
1استراتیجیة تنمیة مجموعة مكتبة الشرق األوسط الرقمیة

) الذي تُمولھ مؤسسة أندرو میلون،2020 - 2018مُعدة لمشروع تطویر المنصة التقنیة لمكتبة الشرق األوسط الرقمیة (
1710-04978منحة رقم 

مقدمة
والمؤسسات والمتاحف واألرشیفات المكتبات تعتبرھا التي المعرفیة المصادر إتاحة إلى الرقمیة األوسط الشرق مكتبة تسعى 

لھذه المختلفة الرقمیة االستراتیجیات على بناءً وذلك الرقمیة، المكتبة ھذه على لإلتاحة مالئمة األخرى والتراثیة الثقافیة 
تراثھ أو األوسط الشرق ماھیة لتحدید یؤھلھا موقع في لیست الرقمیة األوسط الشرق مكتبة أن من وبالرغم المؤسسات. 

العصر إلى وصوالً مختلفة عصورًا یُغطي الذي أفریقیا وشمال األوسط بالشرق الصلة ذي المحتوى على تُركز فإنھا الثقافي، 
الحاضر. 

المؤسسات من الرقمیة السجالت تجمیع في  2020-  2018الرقمیة األوسط الشرق مكتبة لمشروع الرئیسي الھدف ویتمثل 
ھذه خارج مؤسسات لدى الموجود المحتوى على للحصول المشروع سیسعى كما أفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في 

وتمثیل المحتوى، تنوع االعتبار بعین المشروع وسیأخذ لمجموعتھا. مضافة قیمة سیُمثّل توفیره أن تبین حال في المنطقة 
أن ینبغي كما الفنیة.  والجدوىالوصفیة، البیانات ونوعیة المستخدم، خبرة وقضایا الفكریة، الملكیة وحقوق المختلفة، المناطق 

تشیر سجالت البیانات الوصفیة في مكتبة الشرق األوسط الرقمیة إلى المجموعات أو المواد الرقمیة المتاحة مجاناً.

النطاق 
تُعطي سوف التنظیمیین، المستشارین من وتوجیھ إرشاد وتحت التمویلیة، المنحة تشملھا التي  2020-  2018الفترة خالل 

: 2مكتبة الشرق األوسط الرقمیة األولویة للتالي

 التي الزمنیة الفترة على قیود دون أفریقیا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة الثقافي بالتراث الصلة ذات الرقمیة المواد
تغطیھا

المواد الرقمیة التي تحتفظ بھا مؤسسات و/أو أشخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 خاص إذن أو الدخول لتسجیل تحتاج ال التي تلك أي الحر، الحرة/الوصول اإلتاحة ضمن المتوفرة الرقمیة المواد

الستخدامھا
"المواد الرقمیة الخاصة بالتراث المُصنّف على أنھ "مُھدّد
مواد رقمیة لدیھا عنوان على اإلنترنت فرید وطویل األمد
 الرقمیة، األوسط الشرق مكتبة تُفضل للجمیع. ومتاحة للتصفح قابلة أكثر أو واحدة مصغرة صورة لدیھا رقمیة مواد

) IIIFلكنھا ال تشترط، توفیرھا عبر "اإلطار الدولي التبادلي للصور" (
مواد رقمیة ذات بیانات وصفیة یسھل الحصول علیھا بلغة واحدة أو أكثر، مع تفضیل البیانات الوصفیة ثنائیة اللغة

، مارس Henning Scholz et al ،(Europeana Content Strategy نُدین بالكثیر في ھذا المحتوى إلى ھنینج شولتس وآخرین (  1
. 7-6، الصفحات 2017

  تتضمن المواد األخرى التي یُمكن إدراجھا في مكتبة الشرق األوسط الرقمیة سجالت المجموعات الرقمیة التي توفر ما یلي: إمكانیة التبادل (عبر  2
) مثالً)، ووسائل من شأنھا تعزیز المشاركة المجتمعیة (خیار إضافة وسم، أو تعلیق، أو تقییم، أو بیانات وصفیة IIIFاإلطار الدولي التبادلي للصور (

إضافیة، و/أو إمكانیة التواصل مع المؤسسة التي تحتفظ بالمادة، وسیلة بحث، واستراتیجیة حفظ معلنة أو التزام بالحفاظ على السجالت الرقمیة لمدة ال 
 سنوات. 5تقل عن 

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Content%20Strategy.pdf


ویفضّل أن تتضمن سجالت كل مادة أو مجموعة ما یلي: 

(مطلوب) اسم/عنوان/توصیف
(مطلوب) رقم التصنیف أو أي رقم ھویة محدد
(الموطن األصلي وتاریخ الملكیة) (مطلوب)3مكان المنشأ 
(مطلوب) عناوین المواضیع/المصطلحات المعتمدة
 الفیدیو، وأشرطة/مقاطع األبعاد، ثالثیة والصور والخرائط، الرقمیة، (الصور األخرى الوسائط أو الصور

والتسجیالت الصوتیة .. إلخ) (مطلوب)
(یفضّل بقوة) التاریخ أو الفترة الزمنیة بناءً على أحد التقاویم المعروفة أو أكثر
 انظر بالحقوق واضح بیان)rightsstatements.org ( حالة و/أو النشر، وحقوق الفكریة، الملكیة على یشتمل

إعادة استخدام المواد الرقمیة (یفضّل بقوة)  

التواصل معنا!ھل تود أن توصي بإدراج مجموعة رقمیة محددة في مكتبة الشرق األوسط الرقمیة؟ یُرجى 

 تتوقع مكتبة الشرق األوسط الرقمیة من كافة شركائھا توخي الحرص حول قضایا المنشأ والحفاظ على المواد بطریقة تراعي الحساسیات الثقافیة  3
"میثاق األیكوم لآلداب واألخالقیات المھنیة المتبعة بالمتاحفعمالً بـ"

https://docs.google.com/forms/d/15qljtEhp67B--uOMLvAzG0t0LbhqX44tzREwPv6WxLI/edit
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/MUSEUM_CODE_OF_ETHICS-_Arabic.pdf

