزير التعليم بالنيابة الدكتور مفرج بن

أوصى املشاركون في ختام فعاليات املؤمتر الدولي
األول ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ،وال��ذي نظمته
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،بإنشاء
مركز وطني متخصص في مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
كما أوصى املشاركون بالتأكيد على أهمية عقد املؤمتر
بشكل دوري كل عام ،وإلقاء الضوء في كل دورة
على أحد أمناط اجلرمية املعلوماتية وفقًا للمستجدات
احلديثة ،والقيام بحمالت مستمرة لتوعية جميع
فئات املجتمع بأمناط اجلرمية املعلوماتية ،والتعريف
باجلهات املعنية لإلبالغ عن تلك اجلرائم ،وفتح باب
شملت التوصيات إعداد
برامج تربوية وإعالمية
وتقنية لحماية الصغار
من خطر الجرائم
المعلوماتية

الشراكة والتعاون داخليًا وخارجيًا في مجال مكافحة
اجلرائم املعلوماتية ،والتأكيد على قيام املربي بدوره
جتاه الصغير وتفعيل اإلجراءات النظامية حملاسبته في
حال تقصيره ،وإعداد أدلة إجرائية للضبط والتحقيق
في اجلرائم املعلوماتية.
وشملت التوصيات إع��داد برامج تربوية وإعالمية
وتقنية حلماية الصغار من خطر اجلرائم املعلوماتية،
وحث اجلهات احلكومية واألهلية على ضرورة تأمني
وسالمة التعامالت االلكترونية وفق معايير وطنية
محددة ،وتفعيل البوابة الوطنية ،وحتديد جهة مسؤولة
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سعد احلقباني ،اهتمام الدولة واجلامعات واملؤسسات
األكادميية بالتصدي للجرائم املعلوماتية املهددة ألمن
املجتمع ومؤسساته ووضع احللول التقنية والعلمية لها،
وسن القوانني والتشريعات الرادعة ملرتكبي هذه اجلرائم.
وقال لدى افتتاح املؤمتر الدولي األول ملكافحة
اجلرائم املعلوماتية الذي تنظمه جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ممثلة في كلية علوم احلاسب
واملعلومات «هذا املؤمتر يتناول املواضيع املتعلقة
مبكافحة اجلرائم املعلوماتية مبا فيها اجلوانب التقنية
البحتة للجرائم املعلوماتية واجلوانب التشريعية املتصلة
بهذه اجلرائم» ،مضيفا أن االهتمام مبكافحة اجلرائم
املعلوماتية يتزايد النتشارها وملا متثله من اعتداء صارخ
على القيم األخالقية واالجتماعية ،وانتهاك خلصوصية
األفراد وشبكات املعلومات اخلاصة والعامة.
من جهته ،بني مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية بالنيابة رئيس اللجنة العليا للمؤمتر الدكتور
فوزان بن عبدالرحمن الفوزان ،أن ارتفاع مستوى
اجلرائم املعلوماتية يأتي نتيجة لالتساع امللحوظ الذي
شهده العالم الستخدام تقنية املعلومات في املجتمع
واالزدياد الكبير لدورها في تسيير شؤونه ،مضيفا
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أن اجلرمية اإللكترونية تتم باستخدام احلاسب أو

وآليات مكافحة هذا النوع من اجلرائم ،وتعزيز الشراكة

الهواتف الذكية واالتصال باإلنترنت وهدفها اختراق

والتعاون داخليا وخارجيا في هذا املجال.

الشبكات أو ختريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة

وأوضح أن املؤمتر يتناول موضوع اجلرائم املعلوماتية

واالختالس أو القرصنة وسرقة حقوق امللكية الفكرية،

من عدة محاور ،منها ما يتصل بالقوانني والتشريعات مبا

أو استخدام املعلومة أو الصور والتسجيالت لغرض

في ذلك اجلوانب املتعلقة بإثباتها ،وأساليب التحقيقات

اإلساءة لشخص أو مجموعة أو نظام ،الفتا إلى أنه من

ووسائل اكتشاف اجلرمية املعلوماتية وغيرها.

هنا تأتي أهمية تنظيم اجلامعة لهذا املؤمتر الذي يهدف

وفي ختام احلفل ،مت تكرمي الفائزين في مسابقة

للرفع من مستوى مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،وزيادة

األسرار احلاسوبية والتي تعتبر من أشهر املسابقات

الوعي املجتمعي باجلرائم املعلوماتية وزيادة احلس

التطبيقية في مجال كشف الثغرات األمنية واحلماية من

األمني اإللكتروني ألفراد املجتمع ،والتوعية بإجراءات

الهجمات اإللكترونية

أوصى المشاركون في
ختام فعاليات المؤتمر
على القيام بحمالت
مستمرة لتوعية جميع
فئات المجتمع بأنماط
الجريمة المعلوماتية

األستاذ الدكتور حسين أحمد
األنصاري مدير ًا لجامعة الكويت
صدر املرسوم األميري بتعيني األستاذ الدكتور حسني أحمد

وكان آخر منصب له أن عمل مديرا عاما ملكتبة الكويت الوطنية .

األنصاري مديرًا جلامعة الكويت ،الذي يتميز بسجل باهر كباحث

هذا وللدكتور حسني األنصاري سجل حافل في العمل في

ومعلم وقائد أكادميي وإداري مميز  ،وقد جاء تعيينه بعد مسيرة

االحت��ادات واملنظمات املهنية احمللية والدولية ،فكان عضو

حافلة من اإلجنازات والعمل األكادميي واإلداري واملهني.

مجلس إدارة جمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج العربي

واألستاذ الدكتور حسني األنصاري حاصل علي املاجستير في

ونائبًا للرئيس ورئيسًا لها  ،وعضو مجلس إدارة الفهرس العربي

املعلومات من جامعة ويسكونسن في الواليات املتحدة  ،وعلى

املوحد – مكتبة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعودية.

الدكتوراه في دراسات املعلومات من جامعة والية فلوريدا.

واألستاذ الدكتورحسني األنصاري أول شخصية أكادميية

واجلدير بالذكر أن األستاذ الدكتور حسني األنصاري كان يعمل

عربية يتم اختيارها كعضو في املجلس االستشاري الدولي

أستاذا بقسم علوم املكتبات واملعلومات بكلية العلوم االجتماعية،

بكلية تكنولوجيا املعلومات في جامعة ويسكونسن – ملواكي

وقد تدرج في املناصب اإلدارية واألكادميية حيث بدأ عمله في

األمريكية في الفترة من ( ، )1999 - 1995وعضو في املجلس

جامعة الكويت عام  1979كأمني مكتبة لكلية اآلداب ثم مدير

االستشاري لكلية دراسات املعلومات بجامعة والية فلوريدا

حقق الدكتور األنصاري

ملكتبة كلية العلوم  ،ومديرا ملكتب البحوث والتطوير ،ثم انتقل

األمريكية في الفترة من ( ،)2000-1996كما شارك في الفريق

إنجازات عديدة ونجاحات

للعمل في املجال األكادميي عام  1989بدأه مبعيد عضو بعثة

االستشاري الدولي لوضع اخلطة اإلستراتيجية جلمعية املكتبات

واسعة  ،ساهمت في

بكلية الدراسات العليا ،وبعد حصوله على الدكتوراه عمل مديرا

املتخصصة بالواليات املتحدة األمريكية ،وله مشاركات

إحداث نقلة نوعية

ملشروع ميكنة املكتبات اجلامعية  ،ثم مديرا إلدارة املكتبات في

أخرى ،فهو عضو في مجلس البحث العلمي مبؤسسة الكويت

في العمل األكاديمي

الفترة ( ،)2001 -1994ومديرا لبرنامج املاجستير في املكتبات

للتقــدم العلمــي ،وعضــو فــي مجلس كليــة الدراســات

واإلداري خصوصا في

واملعلومات ،إلىأن مت تعيينه عميدا مساعدا للشئون األكادمييــة

العليــا في الفترة من ( ،)2009-2003وعضو مجلس املعلم

مجال تطوير المناهج

واألبحـاث والدراسـات العليــا فــي كليــة العلــوم االجتماعيـة

بكلية التربية ،وعضو اللجنة االستشارية ملركز دراسات اخلليج

الدراسية

فــيالفتــرة مــن ( ، )2009 – 2003ثم عميــدا لكليــة العلـوم

واجلزيرة العربية  ،وعضو في فرق التقييم جلائزة مسو الشيخ

االجتماعيــة بالوكالـة فـي العـام الدراســي (، )2009 / 2008

سالم العلي الصباح للمعلوماتية.
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تنمية الموارد البشرية في المكتبات العـامة
بالمملكة العربية السعودية
د .طارق بن إبراهيم الشـليل
الرياض 1435هـ2014 /م

عرض وقراءة :محمد محمود يوسف

هذا الكتاب موجه ،في
األساس ،للمسؤولين
عن إدارة المكتبات
ومؤسسات المعلومات
ذات العالقة ،والعاملين
في مجال إدارات
الجودة والتدريب
والتطوير السيما
في المكتبات العامة
السعودية.
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يعد املك ِّون البشري في املكتبات العامة ،من
أهم مك ِّونات العمل واإلنتاجية على اإلطالق،
ً
وأداة فاعلة ،لتحقيق
مهما؛
أساسا
وركنًا
ً
ً
أهدافها ،وتكريس التميز في األداء؛ واجلودة
في املخرجات .وميكن القول :مهما توافرت
للمكتبات العامة أو غيرها املتخصصة من
موارد مالية ومادية ،وتقنية ،وهياكل تنظيمية؛
فإنها ستظل خامات بِ كر ،ال بد أن يتوافر
ذلك الكائن البشري؛ لتشكيلها واستثمارها؛
حتقيقًا ألهدافها؛ وخدم ًة لتوجهاتها؛ لذلك
ترتفع أسهم االستثمار في املوارد البشرية،
عن غيرها من املوارد األخرى بوصفها اجلهة
املعنية التي تشرف على عملية االستثمار
ه��ذه ،وذل��ك من خالل جهودها في تنمية
األداء اإلنساني في املكتبات العامة وتطويره
وتوجيهه والتأثير فيه.
استثارت هذه القضية اهتمام الزميل الباحث
الدكتور طارق بن إبراهيم الشل ِّيل ،الذي حصل
مبوجبها على درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام
كتابا
محمد بن سعود اإلسالمية؛ فأفرد فيها
ً
مهماُ ،يضاف إلى املكتبة العربية عامة وإلى
ً
املكتبة السعودية خاصة وإلى ختصصه الدقيق
(املكتبات على وجه اخلصوص)؛حيث إن هذا
الكتاب موجه ،في األساس ،للمسؤولني عن إدارة

املكتبات ومؤسسات املعلومات ذات العالقة،
والعاملني في مجال إدارات اجلودة والتدريب
والتطوير السيما في املكتبات العامة السعودية.
جمة ف��ي هذا
وج��اب��ه الباحث صعوبات
ّ
اخلصوص ،حيث تنبع أهمية إدارة التنمية
البشرية في املكتبات العامة ،من طبيعة
عملها الذي يتصف بالصعوبة إلى حد ما؛
ذلك ألن محور أدائها ،وعملها ،وسياقها
هو ذل امل��ورد البشري ،ال��ذي يعد أكثر
إبداعا،
موارد اإلنتاج تغ ُّي ًرا وتق ُّل ًبا ،وكذلك
ً
وأصعبها كذلك تنب ًؤا بسلوكياته املستقبلية،
أو فهم ح��دود هذه السلوكيات !..إذ يظل
لدى العاملني في املكتبات العامة ،غيرهم
ٌ
وحاجات؛
آم��ال؛
من ذوي املهن األخ��رى,
ٌ
وط��م��وح��ات ،حتكم سلوكياتهم
ودواف���ع؛
ٌ
ٌ
ثم
وترسم توجهاتهم واجتاهاتهم ،ومن َّ
تتغير بتغير واألوقات واألحوال والظروف،
والبيئات احمليطة ،السيما مع التطورات
التقنية املتالحقة التي حلقت بجميع مقومات
ِّ
ومكونات املكتبات بشكل عام واملكتبات
العامة منه بشكل خاص؛ وما أسهم بع هذا
التأثير التقني في ظهور حتديات ،أبرزها
تأهيل العاملني في املكتبات تقن ًيا ،والذي
يدعو إلى ضرورة االهتمام بالتطوير املهني
والتوسع في رفع قدرات ومهارات العاملني
في هذا املجال إلى مستوى يسمح بالتعامل
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مع تقنيات املعلومات بدرجة مرضية .ويأتي
هذا الكتاب ،من بني الكتب والدراسات العلمية
الرائدة التي اهتمت بهذه القضية ،حيث
يتناول بالبحث والتحليل واالستنتاج قضية
تنمية الكفايات التقنية الالزمة للعاملني في
املكتبات العامة باململكة العربية السعودية.
وقد تألف الكتاب من جانبني أساسيني :اإلطار
املفهومي الذي حتدث فيه املؤلف عن املفاهيم
املختلفة للكفايات وأسسها وخصائصها
ومصادر اشتقاقها ،واملصطلحات واملفردات
اللغوية املع ِّبرة عنها؛ كما تناول أهمية تنمية
الكفايات التقنية للعاملني في املكتبات العامة
السعودية ،والطرق واألساليب املتَّبعة في
تنمية الكفايات في هذا الشأن؛ إضافة إلى إبراز
اجلهود املهنية الدولية والعربية في دعم برامج
تطوير الكفايات للعاملني مع اإلشارة إلى بعض
قوائم الكفايات املتوافرة في هذا املجال.
ثم أجرى الباحث اجلاد ،من بني ما يتح ّلى به
ً
عرضا للدراسات العلمية العربية
من دقة،
واألجنبية التي عاجلت هذا املوضوع من
الناحية التقنية مع التركيز على الوضع في
اململكة العربية السعودية.
أما اجلانب اآلخ��ر املتمثل في الدراسة
الوصفية فقد تناول فيه املؤلف الوضع
الراهن لتنمية الكفايات التقنية الالزمة
للعاملني في املكتبات العامة باململكة
العربية السعودية بداعي التعرف على ما
يتوافر من هذه الكفايات على أرض الواقع؛
من ناحية والبرامج التدريبية املتاحة لتطوير
الكفايات التقنية للعاملني في هذه املكتبات؛
جن ًبا إلى جنب مع الصعوبات والتحديات
التي تواجه تأهيلهم تقن ًيا من ناحية أخرى.
وسعى ،في األخير بتصور مقترح للخروج
بالكفايات التقنية الواجب توافرها لدى
العاملني في املكتبات العامة في ضوء
التطورات احلالية لتقنيات املعلومات.
ق َّدم للكتاب األستاذ الدكتور سالم بن محمد

السالم ،أستاذ علم املعلومات املعروف،
بكلية علوم احلاسب اآللي واملعلومات بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،والذي أشاد
بهذا العمل األكادميي اجلاد ،الذي رسم أبرز
املعالم التي ميكن االستئناس بها في تنمية
مهارات العاملني في بيئة املكتبات العامة؛ وقد
ع َّده ،في الوقت نفسه ،من املوضوعات النادرة
خاصة في اللغة العربية .راج ًيا أن خترج
التوصيات التي خرج بها هذا العمل إلى حيز
التنفيذ؛ وأن تسهم في حل اإلشكاليات التي
يعاني منها العاملون في هذا املرفق احليوي؛
جن ًبا إلى جنب مع رجائه للباحث أن يكون هذا
اإلجناز العلمي املتميز منطلقًا له حنو املزيد من
اإلنتاج واإلبداع الفكري الذي يضيف لبنة إلى
صرح املعرفة البشرية.
يتكون العمل من مقدمة ومتهيد وستة فصول
مبا فيها اخلامتة والتوصيات واملراجع .في
التمهيد ،حت َّدث املؤلف عن خلفية الكتاب
وأهميته ،مشي ًرا إلى أن املهارات التقنية،
أصبحت ضرورة البد من توافرها لدى العاملني
في قطاع املكتبات وم��راك��ز املعلومات،
وبرزت احلاجة املاسة إلى التعرف على واقع
الكفايات لدى فئة املكتبيني ،وذلك في خضم
التغييرات املتسارعة التي نعيشها في عصر
تقنية املعلومات؛ حيث إن هذه التقنيات تتطور
باستمرار وبشكل متسارع؛ األمر الذي يحتم
على املكتبات ومراكز املعلومات مسايرة هذه
التطورات عبر رفع قدرات ومهارات العاملني
فيها للتعامل مع األدوات احلديثة واستخدامها
وتوظيفها بأقصى ما ميكن ،مؤك ًدا تركيز
دراسته على الكفايات التقنية األساسية
الالزمة للعاملني في بيئة املكتبات العامة
في الوقت احلاضر بشكل خاص للقيام بأداء
العمل في هذا العصر التقني.
في الفصل األول الذي عنونه ،باملدخل إلى
الدراسة ،تناول فيه مشكلة الدراسة ،وسبب،
وأسباب اختيار موضوع الكتاب ،وأسئلة الدراسة

يأتي هذا الكتاب ،من
بين الكتب والدراسات
العلمية الرائدة التي
اهتمت بالبحث والتحليل
واالستنتاج قضية تنمية
الكفايات التقنية الالزمة
للعاملين في المكتبات
العامة بالمملكة
العربية السعودية.

تحدث
في التمهيد،
َّ
المؤلف عن خلفية
الكتاب وأهميته ،مشي ًرا
إلى أن المهارات
التقنية ،أصبحت ضرورة
البد من توافرها لدى
العاملين في قطاع
المكتبات ومراكز
المعلومات
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تناول الفصل الثاني،
اإلطار المفهومي
والدراسات السابقة؛
ضم إطاره
والذي َّ
المفهومي ،أربعة
مباحث :الكفايات،
قوائم الكفايات،
تنمية الكفايات التقنية
في المكتبات العامة
والتعريف بمفهوم
المكتبات العامة.
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وأهدافها وأهميتها وحدودها ومصطلحاتها..
وبينما تناول الفصل الثاني ،اإلطار املفهومي
ضم إطاره
وال��دراس��ات السابقة؛ وال��ذي
َّ
املفهومي ،أربعة مباحث :الكفايات ،قوائم
الكفايات ،تنمية الكفايات التقنية في املكتبات
العامة والتعريف مبفهوم املكتبات العامة.
كما يتناول الفصل ذاته الدراسات السابقة،
وموقع الدراسة احلالية من هذه الدراسات.
جاء الفصل الثالث ،بعنوان :منهج البحث
وإجراءات الدراسة؛ ومجتمعها؛ وأدواتها ومدى
صدقها وثباتها وتطبيق قائمة الكفايات وأساليب
حتليل البيانات؛ وتعريف مبجتمع الدراسة.
وفيما تناول الفصل الرابع واخلامس حتليل
البيانات ونتائج الدراسة؛ والتصور للدليل
املقترح بالكفايات التقنية الالزمة للعاملني في
املكتبات العامة السعودية؛ اشتمل الفصل
السادس على اخلامتة وتوصيات الدراسة؛
بناء على النتائج التي انتهت إليها الدراسة،
وفي ضوء حتليل النتائج التي كشفت عن
وج��ود نقص في الكفايات التقنية الالزمة
للعاملني في املكتبات السعودية ،فقد أوصى
الباحث مبا يلي:
 .1املبادرة إلى وضع دليل مرجعي بالكفايات
التقنية األساسية الالزمة للعاملني في املكتبات
ومراكز املعلومات ،حيث أصبحت مثل هذه
األدل��ة والقوائم أدوات عمل ضرورية في
املجتمعات املتقدمة صناع ًيا في حني تفتقد
الساحة العربية واحمللية ملثل هذه األدوات.
 .2نهوض وزارة الثقافة واإلع�لام ،بوصفها
اجلهة املسؤولة عن املكتبات العامة باململكة
العربية السعودية ،بإعداد خطة وطنية
لتنمية وتدريب العاملني في املكتبات العامة
في الكفايات التقنية األساسية مبا يتواكب
مع بيئة تقنية املعلومات املتجددة ،وعلى
أن تغطي الكفايات التقنية األساسية التي
تضمنتها قائمة الدراسة.
 .3التوسع في برامج التدريب؛ حيث أشارت نتائج

الدراسة إلى أن هناك ضعفًا بشكل عام في
مشاركة املكتبات في البرامج التدريبية املتاحة.
فينبغي على املكتبات العامة زيادة فرص العاملني
في االلتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التعليم
املستمر ،وتهيئة الظروف املالئمة للعاملني
لاللتحاق بهذه ال���دورات والبرامج ،وتذليل
الصعوبات التي قد حتول دون مشاركتهم.
 .4توعية العاملني في املكتبات العامة بأهمية
التعلم الذاتي والتدريب عن بعد ،وما توفره
اإلنترنت من مصادر وبرامج معلوماتية ميكن
أن تسهم في الرفع من مهاراتهم التقنية.
 .5قيام املكتبات العامة بإعداد « استمارة كفايات
موظف» تشتمل على الكفايات التقنية األساسية،
بحيث َّ
متكن من معرفة وحتديد وتقومي حالة كل
موظف من الناحية التقنية واملهارية .وميكن
االستفادة من هذه االستمارات في ترشيح
املوظفني للدورات وال��ورش التدريبية ،وعند
تكليفهم باألعمال واملهام الوظيفية داخل
املكتبة أو خارجها .وأن تكون هذه االستمارة
أداة تطوير يستفاد منها في أغراض الترقية
والعالوة بحيث تكون األولية للموظفني الذين
ميتلكون هذه الكفايات.
 .6استكمال توفير تقنيات املعلومات في بعض
املكتبات العامة التي ال تزال تفتقر إلى بعض
تقنيات املعلومات ومنها األنظمة اآللية املتكاملة،
واألجهزة ،وخدمات قواعد املعلومات ،وذلك
ألهمية هذه التقنيات في دعم وتطوير مجموعات
هذه املكتبات وإدارتها بفاعلية وتقدمي خدماتها
للمستفيدين بسرعة وسهولة.
 .7على األقسام األكادميية املتخصصة؛ في
دراسات املعلومات واملكتبات في اجلامعات
السعودية ،ضرورة مراجعة خططها التعليمية
وبرامجها األكادميية في ضوء قوائم الكفايات
التقنية التي تعدها اجلمعيات واملكتبات
املختلفة بشكل مستمر ،بحيث تضمن تغطية
هذه اخلطط للكفايات التقنية األساسية ضمن
مقرراتها الدراسية املختلفة ،وأن تكون هذه
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اخلطط والبرامج مواكبة للتغيرات املستمرة
في قوائم الكفايات التي يتم حتديثها دوريًا من
قبل اجلهات املصدرة لها بسبب املستجدات
الدائمة في مجال تقنيات املعلومات.
 .8اإلفادة من قائمة الكفايات التي مت تطويرها
ف��ي ه��ذه ال��دراس��ة ف��ي مراجعة وتطوير
توصيف الوظائف املتعلقة مبجال املكتبات
واملعلومات ،سواء تلك الكفايات املوجودة
لدى وزارة اخلدمة املدنية أو في إدارات
التوظيف في املكتبات ومراكز املعلومات.
ذيل املؤلف كتابه مبقترحات للدراسات
ثم َّ
املستقبلية في هذا اخلصوص :في ضوء
النتائج التي أسفرت عنها الدراسة:
 .1إجراء دراسات تهدف إلى حتديد الكفايات التقنية
األساسية في األنواع األخرى من املكتبات:
األكادميية ،املتخصصة ،والوطنية ،بغيه
اخلروج مبعطيات أشمل تشكل منظومة متكاملة
للكفايات التقنية األساسية للمكتبات السعودية.
 .2إجراء دراسات لتحديد الكفايات التقنية الالزمة
للعاملني في قطاع محدد من قطاعات العمل
أو اخلدمة املكتبية كالفهرسة والتصنيف ،أو
تنمية املجموعات ،أو خدمات املراجع ،أو

مكتبات األطفال ،وحنوها من اخلدمات التي
تتم في مجال املكتبات واملعلومات.
 .3إجراء دراسات تتناول الكفايات التقنية في
مجال املكتبات واملعلومات بشكل شمولي
بغية تصنيفها ف��ي مستويات أساسية
ومتقدمة حتى جتد املكتبات بأنواعها املختلفة
املستويات من الكفايات التقنية التي تالئم
بيئات العمل فيها.
 .4إجراء دراسات مقارنة للكفايات التقنية في
مجال املكتبات واملعلومات في البيئات احمللية
والعربية واألجنبية ،واإلف��ادة من مثل هذه
الدراسات في تطوير األدوات والقوائم الوطنية
التي حتتاج إليها بيئة املكتبات السعودية.
 .5جرى في هذه الدراسة تطبيق قائمة الكفايات
التقنية التي مت تطويرها على املكتبات السعودية
لتحديد املتوافر من هذه الكفايات على أرض
الواقع .وميكن تطبيق مثل هذه القوائم التي يتم
تطويرها على البرامج واخلطط الدراسية في
أقسام اجلامعات السعودية لتقومي مدى توافق
هذه اخلطط والبرامج مع هذه القوائم ومعرفتها،
من أجل أن يكون التعليم في اجلامعات أكثر
ارتباطًا باحتياجات املكتبات.

الفصل الثالث ،بعنوان:
منهج البحث وإجراءات
الدراسة؛ ومجتمعها؛
وأدواتها ومدى
صدقها وثباتها

تناول الفصل الرابع
والخامس تحليل
البيانات ونتائج الدراسة؛
والتصور للدليل المقترح
بالكفايات التقنية
الالزمة للعاملين
في المكتبات العامة
السعودية
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دراس���������������ة

دور الملف االستنادي الدولي االفتراضي
في ضبط التسجيالت االستنادية ألسماء األشخاص العربية  :دراسة
تحليلية تقييمية
ثروت العليمي المرسي العليمي
مفهرس ومصنف بمكتبة كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية – دبي

أوضحت الدراسة قضايا
صياغة المدخل في
البيئة اإللكترونية و
الويب و تأثير قواعد
وصف المصادر و إتاحتها
 RDAعلى بنية الملف
االستنادي ألسماء
األشخاص
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حازت ورقة األستاذ ثروت العليمي على جائزة
أحسن ورقة عمل قدمت للمؤمتر احلادي والعشرين
جلمعية املكتبات املتخصصة  ،وهذا ملخصها:
إن نظرية امللف االستنادي الدولي االفتراضي
 VIAFالتي بدأت في االنتشار بدعم من قبل اإلفال
 IFLAهي عبارة عن التشارك في تكاليف إنشاء و
صيانة امللفات االستنادية من خالل ربط أكبر عدد
من األشكال املختلفة لالسم الواحد وميكن القول
بعبارة أخرى إن فكرة هذا املشروع تتمثل في أن
تكون كل جهة مسؤولة عن مداخلها االستنادية
اخلاصة باملؤلفني سواء كانوا أفرادًا أو هيئات،
وإتاحة هذه التسجيالت لكل املستخدمني في العالم
والذي سيتطلب معرفة شكل وبنية هذه التسجيالت
على املستوى الدولي .و قد أوضحت الدراسة قضايا
صياغة املدخل في البيئة اإللكترونية و الويب و تأثير
قواعد وصف املصادر و إتاحتها  RDAعلى بنية
امللف االستنادي ألمساء األشخاص و متغيرات
املتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية FRAD
وعالقة ذلك بامللف االستنادي االفتراضي الدولي
لذلك تقوم هذه الدراسة بالكشف عن إمكانات
هذا امللف و نشأته وعدد التسجيالت االستنادية
املضمنة فيه ثم لصياغة األمساء ومقارنتها بعينة
الدراسة التي اعتمدت للمقارنة من أجل توضيح
منهجه في الضبط و احلصر لألمساء و مدى تأثيره
على الضبط االستنادي ألمساء األشخاص العربية

مبلفات االستناد و خلصت الدراسة لعدة نتائج منها
أنه بالرغم من ميزة تنوع املصادر للضبط االستنادي
لألمساء العربية القدمية سواء كتب التراجم أو
املداخل إال إننا ما زلنا نواجه ظاهرة االختالف
والتباين نتيجة صعوبة في حتديد عنصر املدخل
وبذلك تتعدد املمارسات ويؤدي ذلك إلى عدم
التوحيد و قلة االهتمام بالضبط االستنادي لألمساء
وصيانة امللفات بشكل دوري في املكتبات العربية
و ما زالت املكتبات تتحسس الطريق حنو قواعد
وصف املصادر وإتاحتها  RDAوالتي ستسهم في
جودة التسجيالت االستنادية بطبيعة احلال كما أن
أغلب املكتبات في الدراسة مكتبات معيارية في بناء
ملفاتها طبقا ملارك  MARC 21ولكن ال تعتمد
على امللف االستنادي الدولي االفتراضي VIAF
طبقا آلراء املفهرسني وذلك ألن امللف يعرض كافة
األشكال املختلفة لالسم مما قد يزيد ربكة املفهرس
ولكن ما ميتاز به أنه يفيد في تكوين رؤية أوضح عن
املؤلف ومؤلفاته وتسجيالته االستنادية باملكتبات
الدولية وأيضا الببليوجرافية  Workوكذلك اللغات
 Expressionالتي يكتب بها أو كتب عنه بها مما
يسهم في بناء امللف االستنادي إذا استعان به
املفهرس طبقا لقواعد  RDAو قد أوصت الدراسة
االستفادة من امللف االستنادي الدولي االفتراضي
في بناء امللفات االستنادية واالرتقاء بها واإلحالة
إليه و كذلك ضرورة حتديث امللفات االستنادية
وصيانتها باستمرار وخصوصا للمكتبات العربية
املشتركة في امللف كمكتبة اإلسكندرية و املكتبة
الوطنية اللبنانية اللتان تتجهان لتطبيق قواعد وصف
املصادر وإتاحتها في تسجيالتها.
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The possible benefits of international collaborations:

Respondents were presented with an open-ended
question about the potential benefits of international
collaboration in libraries. These are a digest of some of
the most frequent themes in their responses.
• Increasing availability of resources / sharing
resources
• Sharing expertise / experience
• Expanding professional community
• Identifying and addressing important problems
• Learning new skills and techniques
• Reducing costs
• Preserving cultural heritage

Some obstacles or challenges faced by international
collaborative projects in your department:
Respondents were presented with an open-ended question
about the obstacles and challenges to international
collaboration in libraries. These are a digest of some of
the most frequent themes in their responses.
• Projects started but not finished
• Funding insufficient / difficult to manage
• Poor definition of objectives
• Administrative difficulties / bureaucracy

the sixth annual Middle East Studies Association meeting
in Binghamton, New York.
You can read our journal, MELA notes at no cost at:
http://www.mela.us/MELANotes/MELANotesIntro.html
We also have a very active listserv called MELANET
where anyone can ask questions regarding cataloging,
collection development and reference assistance. You
can subscribe at: http://mela.us/melanet.html
We also have a very active listserv called MELANET
where anyone can ask questions regarding cataloging,
collection development and reference assistance. You
can subscribe at: http://mela.us/melanet.html
If you are interested in the cataloging of Arabic, Persian
or other Middle Eastern languages you can subscribe to
MIDEASTCAT at:
mideastcat-l@googlegroups.com.
We’d like to thank Dr. Charles Kurzman for his kind
words:
“We were very pleased to see the enthusiastic reception
of our project at our panel presentation including active
participation by SLA members in the conversation and
discussion. We thank the SLAAGC for including us in
its annual conference and hope that this conversation will
continue and lead to greater partnerships and collaborations
between American and Middle East libraries.”

• Lack of training and relevant experience
• Language barriers

The Middle East Librarians Association was established
on November 2, 1972 by seventeen librarians attending

SLA-AGC Newsletter - Issue (1) January 2015

7

partnershib
poroject

Middle East Library Partnership Project

Increasing collaboration between Middle
East and American libraries
Project objectives

International collaboration

• Survey Middle East library
professionals and educators
• Assess the state of online catalogs
throughout the Middle East
• Explore techniques for
deromanization of transliterated
Arabic records to increase
interoperability

Survey of professionals
and educators

When asked about the amount
of international collaboration in
respondents’ places of work, the
sample responded overwhelmingly
that they felt there was need for
more international collaboration in
libraries.

The chart in this slide shows a breakdown of the
respondents by their professional engagement with libraries

International
collaboration

When asked about the amount of international collaboration in respondents’
places of work, the sample responded overwhelmingly that they felt there
was need for more international collaboration in libraries.
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The subject of the development of human
resources and exploiting their potential to
the best use occupies a prime importance
among researchers, scientists, planners and
politicians. Every country in the world tries
to enhance the skill and competency level of
its human resources to gain the desired results.
The government of the Kingdom of Saudi
Arabia is making concrete efforts to enhance
the potential of workforce and taking steps to
create a professional culture to serve the citizen
and community.
The Saudi government has made it a high
priority element in its development plans. A lot
of investment in human resource development
has been made to familiarize the workforce
with the latest technological developments
and raising their competencies and skills to
get the efficacious results. It enables them to
meet the renewed challenges of changing time
and ensures more productivity. Therefore the
necessity of these skills cannot be denied in
libraries and information centres and this is the
prime focus of this book which highlights these
burning issues in Saudi public libraries and
suggests various methods and means to achieve
this task. Thanks to the Saudi government which
fully realised this and provides a generous help
and facilities to meet this challenge.
The Saudi public libraries are striving
hard to advance this mission of providing
information to its citizens and residents
through their workforce which are eager
to develop their skills and competencies
to meet with the demands in this fast and
rapidly changing technological world which
has impacted the libraries and information
centres across the globe.
Perhaps the preparation of training programs
and imparting training continuously to a large
segment of library employees who are keen to
brush up their skills is the answer to this. The
changing technological environment and the

new perceptions for public libraries demand
a capable, energetic and technically literate
staff to serve the community effectively.
Although this fact has been realised at government
level, yet there are unseen and hidden obstacles
to materialise it in its true sense. There is no
clear policy and not many institutes which
might be entrusted with this huge task of
identifying the areas of deficient skills and
formulating the course designs for this purpose
in line with the new demands. The public
pressure and need of the time may compel the
decision makers to advance in this area. T h e r e
are problems and obstacles at the departmental
and institutional level where the people who
are at helm of affairs are reluctant to take a
bold step and facilitate this learning process.
Sometimes hasty decisions are made without
consulting the relevant authorities and thus this
activity becomes less fruitful. The authorities
do not encourage and coordinate the activity
of training programs and course contents. The
prospective candidates have to go through all
the process without any guidance and help from
the authorities.
As already discussed, the
development of human resources to the needs
of modern days occupies the great importance
and the investment made in the human sector
brings profits in the long run in the shape of
trained and efficient human work force., which
ultimately enhances the quality of services
offered by the Institutes.
It is hoped that the public libraries in Saudi
Arabia will pay more attention and efforts to
increase the awareness about this topic among
their employees and will certainly take solid
steps to address the problems of enhancing
skills and competency levels of the staff.
Regular interaction with the staff and training
institutes for identifying the areas of deficient
skills and necessary steps to meet with this
challenge will help in taking the concrete steps
to get desired results.
Dr. Tariq Alshalyil
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Book Review

Human resource development
in public libraries
in Saudi Arabia
This book is based on the thesis “ Technology
competencies required for staff in the
Public Saudi Libraries: proposal” rather an
extension of the author’s research presented
to the Department of Information Studies at
University of Imam Muhammad bin Saud
Islamic University in 1434 AH/2013.
It focuses on the technological competencies
and skills of the staff presently working in
Saudi public libraries and discusses in detail the
future methodology and strategy to enhance the
working skills of the library professionals. Rapid
advancement and technological innovation
in the field of Information Technology has
made the subject a complex one. The facilities,
opportunities and the course contents and
different obstacles and problems in availing the
training opportunity have been examined.
To achieve this task, descriptive and analytical
method of research was adopted and
questionnaire seeking the answers of the present
competencies/skills available to public library
employees was sent to 21 main Saudi public
libraries in 13 regions. A checklist was created
to ascertain the no. of competencies and level
of expertise of the public library employees.
Its results show the no. of competencies as
155 which are to be distributed in 12 main
categories with a percentage of 73%.
The libraries in general and particularly the
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public libraries are playing a pivotal role
in disseminating knowledge through their
resources. To serve in a better way, the
enhancement of competencies and skills of the
present staff is the need of time. The services of
public library can be judged by the capabilities
and skills of their staff in using the modern
technological innovation. The staff adequately
equipped and conversant with the use of modern
technology is a reliable asset of the institution.
The book comprises of two main aspects. The
conceptual framework discusses the different
competencies, skills, terminology, vocabulary,
importance of the developing and enhancing
skills of the technical workers and the methods
adopted to improve their skills. The role of
Professional International organizations and
the Arab Support Groups in polishing the skills
and competencies of the library staff is also
discussed in detail. The research focusing on
the same issue by foreign and Arab scholars in
Saudi Arabia’s perspective is also elaborated.
The other side discussed in the descriptive
study focuses on copyright status, developing
skills of the public library technical staff,
training opportunities, strategies to achieve this
goal and the problems and obstacles in doing
all this. The book is a must read for the library
managers, information specialist and the
community which is interested to get quality
library services from their institutions.

professionals with many challenges as related to
their preparation, job employability, their users’
information seeking behavior, top management
and employers’ image about the profession, the
role of the professional associations and the role
of the strategic information leadership in the
comprehensive development.

Themes of the Conference:
First Theme: Modern trends in library and information education, what
we will call ourselves in the future

What responsibilities, the educational departments
are carrying to adopt new trends of preparing
needed professionals in the job market? Do they
consider the knowledge content while changing the
names of their programs? Have they ever think of
changing the professionals name to fit the change?

Second Theme: Job-market and the
profession of library and information
science job-employability

Should libraries submit more efforts to compete
with the advanced commercial information
providers to survive, or cooperate with them to
be empowered as a profession? Are professionals
prepared to understand their customers, need and
be ready to compete with Google and or fast to
serve more than the smartphones, tablets and
other digital technologies?

Third Theme: Users’ seeking behaviors and the future of information
services

Fourth Theme: Competing for attention in the digitization age

Are professionals, as information services mediators and research
consultants, able to hand needed information to a waiting customer
wherever and whenever be?. are they more technologically literate as
their customers do?, To compete for attention, professionals need to
become guides for information literate participants.

Fifth Theme: The role of national LIS associations in
enhancing the professionals role in society

Associations are the professional home that are supposed to accommodate
professionals, protect them, getting them together to share knowledge
and experience, to advocate laws and regulations that secure their survive
in a competed job market.

Sixth Theme: Strategic information leadership: Be
ready for change

Being a leader, do professionals have the required competencies, skills
and tools to enable them bringing change in their library or information
institution? Are they able to recognize the barriers to change and be
ready to overcome them? How do they encounter resistance to change
whether from top managers or friends at work?

Seventh Theme: National, medical and health libraries as information literacy centers

Two different groups of users, those who have time and needs to follow
up in different areas of knowledge, they seek help and attention with
different types of services that should be aligned with their different
demands, national libraries might be the information desk that provides
them with possible responds. Others are users with increased need to
specialized knowledge, but have no time to access it, their needs should
be highly respected

No suspect about digital media providers to become
the information industry leaders. They compete
to make available the friendly access tools to
information, books, journals, audio and video media
that any single library cannot afford that to users,
even traditional circulation is being dominated
by electronic format, how will be the future of
the library and information institution services to
interact with the digital user’s seeking behavior.
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Conferences

The comprehensive changes in society, the
dramatic advances in technology and movement
of globalization of ‘everything’ have already
been predicted and recognized, however, there is
nowhere left with clear evidences of change more
than the profession of library and information
sciences. Production, controlling and accessing
information is seeing as the current era business
and commercial competition. All working under
one umbrella, that is : delivery of services to
access the most valuable asset of today.
The conference, then, intends to investigate the
impact of the competition in both; the advanced
technology and the information commodity
and services which left the profession and the
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