
 
 

 

0Bالمقدمة 

 

  LIBRARIAN A“ المكتبي“مقدمة وترحيب لبرنامج 
 من االستاذ الدكتور شوقي سالم

 

مركز   هذا المنتج الذي بين أيدينا إنما يعبر عن روح الطموح والتحدي الذي قام به
اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات (أكمل) وقيامه بالتصدي لتوفير منتج عربي إلدارة وظائف 

 المكتبات ومراكز المعلومات إلكترونيا.
 

في   وعلي مدي خمسة عشر سنة تمثل فترة تعاملنا وتسويقنا لنظم عالمية إلدارة المكتبات
والذي أصبح اآلن يسمي  HORIZON   مصر، مثل نظام "األفق"

في تي ال “(من شركة    VIRTUA  ونظام "فيرتوا"  SYMPHONY◌ٍ    باسم
فقد حاولنا بكل الطرق إصدار   .... الخ،والمطبق حاليا في مكتبة االسكندرية)    VTLS   ”اس

نسخة مصغرة او متوسطة الحجم من هذه النظم العالمية لكي تلبي حاجات المكتبات ومراكز 
المعلومات العربية ، وخاصة المكتبات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولكن المسئولين عن هذه النظم 

الفكرة أساسا من جذورها ألنهم يريدون تناول المكتبات العمالقة فقط، وعليه بدأت  العالمية رفضوا
"أكمل" في دراسة هذا المشروع ورصدت له الميزانيات واالستعدادات إلنجازه بشكل غير مسبوق ال 
يقل عن هذه النظم في كافة الوظائف والمواصفات العالمية، ويتميز عنه بأنه يقدم أسعارا تناسب 

تنا العربية، إضافة الي تناوله لكل مستويات المكتيات العربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منطق
 الحجم.

 
واتجهــت أكمــل إلــى أكبــر مصــدر للبرمجيــات فــي العــالم وهــو الهنــد، وقامــت بــالتعرف علــي 
شركات البرمجيات العمالقة التي يمكن أن تشـاركها فـي هـذا العمـل ، واسـتقر االختيـار علـي احـدي 



لالتفـاق معهـا علـي   ركات التكنولوجيا ( وهي شركة جروث الهندية العمالقـة وشـركاتها الفرعيـة)ش
، وعلــي مــدي عــامين مــن العمــل  تلبيــة احتياجات"أكمــل" التــي تمثــل احتياجــات المكتبــات العربيــة

ــا فــي إخــراج اإلصــدارة األولــي " ــدقيق نجحن " مــن البرنــامج الجديــد إلدارة المكتبــات 1.0المنــتظم وال
 إلكترونيا وسميناه باسم صاحب المهنة ، وهو: 

 "  LIBRARIAN  " المكتبي
 وتولت شركة جروث توزيعه في منطقة آسيا، وتولت أكمل توزيعه في المنطقة العربية،
مع أحقية كل منهما بتطويره طبقا للتطورات الدولية المذهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتناول 

 المحتوي االلكتروني.
قامت "أكمل" ببناء  2013وجزء من عام  2012و 2011و   2010وخالل أعوام 

صدد، وتم "من نقطة الصفر ولكن اعتمادا علي خبراتنا الدولية في هذا ال1.1االصدارة الثانية "
البناء بالسواعد المصرية البحتة: الفنية والتكنولوجية والمهنية ، لكي تنطلق هذه االصدارة بثالث 
مستويات "اصدارة صغيرة الحجم واصدارة متوسطة الحجم واصدارة كبيرة الحجم" ، وبثالث لغات " 

واعدادا وتنظيما ولكن بمنتج مصري مائة بالمائة فلسفة   العربية واالنجليزية والفرنسية" ،
وتطويرا، من حيث المحللين والمصممين والمطورين والمبرمجين والمترجمين، وتحت مسمي مرتبط 

 باالسم السابق وهو:

 "  LIBRARIAN  A  " المكتبي              
بتقديم هذا المنتج لمصر والمنطقة العربية  وتفخر "أكمل" افتخارا شديدا وعميقا

تخبة من اساتذة المكتبات والمعلومات وخبراء البرمجيات الحديثة ، إضافة بإشراف نخبة منتقاه ومن
الي تطبيق اخر صيحات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ كل المواصفات الدولية المتصلة 

 بهذا المجال.
 

بهذه المقدمة البسيطة نفخر بأن نقدم للمكتبة العربية هذا المنتج الهام والفعال والتي نأمل 
ستخدامه تطوير المكتبات ومراكز المعلومات العربية ومساعدتها علي االنتقال الي مرحلة با

وعصر المالحة في المعرفة البشرية والفضاء االلكتروني المذهل   المكتبات الرقمية واالفتراضية
 والخالب.

                                                      



ـــة ـــا القلبي ـــار نظـــام  تهانين ـــيلكـــل مـــن فكـــر واخت ـــإلدارة   "  LIBRARIANA  " المكتب ل

ـــيح  ـــات ويت ـــى إدارة المقتني ـــوي يســـاعدك عل ـــا، فهـــو نظـــام ق ـــة إلكتروني ـــة لوظـــائف المكتب المتكامل
للمســتفيدين إمكانيــة الوصــول بشــكل كامــل إلــى مصــادر المعلومــات المتــوفرة الورقيــة وااللكترونيــة 

ـــم تصـــميمه وتطـــ ـــث ت ـــزين والسمعبصـــرية، حي ـــراء المصـــريين الممي ـــق مـــن الخب ويره بواســـطة فري
والمبـدعين والخالقــين لكــي ينتجــوا هــذا النظــام الــذكي الخبيــر لكــي يلبــي متطلبــات المكتبــات ومراكــز 
ـــات  ـــتم تكـــوين مجموعـــة عمـــل مـــن اســـاتذة المكتب ـــواع واألحجـــام، ف ـــف األن المعلومـــات مـــن مختل

المبــرمجين والمطــورين، ومجموعــة مــن المتخصصــين فــي ميكنــة المكتبــات، ومجموعــة أخــري مــن 
خبــراء األجهــزة والــنظم، وكونــوا معــا ســيمفونية تناســقية رائعــة إلخــراج هــذا المنــتج المتميــز، الــذي 

 سيلبي احتياجات المكتبة العربية.

 

بسهولة االستخدام، إال أنـه سـيتم التعـرف علـى  "  LIBRARIANA  " المكتبينظام  يتمتع

ل مراجعة هذا العرض الذي بين يديك، والذي تم اختصـاره ليقـدم فكـرة إمكاناته بشكل أفضل من خال 

" المتكامــل لتنــاول وظــائف المكتبــات  LIBRARIANA  " المكتبــيمركــزة وســريعة عــن نظــام 
ومراكــز التوثيــق ومراكـــز المعلومــات ومراكــز األرشـــفة ومراكــز تحليــل البيانـــات ومراكــز المعلومـــات 

 علمية والتكنولوجية ..... الخ.الصحفية واالقتصادية والمالية وال
 

 مركز االسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات (أكمل) هذه الفرصة إلفادتكم بأن نظام    وينتهز

ــواع   "  LIBRARIANA  المكتبــي"  ــة إلدارة كــل أن ــنظم االلكترونيــة المتكامل يعــد مــن أنجــح ال
ــي ــي المســتوي المحل ــيس عل ــات ومراكــز المعلومــات، وهــذا ل ــى  المكتب ــي فحســب ولكــن عل او العرب

المستوى العالمي ، حيث أنه يطبق كافة المواصفات والمقننات العالمية ويواكب كافة التطـورات فـي 
 وايضا باللغات التي صمم بها.  مجال اختصاصاته

 
وقـــد تحقـــق هـــذا النجـــاح للنظـــام نتيجـــًة للجهـــد والمثـــابرة، واالســـتثمار الكبيـــر الـــذي بذلـــه "مركـــز 
االســكندرية للوســائط الثقافيــة والمكتبــات" (أكمــل) فــي تطــوير هــذه االصــدارة الثانيــة منــه وتطــوير 

تلفـة حيث يوفر النظام دعما كامال للغة العربيـة بخصائصـها المخ  خدمات دعم العمالء الالزمة له،
في الفهرسة والتصنيف والبحث. كمـا أن دعـم النظـام المتطـور للخـدمات والمعـايير العالميـة وكـذلك 



لتقنيات الحاسب اآللي الحديثة سـاهمت فـي نجـاح تطبيـق النظـام لـدى المكتبـات المقتنيـة لـه. كمـا 
خــالل موقــع يــدعم النظــام بكفــاءة عاليــة ربــط المكتبــات المختلفــة الكترونيــا وتوفيرهــا للمســتفيد مــن 

 -إن رغبـت بـذلك  –موحد، وهو مما يسهل على ربط مكتبـة جامعـة مـا مـع المكتبـات الفرعيـة لهـا 
 بكل يسر وسهولة.

 

 2010هو ثمرة جهد وعمل طويل بـدءًا منـذ أوائـل عـام  "  LIBRARIANA  المكتبي" 
وتعاون تام بـين "مركـز االسـكندرية للوسـائط الثقافيـة والمكتبـات" (أكمـل) وشـركات وأفـراد متميـزون 
يشهد لهـم بـالخبرة والفطانـة، والـذي يعـد بحـق مـن أفضـل األنظمـة مـن حيـث اإلمكانيـات والتقنيـات 

ــدأ مــن حيــث إنتهــي المســتخدمة بــه،  ــات والبــرامج ومنصــات حيــث ب األخــرون فــي التقني
 التحميل وادارة قواعد المعلومات.

 
 األستاذ الدكتور

 شوقي سالم
 

 ”أكمل ”إدارة مجلس رئيس
 ) إفال ( للمكتبات الدولي لالتحاد الشرقية  الميدالية علي الحاصل

 المعلومات علماء لمتميزي الدولية فارادان جاسون وجائزة
 

 ======================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 



1Bالمكتبي"  األتمتة (الميكنة) باستخدام نظام  LIBRARIANA  
 

 معايير اختيار النظام اآللي للمكتبات
ال غنى للمكتبات الحديثة عن تطبيق نظام آلي ألتمتة العمليات والخدمات التي تقدمها 
للمستفيدين. حيث يشكل نظام إدارة المكتبات العمود الفقري ألي عملية أتمتة في المكتبة وأي 
مخطط لبناء ما يسمى ب(المكتبة االلكترونية او االفتراضية). ويشترط في النظام اآللكتروني 

 للمكتبة أن يوفر مجموعة من الخدمات والوظائف المتخصصة من قبيل:
 

 :مكتبـــــات متكامـــــل ( فـــــال بـــــد مـــــن نظـــــام التكامـــــلIntegrated Library 

Management System(     (ILMS)    ـــات ـــف العملي ـــة لمختل ـــة كامل ـــيح أتمت يت
والنشــاطات المكتبيــة. بــدءا بالعمليــات األساســية للمكتبيــين مــن فهرســة وتصــنيف وٕاعــارة 
وتزويـد، إلـى عمليـات اإلعـارة األتوماتيكيـة المأمونــة وقـدرات التعامـل مـع مختلـف مصــادر 

) العالميـة إلـى غيـر ذلـك مـن القـدرات Z39.50المعلومات من خالل التوافق مع معياريـة (
الفنية وامكانية الولوج االلكتروني لكافـة العمليـات والوظـائف والمنتجـات ببسـاطة وسـهولة 

 .قتومتعة في نفس الو

 :حيـــث يشــترط أن يعمــل النظـــام علــى بيئــة العميل/الخـــادم  المعياريــة الفنيــة

)Client/Server Architectureوبيئـــة الويـــب (     Web Based    والتـــي تتـــيح
ــات  ــف البيئ ــر محــدودة فضــال عــن أداء كــفء وعــال فــي مختل قــدرات تطــوير وتكييــف غي
ــة  ــيح اإلفــادة مــن القــدرات الهائل ــدعم النظــام بشــدة بيئــة االنترنــت بمــا يت الشــبكية. كمــا ي

حة االنترنــت أو البحــث لإلنترنــت ســواء علــى صــعيد عــرض محتويــات المكتبــة علــى صــف
 المباشر فيها.

 
 



 :النظام مستقل تماما ، وقد بنيناه مستقال لكي يعمـل فـي ايـة  نعم، االستقاللية

ســواء كانــت أوراكــل او    DBMS    بيئــة، وتحــت أي قاعــدة مضــيفة أو منصــة تحميــل
بفعاليــة عاليــة         ORACLE, SYBASE, SQL   ســايباس او اس كيــو ال ...الــخ.

 إضافة في التكلفة اذا توفر اي من هذه النظم لدي العمالء.وبدون 

 :االنفتاحيـة )Open System Architecture بحيـث يمكـن للمسـتفيد تطبيــق (

التكنولوجيــا المتاحــة دون التقييــد بمواصــفات معينــة ســواء مــن نظــم التشــغيل أو األجهــزة 
 07وينـدوز المختلفـة ( فعلى سبيل المثال ال بد للنظـام مـن أن يـدعم برمجيـات  المعتمدة.

Win, W2K, WinXP.وكذلك يدعم بيئة العمل من ويندوز ( 
 

 :حيث يعتمد تسجيلة   المعيارية العالمية في المكتبات

)MARC وتسجيلة (مكتبة الكونغرس األمريكي/UNIMARC) الفيديرالية الدولية لجمعيات /
تصدير التسجيالت الجاهزة مع العالمية للفهرسة اآللية مما يمكنه من استيراد /  المكتبات)

توفير محرر وسيط للتسجيلية الببليوغرافية لمن ال يتقن مارك حيث يتم التحول الكترونيا. 
) Z39.50( ) للحصول اإللكتروني على المعلومات، ومعياريةX.12( كما يدعم معيارية

ت للتعامل مع مختلف وسائط المعلومات مما يمنحه القدرة على الوصول إلى محتويا
المكتبة أو مركز المعلومات من خالل أي مكتبة أو مركز معلومات آخر يستخدم نظام 

 العالمية.  Z39.50متوافق مع معيارية 

 :بحيث يستوعب مختلف أشكال األوعية المتوفرة في هذه المكتبات سواء  الشمولية

المقروءة أو السمعية أو المرئية أو اإللكترونية. مع القدرة على إدارة وربط مختلف 
المكتبات وٕاتاحة محتويات أي منها للبحث والمتابعة من قبل المواقع األخرى، وقد صممت 

لمعلومات ، مع امكانية بناء اي تصميم ألي شاشاته لتغطي ستة عشر نوع من مصادر ا
 نوع يجد امام المتخصصين.

 :البيئة المصرية والعربية ، ومستوي العمل والمعارف   راعي النظام بشكل نافذ البيئية

وطبيعة المكتبي الذي يعمل في بيئتنا   العامة والتخصيل المعرفي في مجال المكتبات،



التطورات، ، ومدي تطبيق المواصفات والمقننات في  العربية ومستوي االنتاج والتعرف علي
محال المهنة، والتعرف عليها وممارستها، وبشكل عام طبيعة العمل في البيئة المصرية 

 والعربية.

 :الكفاءة في الوصول إلى  اللغة العربية واالنجليزية والفرنسية

المحتويات المختلفة للمكتبة أو مركز المعلومات مع مراعاة وجود محتويات عربية وأخرى 
 True Multilingualأجنبية، أي البد من أن يكون النظام متعدد اللغة حقيقة (

System وهو ما يمنحه القدرة على التغلب على مشاكل اللغة العربية في البحث (
مشاكل األلف المهموزة وغير المهموزة والتاء والهاء وغير ذلك، وكذلك والتصنيف، 

 المؤشرات الرئيسية في اللغات المختلفة.

 :بحيث يكون للنظام مواقع مرجعية ال يستهان بها في المنطقة سواء كان  الوثوقية

ظام ذلك في مصر او الدول العربية أو اسيا للنسخة االنجليزية، وذلك لضمان ثبات أداء الن
والتأكد من ثبات فعالياته واستقرار استخدامه عمليا. فضال عن كون تواجد مجموعة 
مستخدمين في المنطقة يساعد على االفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهم ويشكل 

 حافزا لمزيد من اإللتزام نحو تقديم األفضل للمجموعة.

 :هم مع أمناء المكتبة باللغة يتوفر طاقم دعم فني مؤهل يستطيع التفا الدعم الفني

العربية ويجب أن تكون خدمات الدعم الفني مقدمة من فريق عمل من المكتبيين 
ومهندسي الكمبيوتر وأن يكون موقع الدعم الفني أقرب ما يكون الى المكتبة لضمان سرعة 

 توفير الحلول للمشاكل المستجدة.

 :لمهنية في مجال المكتبات يقوم النظام بمتابعة التطورات ا التطورات المهنية

لتجميع   FRBR     وتطبيق" MODES  وتطبيقها فور اصدارها ، مثل مواصفة "مودز
 األوعية والمعلومات واألحداث، وهي مواصفات ظهرت منذ أقل من عامين.

 :وأيضا يهتم النظام بأخر تطورات التكنولوجيا  التطورات التكنولوجية

، ريط المكتبات االفتراضية  RFIDحماية بالتردد الصوتي والمهام الملحقة بها مثل: نظام ال
 بالنظام ، ربط المنتجات التفاعلية.



  :إنه لمن وأخيرا، السهولة واليسر والبساطة المتناهية

الواضح عند اقتناء النظام انه من السهولة والبساطة ، وانه يتم استيعابه بسهولة ويسر، 
اثنين، ثم ينساق المستخدم في جوانبه بيسر  لدرجة ان التدريب عليه قد يكون ليوم او

 شديد ، وهذا عكس كثير من النظم غير الصديقة في االستعمال.

مركز “  إلدارة المكتبات الذي يوفره المتكامل  اآللكتروني " LIBRARIANA  المكتبي" نظام 
مع ما للمكتبات العربية يتفق   ”مصر -اكمل  –االسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات 

يعتبر نظام   ويتعداه إلى توفير جملة من الميزات والخصائص التي ال تتواجد في غيره حيث  سبق

إلدارة المكتبات النظام الذي تم بناؤه خصيصا للمنطقة العربية  " LIBRARIANA  المكتبي" 
/فرنسي وأي العربية الثنائية والثالثية اللغة (عربي/إنجليزي  فريدا من نوعه، حيث يدعم المكتبات

العالمية في مجال   UNICODEلغة التينية األصل او غير التينية) طبقا للمعايير والمواصفات 
من أكاديمية وعامة   والمكتبات والقادر على تلبية متطلبات المكتبات المختلفة  تنظيم المعلومات

 ومتخصصة مهما كانت متطلباتها واحتياجاتها وحجم مقتنياتها.

ليست فقط عادية لنظام، بل   " LIBRARIANA  المكتبي" واإلصدارة الجديدة من نظام 
نسخة مطورة خصيصا للغة العربية وتم تطويرها األن بسواعد وخبرات مصرية   هي

ففضًال عن كونها تتمتع بجميع المواصفات والمقننات الفنية الموجودة في مجال   صميمة،
تروني، لذا فإنها تتوافق مع حاجات المستخدم العربي وتتغلب على المكتبات وتناول المحتوي االلك

مركز االسكندرية “المشاكل المتالزمة مع اللغة العربية من حيث البحث والتصنيف. وقد تمكن 
من ذلك بفضل الخبرة التي يتمتع به وشقيقاته من الشركات ” اكمل -للوسائط الثقافية والمكتبات 
 نظم المعلوماتية العربية. المصرية في مجال تطوير ال

 
من خالل تطبيق اللغة العربية ” أكمل -مركز االسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات “ويتشرف 

بالكامل في النظام، في تقديمه لهذا النظام من المساعدة في وضع أسس تعريب مواصفة 
)MARCتي تزهو بنظام (). وهي تنظر اليوم بكل الفخر واالعتزاز إلى المواقع العربية الMARC (

ويزهو النظام بها في الكثير من المكتبات العربية المحترفة التي تمكنت من اإلفادة من أحدث 
 تكنولوجيات العصر مع المحافظة على الخصوصيات اللغوية العربية.
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