
 بوابات إلى الماضي والمستقبل

 
منذ بدایة العصر الرقمي یطرح السؤال حول التوجھات المستقبلیة للمكتبات نفسھ. حیث أن الموازنة بین كون المكتبات مؤسسة  

محتویاتھا تعلیمیة أو مؤسسة ثقافیة وكونھا ھیئة لتقدیم الخدمات تضع المكتبات في مواجھة مھام جدیدة  ھي أھل لھا بالنظر إلى 

 المتنوعة من الوسائط وبنیتھا األساسیة وبمساعدة  متخصصي المعلوماتیة أصحاب الكفاءات ممن یعملون بھا.

 

واآلن وفي طبعة خامسة ُمحدثة وموسعة یقدم كتابنا ھذا "بوابات إلى الماضي والمستقبل" من تألیف یورجن زیفیلد 

ات األلماني وفق أحدث المستجدات. حیث یلقي ھذا الُمجلد الغني بالصور ولودجر سورییھ حصًرا دقیقًا لمضمون قطاع المكتب

نظرة على تاریخ المكتبات الوطنیة ویمیز أنماط المكتبات كل على حدى، كما یصف من خالل  أمثلة ُمنتقاة بعنایة تعاون المكتبات 

ساسیة عن الخلفیة التاریخیة والثقافیة والتعلیمیة وقدرتھا على اآلداء في جمھوریة ألمانیا االتحادیة. وھو یحتوي على معلومات أ

ویصور المالمح المھنیة المختلفة. ویتناول الكتاب كذلك التحدیات الحالیة التي تواجھھا المكتبات، مثل الحفاظ على التراث الثقافي 

 وعرضھ والتحول إلى المكتبة الرقمیة.

 

إلنجلیزیة واإلیطالیة والیابانیة واإلسبانیة والروسیة والتركیة أصبح ھذا الكتاب  الذي صدر أیًضا باللغات العربیة وا

ترافق أحدث إصدارتھ  لالھتمام الدولي الذي حاز علیھ الكتاب فسوف بمثابة  العمل المرجعي في قطاع  المكتبات األلماني. ونظرً 

بالمكتبات كیفیة  المستجدین في العملنسخة إنجلیزیة محدثة. إذ یعرض الكتاب أیًضا بأسلوب مفھوم لغیر المتخصصین والشباب 

ومنظمة وقادرة على تقدیم الخدمات بشكل تعاوني منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، تلك الشبكة التي  إنشاء شبكة مكتبات المركزیة

 اكل. تواصل التطور بفعالیة لتستطیع الوفاء بمتطلبات األلفیة الثالثة في الدولة الفیدرالیة رغم المعوقات والمش
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 مقدمة
 

 
تصدر بمناسبة االحتفال ” المكتبات في ألمانیا -بوابات إلى الماضي والمستقبل “الطبعة الخامسة المحدثة والمعدلة من كتاب  ھذه

 يانعقاد مؤتمر االتحاد العالمبمناسبة   2003وكان ھذا الكتاب منذ إصدار طبعتھ األولى عام . بیوم المكتبات المائة وستة

إذ تُرجم وصدر باإلنجلیزیة إلى جانب ثماني . والتسعون قد سطر قصة نجاح السادس IFLA للجمعیات والمؤسسات المكتبیة 

مؤسسات المعلومات األلمانیة ولغات أخرى من بینھا العربیة والصینیة، لما یحتویھ من علم غزیر  ومعارف حول تاریخ المكتبات 

 . اتحادات المكتبات وروابط المعلوماتیةوبنیتھا وتطورھا، فضالً عن سبل التعاون بینھا وكذا بیانات عن 

 

ھذا الكتاب  الغنى عنھ بالنسبة لضیوفنا وشركائنا من الدول األخرى، إذا كانوا یرغبون في إلقاء نظرة شاملة وسریعة   

ي یُعتمد علیھ أحد أھم الكتب األساسیة والرفیق الذ” بوابات“أما بالنسبة لدارسي علوم المكتبات والمعلومات فیُعد كتاب . وُمحدثة

وللعاملین في المكتبات ومؤسسات المعلوماتیة یمثل ھذا الكتاب العمل المرجعي المھم الذي من شأنھ أن یقدم لھم .  أثناء الدراسة

كما أنھ كتاب المطالعة األساسي  للمھتمین من رجال السیاسة ، حیث یبین . نظرة حدیثة وآنیة على تطور قطاع المكتبات األلماني

میة عمل المكتبات المعاصر لضمان وضع سیاسة ثقافیة وتعلیمیة ناجحة وكذا یبین المنظورات والجوانب المھمة لمجتمع لھم أھ

ھذا ویتضمن الكتاب بالنسبة لمستخدمي المكتبات  الكثیر من اإلشارات بشأن ماھیة المحتویات والخدمات التي  تقدمھا . المعلومات

 .المكتبات ومؤسسات المعلوماتیة

 

نا في غایة االمتنان تجاه كال المؤلفین یورجن زیفیلد ولودجر سیریھ ألنھما أبدیا استعدادھما على الفور لتحدیث إصدار أ

لذا . إذ تطلبت ھذه النسخة الخامسة بدورھا تغییرات شاملة. مرة أخرى” المكتبات في ألمانیا -بوابات إلى الماضي والمستقبل “

كما تطلب التغییر المستمر خالل السنوات الستة الماضیة من كال . من األرقام الجدیدة واستبدالھاتعین علیھما التحقق من الكثیر 

 .المؤلفین وضع صیاغة جدیدة  لحوالي ربع النص األصلي

 

إذ تُحتم التطورات المجتمعیة الجدیدة . أظھرت ھذه التغییرات مدى  الدینامیكیة  المستمرة في تطور المكتبات وقد

لذا أخذ ھذا الكتاب . والتكنولوجیا  الناشئة بل وتتیح كذلك اإلمكانیة لطرح عروض  وأشكال جدیدة من نقل المعلومات والمعرفة

 :على عاتقھ طرح إضافات شاملة حول الموضوعات التالیة

 المكتبة ودعم القراءة 

 تداخل الثقافات وعمل المكتبات العامة 

 ةالمكتبات العامة بوصفھا أماكن ثالث 

 أطروحات حول دور مكتبات الغد العامة 

 الخدمات المعلوماتیة المتخصصة للعلم 

 الحفاظ على المقتنیات وبحوث المواد المنھوبة في عصر النازیة: الثقافي اإلرث 

 د. ھاینز یورجن لورنسن
 



 الرقمنة االرتجاعیة: المكتبة الرقمیة 

 المصدر المفتوح، األرشفة طویلة المدى، ھیاكل المعلومات الرقمیة 

 

لكتاب في نسختھ الُمعدلة قد شق طریقھ بلغات عدة مرة أخرى صوب مشھد المكتبات والمعلوماتیة الدولي فھذا یُعد وإن كان ھذا ا

حیث تم العمل على الترجمة اإلنجلیزیة أوالً لتصدر في صیف عام . من االھتمامات األساسبة التحاد المكتبة والمعلومات األلماني

 .سیدة جانیت ماكنزي لتعاونھا مرة أخرى معنا في العمل على ھذه الترجمةونحن نتوجھ اآلن بالشكر إلى ال. 2017

 

 
 

حیث تشرف الدار ُمجددًا على إصدار ھذه الطبعة الخامسة، لما ولوال إحترافیة دار أولمز للنشر والشراكة الرائعة معھا، 

وتستحق دار .  معھا لذا أتوجھ بالشكر الخاص إلى دار النشر؛ كما أنني أتطلع إلى مزید من التعاون . كان لھذا المجلد أن یُنشر

بل على شبكة اإلنترنت بما یتماشى النشر كذلك شكًرا خاًصا ألنھا سمحت بطرح إصدار رقمي لكتاب بوابات إلى الماضي والمستق

 .وھو األمر الذي من شأنھ زیادة انتشار محتوى ھذا الكتاب.  مع متطلبات ھذا العصر

 

أشكر كذلك كل من أمدونا بالمواد المصورة والصور الفوتوغرافیة الثریة والجدیدة لنستكمل بھا الطبعة الجدیدة على 

في ھذه الصور المصاحبة للنص المثیر لالھتمام ھذا المجلد أكثر وضوًحا وجاذبًا  إذ جعلت األضواء البصریة المتمثلة.  دعمھم

 . للنظر مما یسھم بالتأكید في أن یحظى باھتمام  إیجابي على مستوى العالم

 
وأتمنى لھما ولنا أن . وختاًما أتوجھ بالشكر  مرة أخرى إلى مؤلفي ھذا الكتاب االثنین یورجن زیفیلد ولودجر سیریھ

ھذا اإلصدار أیًضا على قُراء ُكثر بدوره سواء في ألمانیا أو في العالم بأسره، وأن یسھم في أن یحظى العمل الرائع الذي  یحظ

 .تقدمھ المكتبات ومؤسسات المعلوماتیة األلمانیة وكذا العاملین بھا بالتقدیر على مستوى العالم

 

 ھاینتس یورجن لورنتسن. د

 ات األلماني رئیس اتحاد المكتبة والمعلوم

  

مستقبل من  –جاء شعار یوم المكتبات األلمانیة المائة "مكتبات من أجل مستقبل 
مع مبنیین جدیدین مذھلین  یثیر اإلعجاب ) متماشیًا بشكل 2011أجل المكتبات" (

والیة تم دمج مكتبة مدینة أولم العلمیة ( 1968في عام  أولم وكوتبوس. مدینتي  في
مع مكتبة البلدیة / قاعة القراءة المجانیة   1518 بادن فورتمبیرغ) التي تأسست عام

المھندس المعماري في مدینة  تلقى 1999في عام و. 1896التي تأسست عام 
مركزیة افتتاح المكتبة ال جرىجدیدة.  مدینة ببناء مكتبة تكلیفًا كولونیا جوتفرید بوم

أولم كاتدرائیة التي تشبھ الھرم والمصنوعة من الزجاج والمعدن  وتقع بالقرب من 
إعالمي  وسیط  ألف 210أكثر من حیث یتوافر  .2004أبریل  15في   ةالتاریخی

 .مربعًا متًرا 4600على مساحة 
 یلباخز: سي. تصویر

 



 خاصة للنسخة العربیة مقدمة

 

فقد صدرت أول طبعة . أن یسرد قصة نجاح خاصة مر بھا” المكتبات في ألمانیا. بوابات إلى الماضي والمستقبل“یمكن لكتاب 

األلمانیة في برلین باللغتین   IFLAلمكتبیة ت المؤسسات والعالمى للجمعیاد االتحاامؤتمر بمناسبة انعقاد  2003منھ عام 

ونظًرا لالھتمام الكبیر بكم المعلومات اآلنیة وأحدث البیانات واألرقام، فضالً عن الصور الجدیدة  حرص  مؤلفا . واإلنجلیزیة

الكتاب طوال األعوام التالیة لذلك على تحدیث الكتاب وتزویده أكثر من مرة  بالمستجدات  واستفادوا أثناء ذلك من كل إمكانیة من 

حیث زاد عدد صفحات الكتاب من الطبعة األولى وحتى . اء الكتاب باإلضافات من حیث المحتوى وبكل حرصشأنھا إثر

 .صفحة 173صفحة إلى  112الخامسة، ال سیما من 

فإلى جانب اللغة اإلنجلیزیة صدر . وبمجرد صدور الكتاب ألول مرة بادر معھد جوتھ بترجمتھ إلى عدة لغات أخرى

إلسبانیة والتركیة والعربیة والروسیة واإلیطالیة والیابانیة، بل وھناك ترجمات أخرى نُشرت رقمیًا على شبكة الكتاب كذلك باللغة ا

 . 2003وتشترك كل ھذه الطبعات باللغات األجنبیة في أنھا تعكس حال معلومات عام . اإلنترنت

 
الكتاب ومحرریھ أن تكون النسخة العربیة الجدیدة من أولى الطبعات بلغة أجنبیة التي لذا فإنھ من دواعي سرور مؤلفي 

وقد ظلت  .2017فالترجمة الماثلة بین أیدیكم تستند إلى الطبعة األلمانیة الخامسة والصادرة عام . تتوافر اآلن وفقًا ألحدث البیانات

إذ رأى مؤلفا الكتاب أن ھذا سیكون أفضل ألن األرقام . ة الجدیدةمعطیات األرقام بھذه الطبعة دون تغییر في النسخة العربی

 .الُمقدمة ینبغي أن تمد القاريء بمعلومات عن أنظمة كبرى في المقام األول تلك التي لم تتغیر حسب وجھة نظر مؤلفا الكتاب

جدیدة وتوفیر المخصصات یتوجھ المؤلفان والمحررون بالشكر إلى معھد جوتھ القاھرة لدعمھ ھذه الطبعة العربیة ال

لترجمة الكتاب إلى  2005الشكر كذلك إلى السیدة عال عادل عبد الجواد التي قبلت تكلیف معھد جوتھ لھا عام . المالیة لھذا الغرض

العربیة والتي أخذت  اآلن على عاتقھا مرة آخرى لحسن الحظ تلك المھمة الصعبة المتمثلة في استقصاء مصطلحات  قطاع 

وختاًما كلمة شكر أخیرة إلى دار نشر أولمز الذي ظل یشرف على إصدار كتاب البوابات على أكمل وجھ . وموضوعاتھ المكتبات

 .عاًما 15ألكثر من 

 یورجن زیفیلد           لودجر سیریھ

 ھاینتس یورجن لورنتسن

  

من مبنى غیر عادي لمكتبة جامعة كوتبوس (براندنبورغ) (تأسس 
من مدینة ندسین المعماریین ھرتسوغ ودي میرون، المھتصمیم 

لجامعة براندنبورغ التقنیة العالمة الممیزة  لیكون بمثابة بازل)
التصور المشیر وصل بین الحرم الجامعي والمدینة. یعتمد الوحلقة 

للمبنى الجدید على إعادة تنظیم المعلومات ووسائط  إلى المستقبل
التقنیة. المرافق  التي تم دمجھا اإلعالم في جامعة براندنبورغ 

في عام   (IKMZ) لتشكیل مركز المعلومات واالتصاالت واإلعالم
  التصورھذا  وقد ضمنفي المبنى الجدید. كلھا  تجتمع  2004

 . 2006على لقب "مكتبة العام" في عام الحصول مكتبة الجامعة ل
تصویر: آر. شوستر -  



 

 الفصل األول

 خلفیة تاریخیة 

 خطوط تطور تاریخ المكتبات األلمانیة 
من یرغب في فھم البنیة والوضع الراھن لقطاع المكتبات األلمانیة عن القیام برحلة سریعة عبر التاریخ األلماني. ال غني لكل 

 حیث تبین النظرة إلى الخارطة التاریخیة أللمانیا عبر العصور المختلفة أمرین أساسیین:

لشعبیة على مدار مئات السنوات أشكاالً شھدت منطقة وسط أوربا  التي جمعت الناس الذین یتحدثون اللغة الجرمانیة ا •

متباینة من التوسع اإلقلیمي ، مما أدي مع التأرجح المستمر في الحدود السیاسیة ألن یتكون في ھذه المنطقة مع بدایة 

 األلفیة الثانیة على أقصى تقدیر ما نطلق علیھ "اإلمبراطوریة األلمانیة." 

إلى أقالیم منفصلة ال یمكن اإللمام بعددھا في القرون األولى إال  وقد تقسمت ھذه اإلمبراطوریة في كل عصورھا •

مبراطوریة األلمانیة إلى إلبشكل ملحوظ. واستمر تقسیم ا 1815وعام  1803بصعوبة شدیدة، ثم تضاءل عددھا منذ عام 

ھذا لبنیة جمھوریة وال یزال ھذا التقسیم محددًا حتى یومنا  1871والیات أیًضا بعد تأسیس الرایخ األلماني في عام 

 والیة. 16دولة فیدرالیة تضم الیوم  1949ألمانیا االتحادیة  التي أصبحت منذ عام 

 
أي وقت من أوقاتھا دولة مركزیة فقد  تطورت الحیاة الثقافیة بھا وتشعبت فى المقام وبما أن ألمانیا كلھا لم تكن في 

األول من المقاطعات والوالیات المنفصلة واتخذت طابعًا إقلیمیًا. وحینما یتحدث القانون األساسى بوصفھ دستور جمھوریة ألمانیا 

ما یفسر  ریبا، فإنھ یستند بذلك إلى ھذا الموروث التاریخى. وھواالتحادیة عن اختصاص الوالیات األلمانیة بكل مسائل الثقافة تق

بشكل رئیس سبب تطور قطاع المكتبات أیًضا على الصعید اإلقلیمى وسبب تلون بنیتھا األساسیة بصبغة ال مركزیة حتى عصرنا 

 الحاضر. 

 من العصر الوسیط حتى إحالل العلمانیة 
اطعة جرمانیا الرومانیة مكتبات قائمة بالفعل فإن تاریخ المكتبات األلمانیة ال یبدأ مع حتى إذا كان ھناك في المدن الكبیرة من مق

إنطالقًا من النموذج اإلیطالي واإلسباني غدت األدیرة منذ القرن  الحضارة الیونانیة الرومانیة القدیمة بل مع العصر الوسیط. 

الحضارة الیونانیة الرومانیة،   ال سیما من خالل إنشاء السادس المیالدي أماكن الزدھار الكتاب ومن ثم أماكن لنقل 

 .(scriptorium)وغرف النسخ  (armarium)المكتبات

واألنجلوساكسونیة نشأت على األرض األلمانیة كذلك في العھد الكارولنجي على اسم  یةتحت تأثیر اإلرسالیات األیرلند  

) أولى مكتبات الكاتدرائیات (ومنھا في مدن كولونیا وماینتس وفورتسبورج كارل الكبیر (في القرنین التاسع والعاشر المیالدیین

ودیر سانت جالین ودیر رایشیناو ودیر مورباخ،  وفرایزینج) ومكتبات األدیرة التي كانت من أكبرھا مكتبة دیر فولدا ودیر لورش

 وھو ما یعنى أن كل مكتبة  كانت تضم بضع مئات من المجلدات.

 

 

لتي ترجع تملك مكتبة كاتدرائیة ھیلدسھایم (سكسونیا الُسفلى) ا 
كتاب الساعة الذي تم  815بدایاتھا إلى وقت تأسیس األسقفیة عام 

ین الالتینیة س عشر باللغتتألیفھ في النصف الثاني من القرن  الخام
عت والفرنسیة. وھو ینم عن شكل نادر وفرید من نوعھ: حیث قُط

ورقة والخاصة بكتاب "الدستور  266أوراق الرقائق البالغ عددھا 
 Codex Rotundus  ( HS 728)الغذائي" أو "مدونة األغذیة  

سم.  9بقطع یبلغ قطر دائرتھ   



 
 

 

بسبب نشأة الجمعیات الدینیة كان ذلك في المقام األول  تزاید عدد مكتبات األدیرة حتى نھایة العصر الوسیط تزایدًا ھائالً.

الجدیدة (جمعیة الكارتویزر وجمعیة تسیسترتسئنزر وجمعیة األغسطیین وجمعیة بریمونس تراتینزر) وخاصة جمعیة الطالبین 

إحسان ( دومینیكان وفرنسیسكان) التي توجھت إلى المدن والتي كرست نفسھا للعمل في مجال العلوم والتدریس ونظرت بالتالى 

وقد ظھرت إلى جانب القائمین على الحیاة العلمیة حتى حینھا منذ  تبات على أنھا وسیلة ال غنى عنھا من وسائل عملھا.إلى المك

) أماكن جدیدة لنقل العلم والتدریس نقصد بھا الجمعیات المدرسیة، 1300إلى عام  900(من عام  فترة ازدھار العصر الوسیط

ة ُعرفت باسم "جامعة المدرسین والمدارس" وشكلت بذلك نواة الجامعات المعاصرة. حیث اندمجت تدریجیًا وكونت مؤسسة مستقل

إن بدء تأسیس الجامعات الذى تأخر في ألمانیا بنحو مائة وخمسین عاًما عن بالد مثل إیطالیا ( سالیرنو وبولونیا) وفرنسا (باریس) 

ة مكتبات جدیدة ظلت مع ذلك متواضعة، ألن األساتذة احتفظوا وإسبانیا (ساالمانكا) وانجلترا (أوكسفورد) أدى ھو اآلخر إلى نشأ

باألعمال المھمة في مكتباتھم الخاصة، وألن الطلبة كانوا یكتبون وراء األساتذة أو ینقلون ما یكتبونھ. وكانت براغ ھي أقدم جامعة 

) وجامعة ھایدلبرج 1365ذلك جامعة فیینا (. ثم تلتھا بعد 1348تم تأسیسھا في االمبراطوریة األلمانیة آنذاك وكان ذلك في عام 

 .)1392() وجامعة إرفورت 1388) وجامعة كولونیا (1386(

 

 

وكان ما میز تطور الكتاب منذ العصور القدیمة المتأخرة ھو االنتقال من اللفائف إلى الكتاب  (المخطوطة)، 

واالستعاضة عن البردى كمادة للكتابة بجلد الحیوانات، ثم بعد ذلك بالورق األرخص ثمنًا، وحفظ الكتب في خزانات، وبعد ذلك 

ت مائلة مثبتة بسالسل، وزیادة المقتنیات من الكتب عن طریق نسخ النصوص ثم تلوین في تجاویف حائطیة، وعلى طاوال

 للمخطوطات بعد ذلك، وأخیًرا سیطرة اللغة الالتینیة على الحیاة الثقافیة.

 

 

 

صدر الكتاب المقدس لھاینریش األسد بتكلیف من دوق  
في دیر ھیلمارس ھاوزن. وھو  1188الفلفیین حوالي عام 

یُعد واحًدا من أكثر إنجازات فن صناعة الكتب ثراًءا في 
العصر الوسیط. إذ ُحفظت تلك الرقاقة المكتوبة بخط الید في 

نیا مكتبة  الدوق أغسطس الكائنة بمدبنة فولفنبوتل (سكسو
الُسفلى) ویشارك في ملكیتھا كل من (سكسونیا الُسفلى 
وبافاریا وجمھوریة ألمانیا االتحادیة ومؤسسة المقتنیات 

 الثقافیة البروسیة).
 الصورة: مكتبة الدوق أغسطس فولفنبوتل 

 1493یُعد كتاب تاریخ العالم لشیدل الذي طبعھ أنطون كوبیرج عام 
عد) قطعة حشبیة (تم تلوینھا فیما ب 1809في نورنبرج والذي یتألف من 

ھو الطباعة األول. كان مؤلفھ، ویُعد أغنى األعمال تصویًرا من عصر 
یدل، طبیب وعالم إنسانیات من أبناء مدینة نورنبرج یُدعى ھارتمان ش
وضح یمتلك أكبر المكتبات الخاصة في المدینة في ذلك العصر. وت
الكائنة  الصورة النسخة التي تمتلكھا مكتبة بالط أمراء الھوھنتسولرن

خزیلبا. یر ستصو في زیجمارینجن (والیة بادن فورتنبرج).  



ن وبما أن قطاع التعلیم في العصر الوسیط كان في ید رجال الدین، كان من الندرة بمكان أن یكون لدى العامة مقتنیات م

) قد امتلك مكتبة قیمة في بالطھ، لم یكتب لھا على أیة حال البقاء، فإن 814 -724الكتب. وإذا كان اإلمبراطور شارلمان األكبر ( 

الحكام من بعد العھد الكارولینجى كانوا یكتفون عادة بإھداء األدیرة والكاتدرائیات مخطوطات نفیسة. وما كان للكتب أن تجد مكاًنا 

النبالء أیًضا، وبالط الملوك من قبلھم، إال بعد أن تغیر مفھوم التعلیم لدى النبالء وبعد أن رّسخ علم المخطوطات لھا في قصور 

 والتوجھ نحو العلم مكانتھما.

 
ومع ذلك ظل عدد المكتبات      الخاصة لدى ومنذ القرن الثالث عشر فرضت  ثقافة الكتابة نفسھا في المدن أیًضا. 

العامة قلیالً  ولم تشھد الكتب أولى فترات ازدھارھا إال في عصر اإلنسانیة مع ظھور ھذا النوع من "مكتبات العلماء". ومنذ 

والتي كانت "مكتبات مجلس البلدیة" التي كانت تخدم إدارات المدن   السیما القرن الرابع عشر ظھر نوع جدید من المكتبات،

إذ  األساس فیما بعد لعدید من المكتبات العلمیة للمدن. تُعد مكتبة مجلس بلدیة مدینة نورنبرج من األمثلة المبكرة للغایة لھذا النوع، 

 .1370العام  إلى تدل الوثائق على أن وجودھا یرجع

ا سبقھ بنحو مائة عام من التحول ومع اختراع الطباعة على ید یوھانس جوتنبیرج في منتصف القرن الخامس عشر، وم

إلى الورق بدالً من جلد الحیوانات كمادة للكتابة، كان قد وضع األساسین الضروریین لنمو مستقبلي وسریع لمقتنیات المكتبات من 

كثیر من  الكتب. وقد أسھم االنتشار السریع والكبیر للطباعة في نشر أفكار حركة اإلصالح الدیني والتي نشأ في ركابھا مجددًا

المكتبات في المدارس والكنائس وفي المدن. ومن ناحیة أخرى أدت ھذه الحركة في أجزاء كبیرة من ألمانیا عن طریق تصفیة 

كثیر من األدیرة إلى زوال مكتبات األدیرة  وإلى تدمیر الكتب الالھوتیة من العصر الوسیط التي أصبح یُنظر إلیھا على أنھا "ال 

 جدوى منھا". 

 
 

 

 

 

 

في األساس ضمن كنوز  1220یندرج  الغالف الذھبي إلنجیل شبایر الصادر عام 
خصص لألساقفة مُ وخزال البر قصرإلى مقر  1792كاتدرائیة شبایر، وقد نُقل عام 

كما تُعد مخطوطة رقائق كودكس . ةحتى وصل إلى كارلسروه مع عصر العلمن
المحفوظة في مكتبة والیة بادن فورتنبرج مخطوطة رائعة الجمال، لیس  1بروخزال 

حیث یلف . فقط  بسبب زخارفھا المتقنة، بل أیًضا بسبب غالف كتابھا ثالثي األبعاد
المنحوت من الفضیة المطلیة بالذھب إطار مرصع بأحجار شبھ كریمة تمثال المسیح 
 . الصورة مكتبة والیة بادن فورتمبرج في كارلسروه. وأحجار عتیقة

 

مكتبة دیر البندیكتیین الكائنة في فیبلینجن بالقرب من مدینة   عدتُ 
أولم (والیة بادن فورتنبرج) نموذًجا رائعًا لمكتبة القاعة المشیدة 
على طراز الروكوكو. حیث تمتد أرفف الكتب الملتفة في الغرفة 

تُعد أعمدة من الرخام.  مستندة إلىتصاعدیًا في صالة عرض 
ختلف العلوم واللوحات الجداریة الضخمة لم التماثیل والرموز

  یلیق    أجزاًءا من برنامج الھوتي وفلسفي شامل وإطار 
وكانت مكتبة جامعة أولم قد حلت ضیفًا  ”.بكنوز الحكمة والعلم“

ر أرمبروستر مایر، قصور : الصورة. مؤقتًا على أروقة الدیر
 وحقائق الدولة، بادن فورتمبرج

 



أدت الحركة المناھضة لإلصالح الدیني إلى موجة من تأسیس المكتبات، حیث كان الیسوعیون في المقام األول ھم من 

فرض على حلقاتھم العلمیة وجود المكتبات  وھم أیًضا فیما یبدو كانوا أول جمعیة دینیة أكملت االنتقال من "المكتبات ذات 

اعات". وقد امتد أثر ھذا االنشقاق الطائفي إلى الجامعات، ومن أمثلة الجامعات اإلنجیلیة الطاوالت المائلة " إلى "المكتبات ذات الق

) وجامعة 1551) ومن أمثلة الجامعات الكاثولیكیة جامعة دیلینجن (1607) وجامعة جیسین (1527جامعة ماربورج (

لة یرثى لھا، فعدد الطلبة كان یتأرجح بشكل بالغ ) . والحق یقال فإن مكتبات الجامعات األلمانیة كانت في حا 1582فورتسبورج ( 

 ولم یتجاوز عدد الطالب المسجلین في االمبراطوریة األلمانیة حتى نھایة القرن الثامن عشر أبدًا األربع آالف وخمسمائة طالب.

 

ل لنشأتھا كانت بدایات ظھور أولى مكتبات البالط أیًضا في القرنین الخامس عشر والسادس عشر  والتي یرجع الفض

التثقیف في مجال اإلنسانیات، ومن ناحیة أخرى إلى حاجة األمراء للتفاخر الطبقي، حیث ظل تطور  من ناحیة إلى التطلع إلى

المكتبات مرتبًطا ارتباًطا وثیقًا بولع الحاكم بكتب معینة، وباھتمامھ الشخصي بھا. فبجانب مكتبة البالط القیصریة في فیینا 

) ، وفي مدینة دریسدن 1558) نذكر ھنا في المقام األول مكتبة البالط في میونیخ (تأسست عام 1368عام (تأسست رسمیًا في 

في "المكتبة  1558  ) وكذلك مقتنیات األمراء الناخبین في ھایدلبیرج من كتب، تلك التي تجمعت عام1556(تأسست حوالي عام   

 البالتینیة "، أشھر مكتبة ألمانیة آنذاك.

 
) لم تبدأ نھضة بناء المكتبات إال في القرن 1648 - 1618( عاًمابان حرب الثالثین إكسة التي عاشتھا المكتبات بعد الن

الثامن عشر استنادًا إلى النماذج األجنبیة. أما مكتبات الصاالت من عصر الباروك سواء في األدیرة أو في القصور التي تأسست 

اجات فعلیة أو ألسباب جمالیة. ومع التصاعد في إنتاج الكتب نمت أھمیة الفھارس وُجھزت ببھاء وفخامة فقد نشأت نتیجة لح

 المكتبیة. 

أسھم في نشأتھا كل األمراء  والتي تمیز القرنان السابع عشر والثامن عشر بازدھار مكتبات البالط في المقام األول،

مدینة فولفنبوتل الصغیرة التي كانت في ذات الوقت عاصمة  تقریبًا. ومن أھم المقتنیات األمیریة من الكتب ھي تلك التي نشات في

لتكون أھم مكتبة  1661وقد تطورت مكتبة البالط األمیریة في برلین التي تأسست في عام ) لونابورج-الحكم (دوقیة براونشفایج 

 اث الثقافى لبروسیا ببرلین.ألمانیة إلى ما قبل وقوع الحرب العالمیة الثانیة. وھذه المكتبة ھي الیوم مكتبة الدولة للتر

منذ عصر حركة اإلنسانیة زاد عدد المكتبات الخاصة التي كانت في حوزة األدباء ورجال العلم زیادة ھائلة. وكانت 

أھم المكتبات الجدیدة في عصر التنویر.  وألن مكتبة جامعة جوتنجن قد تم تأسیسھا  1737جامعة جوتنجن التي تأسست عام 

للبحوث فقد حرصت على انتقاء الكتب بعنایة واھتمت في المقام األول باإلصدارات الحدیثة التي یحتاجھا لتكون مرفق خدمي 

كان افتتاح جامعة ھالھ بوصفھا أول جامعة  1694العلماء، وتم ترتیب الكتب بشكل منتظم حسب مواضیعھا التخصصیة . في عام 

 لمانیة األولى التي یرتادھا الطالب .إصالحیة أصبحت بعد وقت قلیل منذ افتتاحھا الجامعة األ

. إذ 1803إن أكبر إعادة توزیع للممتلكات من الكتب شھده التاریخ على اإلطالق كان نتیجة للتحول إلى العلمانیة في عام 

ة أجزاء بشكل أو بآخر في جنوب وغرب ألمانیا ما قام بھ األمراء البروتستانت بالفعل في بقی -ولو متاخًرا  -حقق ھذا التحول 

وفي المحصلة النھائیة كان ھذا یعني نزع ما للكنائس من أمالك لصالح حكام الوالیات.  ألمانیا في أعقاب حركة اإلصالح الدیني.

  وعلى ھذا آلت الكتب التي كانت في األدیرة التي تم تصفیتھا  إلى مكتبات الدولة  وخاصة إلى مكتبات البالط ومكتبات الجامعات.

 التاسع عشر حتى الحرب العالمیة الثانیةمن القرن 
لم تُجِھز الحقبة النابلیونیة مع مطلع القرن التاسع عشر على كثیر من الدویالت في ألمانیا فحسب، بل أیًضا على كثیر من 

ركاب  الجامعات الصغیرة غیر القادرة على البقاء. وكانت بروسیا ھي النموذج المحتذى للمناخ الجامعي الجدید، إذ حدث في

الحركة اإلصالحیة الشاملة في الدولة أیًضا تجدید للتعلیم العالي وترسیخ لفكرة وجود مكتبة حدیثة لالستعمال العام ، حیث 

 سیطرت ھذه الفكرة على تطور المكتبات العلمیة فى القرن التاسع عشر .



ه المرة أیًضا انطالقًا من بروسیا. امتدت حركة تجدید جذري شملت المكتبات في ألمانیا، في ھذ 1871بدًءا من عام 

آنذاك بدأت حركة نشطة لتشیید مباٍن جدیدة، ومن أجل حفظ تلك الكمیات من الكتب التي أخذت في التزاید بشكل أسرع وأسرع 

مد ( ازدھار كافة العلوم  ونشاة فروع جدیدة من العلم). استطاعت مخازن الكتب أن تفرض لنفسھا مكانا في المكتبات، كما تم 

ولتسھیل تعرف المتردیین على مكتبات الجامعات على مقتنیات كل  مواعید فتح المكتبة ورفع القیود عن شروط استعارة الكتب.

المكتبات األخرى تم القیام بمبادرات للتعاون والتنسیق. وفي ھذا اإلطار نشا "فھرس بروسیا العام  ومطبوعات برلین المعنونة" ، 

  دیة" وكذلك "مكتب االستعالمات" و "حركة االستعارة الخارجیة " .وتعلیمات للفھارس األبج

 
تقوم علي قواعد صارمة، مما أدى بعد ذلك وقد أرغم التصاعد السریع في إنتاج الكتب المكتبات على انتھاج سیاسة القتناء الكتب 

إلى تركیز المكتبات على مواضیع رئیسة القتناء الكتب،   وإلى تبادل المنفعة في استخدام مقتنیات المكتبات من الكتب في إطار 

(اختراع الطباعة االستعارة الخارجیة. كما أثرت الزیادة في النسخ المطبوعة بفضل التقدم التكنولوجي في صناعة الورق والكتاب 

على المكتبات  1840السریعة  واستعمال الورق المصنوع من لحاء األشجار) وما تبع ذلك من رخص أسعار الكتب منذ عام 

 تأثیرا عمیقا. 

 

 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أدي التخصص المتزاید في فروع العلوم في الجامعات إلى نشاة مكتبات متخصصة  

وار المكتبات المركزیة القائمة بالفعل . إن التخصص للمعاھد العلمیة لھا مكانھا بج نمت مع مرور الوقت لتصبح مكتبات مستقلة

في البحوث وتزاید عدد اإلصدارات داخل وخارج الجامعات أدیا إلى نشأة نمط جدید من المكتبات ونقصد بھا المكتبة المتخصصة. 

ة كان قد ولي. وفي القرن مكانًا یحوي مقتنیات موسوعیة عالمی -ولو جزئیًا  -فالزمن الذي كانت فیھ كل المكتبات تعتبر نفسھا 

التاسع عشر نشأت جامعات خاصة تھتم بتكنولوجیا المستقبل، ومعھا نشأت مكتبات أعدت خصیًصا لھذا الغرض (آخن،  

شارلتونبورج، دریسدن، كارلسروه)، وبجانب الدولة كانت ھناك شركات ونقابات بھا مقتنیات متخصصة من الكتب ذات أھمیة 

 االت الحیاة تقریبا االجتماعیة منھا واالقتصادیة.كبیرة إلى حد ما لكل مج

 

دید حصلت مكتبة برلین الملكیة على مبنى ج 1914عام  في
مشید على الطراز  ”تحت ظالل الزیزفون“في شارع 

ى نفس كما نُقلت إل). إرنست فون إینھ: للمعماري(الفیلھیلمي 
انت وقد ك. الجامعة المبنى األكادیمیة الملكیة للعلوم ومكتبة

ُدمرت  جوھرة ذلك المبنى الصالة المستدیرة ذات القباب والتي
وتوضح الصورة واحدة من الثماني ساحات . في الحرب

االصورة موقع ویكیبیدی -. الداخلیة ذات الباب الجانبي  

لحتمیة  1803بنشأتھا عام ) بافاریا(مكتبة الدولة في بامبرج  تدین
علمانیة ال تجمیع مقتنیات الكتب الخاصة باألدیرة التي تحولت إلى
قًا بما فیھا مع المؤسسات الدینیة التابعة لمؤسسة بامبرج العلیا ساب

تتخذ المكتبة موقعھا في  1965ومنذ عام . مكتبة الجامعة الُملغاة
ُمشیدة المقر الجدید إلمارة األسقفیة سابقًا المزود بغرف العرض ال

ما یُسمى وتوضح الصورة مكتبة كارلسبرج فی. على طراز الباروك
ُمجدًدا لتصبح  1972وقد عادت بامبرج منذ عام . رفف الدومینیكبأ

.س زیلباخ: الصورة. مقر لجامعة  



مكتبات البالط والمقاطعات ھو انتقال  ملكیتھا من األمراء إلي  وكان من األمور الممیزة في إطار تتبعنا لبقیة تاریخ

أبوابھا بشكل أكبر  ، وللحقیقة فانھ أیًضا في عھد الملكیة شاھدنا كیف أن مكتبات البالط قد فتحت1919/ 1918الدولة عقب ثورة 

عن ذي قبل للجمھور المھتم بالعلم.  ومع ذلك لم یستطع كثیر منھا اللحاق بركب المعروض المتزاید من الكتب وتجمدت حركة 

 تطورھا.

أما فكرة إنشاء مكتبة وطنیة، وھي الفكرة التي فرضت نفسھا في كثیر من الدول األوربیة بعد الثورة الفرنسیة، فلم تتمتع 

. أما مبادرة تأسیس 1871أو حتى بعد تأسیس الرایخ األلماني في عام   1848ثیر یُذكر في ألمانیا سواء بعد ثورة عام بأي تأ

جانب اتحاد بورصة صناعة الكتاب  فقد كتب لھا أن تظل مبادرة فردیة، أي صادرة من 1912المكتبة األلمانیة في الیبزیج عام 

تجمیعھا بشكل   1913ل المطبوعات باللغة االلمانیة على األقل، حیث كان تم منذ عام األلمانیة وعلیھ فقد نشأ مركز لجمع ك

 مكتمل وتدوین عناوینھا في البلوغرافیا القومیة األلمانیة.

 
ذلك مكتبات لالعارة بمقابل مادي في منتصف القرن الثامن عشر وبعد نشأة مراكز وجمعیات للتشجیع علي القراءة وك

علي أقصي تقدیر ، والتي كان ھدفھا إرضاء الرغبة لدى الطبقة المتوسطة المثقفة في االطالع على الكتب التثقیفیة والمتخصصة 

ول مكتبة مدرسیة في جروسنھاین في افتتاح أ 1828والمسلیة  والتي كونت النواة األولى للمكتبات العامة الحالیة ، تم في عام 

 سكسونیا عھدت إلیھا إدارة الحكم المحلي بعد وقت قصیر من إنشائھا بدعم الثقافة لتعتبر بذلك أول مكتبة مدینة عامة في ألمانیا . 

وتحت تأثیر فكرة تثقیف الشعب  وعن طریق مبادرات من بعض النقابات اللیبرالیة  وبمبادرة من الكنائس والحركة 

العمالیة شھدت ألمانیا منذ منتصف القرن التاسع عشر موجة من تاسیس المكتبات، حیث نشأت في كثیر من المدن  "مكتبات 

شعبیة " . غیر أن فكرة إنشاء مكتبة عامة مفتوحة للجمیع لم تتبلور إال تحت تاثیر "المكتبات العامة " األمریكیة ، حیث أدى ھذا 

توحید مكتبة المدینة والمكتبة الشعبیة آنذاك فیما ُسمي بالمكتبة الموحدة . ومع ظھور "حركة  األمر في كثیر من األماكن إلى

صاالت الكتب المفتوحة"، التي كان في صدارة باعثیھا مدن مثل فریبورج،  شارلوتنبورج، ایسن، ھامبورج (صاالت ھامبورج 

تطورت مع مطلع القرن العشرین في إطار ما سمي "بصراع التوجھات " حركة مضادة استھدفت توجیھ  )HOB العامة للكتب

القارئ وتقدیم المشورة لھ عند مكان االستعارة بدالً من الشكل المعتاد للوصول إلى الكتب غیر المقید الذي كان سائدًا في المكتبات 

 الموحدة. 

 

مخزن مكتبة الجامعة والوالیة بمدینة ھالھ  یتكون
لة من تركیبة من أعمدة حدیدیة حام) أنھالت -ساكسونیا(

حمل د خالل أربعة طوابق وھي تمنتصبة وسط المكان لتمت
كما تتیح . ةاألسقف الحدیدیة البینیة وأرفف الكتب الخشبی

األسقف ذات األعمدة المفتوحة الفرصة أمام اإلضاءة 
تبة مك: الصورة. اإلضافیة لتنفذ خالل السقف الزجاجي

 الجامعة والوالیة بمدینة ھالھ

ار القاعات في ألمانیا على غر مكتبة المخزن على المكتبة ذات أدخلت
فصل مكانیًا النماذج السابقة في إنجلترا وفرنسا، وھي تلك المكتبات التي ت

 وجاء المبنى الحدیث. بین صاالت االطالع والقراءة والمخزن واإلدارة
) یدیمانلودفیج فون ت: أنھالت، للمعماري -ساكسونیا (لمكتبة جامعة ھالھ 

تُستخدم  أما الطوابق العلویة بأكملھا فكانت. بھ بمثابة المثال الذي یُحتذى
م وقد جرى ترمی. كمخزن للكتب إلى جانب جزء من الطوابق السفلى

لیصبح بمثابة  1999و  1995في الفترة بین  1880المبنى المقام عام 
ھالھ مكتبة الجامعة والوالیة بمدینة: الصورة.  النصب التذكاري  



) تحویل المكتبات الشعبیة لسیطرة المحلیات في المقام  1933 - 1919یة فایمر ( وفي حین اكتمل في فترة جمھور

األول، حیث أن النقابات التي تكرر حتى ذلك الوقت تحملھا لمسؤولیة المكتبات لم یعد لدیھا القدرة على ذلك نظًرا لما طرأ من 

لسیطرة  1933قد خضع منذ عام  –المكتبات العلمیة  بشكل أكبر كثیًرا من قطاع -تحول اقتصادي، فإن قطاع المكتبات العامة 

) قد قمع الحق في حریة الرأي وأنھى الحریة التي كان یتمتع بھا 1945 - 1933وكان النظام النازي (  وتوجیھ النظام النازي.

النظام من سلطة شمولیة  األدب والفن والثقافة و غیرھا من مجاالت الحیاة العامة. وال یمكن لشيء أن یصور لنا ما كان علیھ ھذا

وإدخال الرقابة  وفرار عدد كبیر من المثقفین إلى المھجر .  1933بشكل أكثر وضوًحا من حرق الكتب في أیار / مایو من عام 

كما لم تسلم مكتبات الكنائس أیًضا من ھذه األضرار الفادحة، تلك المكتبات التي أخذت في التطور من منتصف القرن التاسع عشر 

ورابطة القدیس میشائیل في الكنیسة اإلنجیلیة في المقام األول على ید   ( BV) لكنیسة الكاثولیكیة على ید اتحاد بارمیوس في ا

 اإلرسالیة الداخلیة .

 

 

 من ألمانیا المقسمة إلى ألمانیا الموحدة
لم تسبب الحرب العالمیة الثانیة أضراًرا بالغة لمقتنیات المكتبات وأبنیتھا فحسب، بل امتدت عواقبھا بعد ذلك مع تقسیم ألمانیا إلى 

المكتبات. وبالرغم من أن مقتنیات مكتبة الدولة للتراث الثقافي لبروسیا ببرلین  التي تم شوینھا  حدوث تغییرات جذریة في منظومة

أنھا ظلت مقسمة ؛ حیث لم یكتب لھذه المقتنیات آن یجتمع  خارج البالد أثناء الحرب العالمیة الثانیة، قد عاد بعضھا إلى برلین، إال

صف قرن. وبجانب "المكتبة األلمانیة" في الیبزیج كانت "المكتبة األلمانیة" في شتاتھا مرة أخرى إال بعد مرور ما یقرب من ن

فرانكفورت على نھر الماین مؤسسة موازیة لتلك الكائنة في ألمانیا الشرقیة، والتي تأسست مجددًا بمبادرة من اتحاد بورصة 

 ب ومركًزا للببلیوغرافیا الوطنیة . صناعة الكتاب في ألمانیا الغربیة ، مؤسسة لجمع اإلنتاج األلماني من الكت

 

ي الوطني لم یأت تطور مكتبة وطنیة في ألمانیا سواء من مكتبة التجمع األلمان
كفورت ول في فرانوالتي كانت تشغل مبنى كنیسة القدیس با 1848/1849

مان الرایخ حیث ُشیدت على سبیل الھدیة من بعض الناشرین، أو من مكتبة برل
ایخ في وتبین الصورة صالة المكتبة في مبنى برلمان الر. 1872الُمشیدة عام 

، ذلك المبنى الذي ُدمر )باول فالوت/ للمعماري( 1895برلین حوالي عام 
: ورةالص.  بما في ذلك مجمل محتویاتھ تماًما أثناء الحرب العالمیة الثانیة

 أرشیف صور البرلمان برلین 

شارك كل من مدینة الیبزیج، معقل قطاع  1912عام  في
ونیا الكتاب والنشر في الرایخ األلماني آنذاك، ومملكة ساكس

ي واتحاد بورصة تجارة الكتب األلمان بمدینة الیبزیج ف
ویغلب طراز عصر النھضة . تأسیس المكتبة األلمانیة

لى إلى جانب عناصر من الطراز الحدیث عاإلیطالي المبكر 
 1916ام العمارة الداخلیة والخارجیة للمبنى الذي تم افتتاحھ ع

. د-. ك: الصورة). تصمیم أوسكار بوش(في المیدان األلماني 
 زونتاج



ألول شھد قطاع مكتبات مؤسسات التعلیم الجامعي منذ ستینیات القرن العشرین نھضة ھائلة تسبب فیھا في المقام ا

التوسع التعلیمي الذي بدأت ألمانیا تشھده آنذاك.  فقد شھدت ألمانیا االتحادیة موجة من تأسیس الجامعات  ومن استكمال بناء 

الجامعات القائمة بالفعل  ومن تأسیس أشكال جدیدة من التعلیم العالي (معاھد علیا شاملة ومعاھد علیا متخصصة )  ومن تحویل 

العلیا إلي جامعات شاملة . وكان الرد على ما شھدتھ العلوم من نمو كبیر و تنوع في التخصص ھو تأسیس المعاھد التكنولوجیة 

"المكتبات المركزیة المتخصصة للعلوم التطبیقیة"  (التكنولوجیا  واالقتصاد  والطب  والزراعة) وكذلك تأسیس غیرھا من 

ة األلمانیة للبحوث على صعید التعاون في اقتناء الكتب (برنامج المكتبات المتخصصة  ودعم قطاع المكتبات عن طریق الجمعی

المجاالت الخاصة القتناء الكتب)  وبناء مكتبات جدیدة مفتوحة في المعاھد العلیا ذات محتوى كبیر من الكتب المصنفة منھجًیا  

ت العمل في المكتبات  وربط جمیع وإصدار مجموعات الكتب التعلیمیة  وإنشاء مؤسسات للمعلومات والتوثیق  ومیكنة إجراءا

 وظائف المكتبات بشبكة إلكترونیة.

 
 

لق للتعامل مع الكتب والمراجع تحوالً تدریجیًا من المنھج  التربوي المغ 1945وقد أتم قطاع المكتبات العامة بعد عام 

عبر نضد المكتبات ذات منافذ االستعارة فحسب إلى المكتبة ذات المعروض المفتوح التي تتیح للمتردد علیھا الوصول للكتب 

یمیة بنفسھ. أما محتویات المكتبات فقد شھدت تراجعًا في األعمال األدبیة التي كان لھا موقع الصدارة فیما سبق لصالح الكتب التعل

والمھنیة والكتب الخاصة بكیفیة قضاء وقت الفراغ. وبجانب الكتب المتخصصة تم تزوید المكتبات باألعمال العلمیة أیًضا، فضالً 

استكمال مقتنیاتھا بغیرھا من الوسائط المختلفة. كما نشات أقسام خاصة لمجموعات بعینھا من المترددین على المكتبة،    عن

منھم ، بوصفھم أحد أھم المجموعات المستھدفة في المكتبات العامة. وفي المدن الكبرى أصبح تزوید  وخاصة األطفال والشباب

 السكان بالكتب نظاًما یشمل كل من المكتبة المركزیة وفروعھا  وكذلك المكتبات المتنقلة. 

والكثافة من التعاون اللذان كانا كما نشأت أشكال من التعاون بین المكتبات العامة،  لكنھا لم تستطع أن تبلغ ھذا المدى 

یمیزان المكتبات العلمیة في ذلك الوقت. كما ازداد التعاون بین المكتبات العامة والمكتبات العلمیة  بدًءا من حركة اإلعارة 

، حتى "73الخارجیة، حیث نُِظر إلى ھذین الفرعین علي أنھما وحدة واحدة، وذلك على أقصى تقدیر منذ ظھور "الخطة المكتبیة 

 إذا كان التعاون لم یتعمق مداه إال ببطء.

) الدولة األلمانیة الثانیة، إحتفظت كل من مكتبة الدولة في برلین  1990 -1949في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة (

ما كان موجودًا  تحول 1952والمكتبة األلمانیة في الیبزیج بوظائفھما المركزیة.  وبعد إزالة الشكل الفیدرالي للجمھوریة في عام 

من المكتبات في المقاطعات إلى ما ُسمي "بالمكتبات العلمیة العامة"، ولم یكتب سوى لمكتبة مقاطعة سكسونیا أن تحتفظ باسمھا 

القدیم. أما المكتبات الشعبیة في المدن والمحلیات فقد تغیر اسمھا إلى "مكتبات الدولة العامة". وبجانب مكتبات الجامعات القدیمة 

ما  1990برلین، جرایفسفالد، ھالھ، یینا، الیبزیج، روستوك) كان ھناك حتى إعادة توحید  جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  عام ( 

یزید عن خمسین مكتبة أخرى من مكتبات المعاھد العلیا  والمعاھد المتخصصة  وكلیات الھندسة، كان من بینھا كثیر من المكتبات 

 التي تأسست حدیثًا. . 

 

 

ج والیة شلیزفی(لوبك  -مجمع مباني مكتبة مدینة ھانزا یضم
مة، یضم وھي مكتبة علمیة أكادیمیة تتضمن مكتبة عا -) ھولشتاین

مباني من العصر الوسیط وأخرى من القرنین التاسع عشر 
از وتندرج صالة المكتبة ذات الطر. والعشرین جنبًا إلى جنب

والمالصقة لغرف الدیر  1977الغوطي الجدید والمشیدة عام 
لعصور الفرانسیسكي السابق ضمن النماذج المتمیزة لطراز بناء ا

راوب، لوبك. ك: الصورة. الوسطى  



كان الجزء األكبر من تزوید المكتبات بالكتب في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة من نصیب مكتبات المراكز البحثیة 

التابعة ألكادیمیة العلوم، والمكتبات المركزیة المتخصصة. وكانت الدولة تنتھج سیاسة الھدف منھا لیس فقط االنفاق  على مكتبات 

ت، ولكن تجھیز كل محلیة من المحلیات بمكتبة عامة،  وربط البالد بشبكة شاملة من المكتبات. المدن العاملة أساًسا بوصفھا مكتبا

مكتبة مركزیة في القرى، لعبت دوًرا ال یُستھان بھ في دعم  600وحتى نھایة عقد الثمانینیات من القرن العشرین نشأ ما یزید عن 

 صفھا طریقة مفیدة لشغل وقت الفراغ . القراءة عند األطفال والشباب، وفي نشر عادة القراءة بو

 
 

فقد كانت تعني بالنسبة لقطاع المكتبات في المقاطعات الشرقیة الجدیدة  ولبرلین  1990أما الوحدة األلمانیة في عام 

وربما بدایة جدیدة لھ. ومع ذلك فقد كان للوحدة عواقبھا أیًضا على قطاع المكتبات في المقاطعات الغربیة تحوالً جذریًا في ھیاكلھ، 

من ألمانیا. فبعد أربعین عاًما من التقسیم اتحد قطاع المكتبات في غرب ألمانیا وشرقھا مرة أخرى. األمر الذي یتجلى في دمج 

( أو ثالثة) منذ الوحدة  تُشكل"المكتبة األلمانیة" ، التي ھي في واقع األمر  بعض المكتبات؛ إذ أصبحت  أي مكتبة لھا فرعان

 عبارة عن تجمع مھام المكتبة الوطنیة ومكتبة الدولة في برلین والمكتبة المركزیة واإلقلیمیة لبرلین.

 

 
   

قطاع المكتبات العلمیة إزالة النواقص والعیوب كان من الحتمي سواء في قطاع المكتبات العامة أو  1990وبعد عام 

التي ترجع إلى عھد جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، ومنھا في المقام األول حالة األبنیة وتصنیف محتویات المكتبات  وتجھیزاتھا 

ذات الوقت (مكتبة  فيتم تجدید أبنیة كثیرة من المكتبات جذریًا  وتوسیعھا جزئیًا  2007حتى  1990الفنیة. وفي األعوام من 

جامعة الیبزیج، المكتبة الرئیسة للمؤسسات الفرانكیشیة في ھالھ، مكتبة الجامعة ومكتبة المقاطعة في ھالھ). وما زالت بعض 

بشارع تحت اشجار الزیزفون بمدینة برلین ) أو إیجاد  المكتبات تنتظر إتمام التجدید الشامل  بھا (مثل  دار مكتبة الدولة الكائن 

ل مختلف لما تواجھھ من ضیق في المكان (المبنى الجدید لمكتبة جامعة ھومبولت في برلین).  كما أُقیمت في عدید من المدن ح

أبنیة جدیدة ، مثال لمكتبة جامعة إرفورت  ومكتبة جامعة فرانكفورت على نھر األودر  ومكتبة جامعة جرایفسفالد ومكتبة جامعة 

ا  ومكتبة مقاطعة سكسونیا ومكتبة مقاطعة ومكتبة جامعة دریسدن ومكتبة جامعة كوتبوس ومكتبة مقاطعة تورینجن في یین

ادة بناء إع سحر مبنى مكتبة جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة یتألأل حتى بدایة ظل
، والتي كانت تُعد 2010عام ) براندنبورج(مكتبة المدینة والوالیة في بوتسدام 

ھا بعد الوحدة ظلت المكتبة الرئیسیة التي جرى تحدیث. سابقًا مكتبة علمیة شاملة
عاًما الفترة االنتقالیة من العمارة الداخلیة أللمانیا  20األلمانیة تعكس طوال 

تم افتتاحھ عام  في منتدى التعلیم الذي. الشرقیة إلى معاییر مكتبات ألمانیا الغربیة
والیة  بحثیة لعلوم وجدت المدرسة الشعبیة وأیام العلوم بوصفھا نوافذ 2013

متًرا  16وقد تم تفكیك لوحة الحائط التي یبلغ طولھا . براندنبورج موطنًا لھا
وتوزعت  1974والتي كانت تزین الجدار خلف مكاتب اإلعارة سابقًا منذ عام 

مدینة بألمانیا لتكون بمثابة الذكرى لمكتبة ال -على ثالثة أماكن بالمكتبة الجدیدة 
مكتب  تبین الصورة. ت فیما مضى المكنبة األكثر حداثةالشرقیة والتي كان

ة مساھمةشبایر، شرك -م ي سمیتس، شولتس : الصورة. التسجیل واإلعارة الیوم  

بحوث أعمال ترمیم واسعة استمرت سنوات طویلة لمكتبة ال بعد
تبة ظالل الزیزفون، أي مك التاریخیة الكائنة في شارع تحت

قافي، والتي تندرج ضمن میراث بروسیا الث -الدولة ببرلین 
ف افتتاح صالة القراءة الشاملة المغطاة بسق 2013جرى عام 

لمكتبة وتتیح  ا). ه ج میرتس: للمعماري(على شكل قبة زجاجیة 
وى كابینة قراءة، بینما تبلغ سعة محت 23مكان عمل  و  265

 وكذا المخزن المالصق لصالة القراءة حوالي الكتب المتاح
ت وقد نشأت بالتوازي قاعات خاصة للطبعا. ألف مجلًدا 290

 التاریخیة والمخطوطات الیدویة والبطاقات والتسجیالت
الفني  وھذا العمل. الموسیقیة والصحف وكتب األطفال والشباب

یوم الكائن أسفل السقف الزجاجي المصنوع صفائح األلومن
یدة إیماًءا إلى قص ”مزید من األسئلة“وطة ویحمل عنوان المضغ

 والنقوش الجداریة ”أسئلة عامل قاريء“بیرتولد بریخت 
ي تحمل المصنوعة من البرونز في فناء النافورة بالمكتبة والت

.ایفرتس ز. الصورة. نفس االسم  



فوربومرن في شفیرین). كما تم  –وفایمار فضالً عن مكتبة المعھد العالي المتخصص بفورستیفالدا ومكتبة مقاطعة میكلنبورج 

ة كبیرة.  إال أن ترمیم المبنى التاریخي األثري تعرض عام ترمیم مكتبة الدوقة أنا أمالیا في فایمر وتوسیعھا في ذات الوقت بدرج

لحریق ھائل  مما تسبب في تأخیر العمل. كما وجد عدید من المكتبات العامة التي لم یتوافر بھا مكان الئق ولم تكن مجھزة  2004

بوسط المدینة التي تم تعدیل استخدامھا لھذا بعدد كاف من الكتب في عھد ألمانیا الدیمقراطیة مقًرا جیدًا لھا في بعض األبنیة القدیمة 

 بوخھولتس)، ایزیناخ، فورستینفالدا، وشكویدیتس. -الغرض، ومن بینھا مكتبات مدن براندینبورج (أنابیرج

إنعكس االتجاه السیاسي األیدلوجي للدولة األلمانیة الشرقیة أیًضا فیما احتوتھ المكتبات من كتب، لذا أصبح كثیر منھا بعد 

دة عدیم الفائدة. ومن ناحیة أخري كان ھناك بالنسبة لكثیر من المجاالت المتخصصة نقص واضح فى الفھارس والمجالت الوح

الخاصة بھا . أما فى مجال األدب الروائي فلم یكن ھناك في المكتبات أعمال الكتاب الذین لم یكن مرغوبا فیھم رسمیا في عھد 

ر عیى المكتبات العلمیة وقت طویل بعد الوحدة حتى تلقت من برامج مختلفة مساعدات مالیة جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة . ولم یم

الستكمال محتویاتھا من الكتب، في حین لم یكن أمام المكتبات العامة سوى االعتماد على الموارد الذاتیة المتواضعة للمحلیات التي 

 یتبعونھا  والرعاة بھا. 

ن تحدیث المكتبات في ألمانیا الشرقیة السابقة بأحدث معطیات العصر من وأخیرا كان یجب في أقل وقت ممك

التكنولوجیا وتزویدھا بماكینات تصویر یستخدمھا المتردد على المكتبة بنفسھ، والتي لم یكن لھا وجود في أي مكتبة من مكتبات 

إذ لم تستطع المكتبات المشاركة  ل داخل المكتبات.ألمانیا الشرقیة السابقة، وإدخال برامج معالجة البیانات، ومیكنة إجراءات العم

مثال في أنظمة اتحادات المكتبات والمؤسسات المكتبیة غیر اإلقلیمیة ( قاعدة بیانات الدوریات ) إال بعد استیفاء ھذه األمور. أما 

قد تم مباشرة بعد توحید ألمانیا إدماج ھذه المكتبات في عموم قطاع المكتبات األلماني عبر انضمامھا لحركة االعارة الخارجیة ف

. كما تم بعدھا إشراكھا في البرامج المكتبیة للجمعیة األلمانیة للبحوث  على سبیل المثال في مراكز تجمیع الكتب 1990في عام 

 وفي غیرھا من المشروعات . 

، بل تم في بعض األحیان تغییر قطاع المكتبات العلمیة فقد تم إعادة تشكیل وإعادة ھیكلة كثیر من المكتبات أما في إطار

إنشاء جامعات جدیدة أو أعید افتتاح جامعات  مسماھا من جدید. وباإلضافة إلى الجامعات القدیمة التى سبق ذكرھا عالیھ جرى

المعاھد العلیا  قدیمة معطلة، علي سبیل المثال في إرفورت وفرانكفورت على نھر األودر وماجدبورج وفي بوتسدام. أما نمط

. كما تم إعادة 1991فقد تم إدراجھ في النظام التعلیمي بعد عام  تخصصة والذي لم یكن لھ وجود في ألمانیا الشرقیة سابقًاالم

العلوم في برلین والیبزیج  بما في ذلك أدور الحفظ واألرشیفي والمكتبات التابعة لھا. أما المكتبات المركزیة  أكادیمیات تأسیس

قیة فقد فقدت إلى حد كبیر وظیفتھا بسبب التجھیز األفضل بمراحل لما یناظرھا من مؤسسات في المتخصصة  األلمانیة الشر

 ألمانیا الغربیة ، وھذا ما حدث أیًضا مع كثیر من مكتبات المصالح الحكومیة .

 

دت وآلت أما مكتبات المقاطعات فقد انفصلت بعد حل المكتبات العلمیة العامة مرة أخرى عن مكتبات المدن أینما وج 

. أما المقاطعات التي لم یكن فیھا مكتبة مقاطعة فقد انتقلت  1990إلیھا الوظائف اإلقلیمیة الخاصة بالمقاطعات الجدیدة بعد عام 

المھام اإلقلیمیة لھا إلى مكتبات الجامعات التي ظھر من اسمھا ما تقوم بھا من وظیفة مزدوجة ( ھالھ/ سكسونیا آنھالت ، بینا/ 

، ویضمھا منذ  1996أما مكتبة مقاطعة سكسونیا في دریسدن فقد تم ضمھا إلى مكتبة الجامعة التكنولوجیة في عام  تورنجن ) .

 مبني جدید مشترك .  2002عام 

أزمة أكبر من تلك التي شھدتھا المكتبات العلمیة في  1990مكتبات المدن التي ُعِھد بھا إلى المحلیات بعد عام شھدت 

لجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة سابقًا نظًرا لألوضاع االقتصادیة الصعبة في المیزانیات العامة. وكان في المقام المناطق التابعة 

األول علي المكتبات الصغیرة في المناطق الریفیة وما یقرب من الثالثة آالف مكتبة للنقابات ( مكتبات المؤسسات العامة)، سواء 

أو أشخاص متطوعون، أن تغلق أبوابھا. غیر أن ھذا األمر تم التخفیف من ضرره بشكل  كانت مكتبات یدیرھا موظفون متفرغون

التي ظلت تحظى بتمویل من موارد الدولة  أو بآخر عن طریق توفیر عدید من المكتبات المتنقلة الجدیدة في المناطق الریفیة

ا عن العمالة بھا. ◌ً كبیر ً◌الح والمصانع، استغناءغیرھا من المصاشأنھا شأن . وقد شھدت المكتبات االحادیة على مدار سنوات



ولم یكن في المقدور في بادئ األمر سد الطلب على "الكتب األخرى"  والوسائط الجدیدة إال بصعوبة شدیدة. أما المكاتب 

 - عادة تجھیزھاالمتخصصة للمكتبات  التي لم تكن معروفة في ألمانیا الشرقیة على إنھا مؤسسات تختص بھا المقاطعات  فقد تم إ

، تلك األقسام التابعة لمكتبات )تخطیط، إرشاد، تنسیق(أي ” ت إ ت“وقد نشأت تلك المكتبات في األغلب من أقسام ما یُسمى 

سھمت بكثیر من الدفعات الجدیدة لتحقیق أعلى إعادة البناء المنظم للمكتبات العامة و الالحقةوعملت في السنوات  .األحیاء والمدن

بل وزارات التعلیم ◌ِ لمتنامي  للمكاتب المتخصصة من قاإال أن التفكیك . وشرقھاي المعاییر الفنیة بین غرب ألمانیا التوازن ف

 .والثقافة یضع كثیر من التطورات الناجحة محل تساؤل بقوة مرة أخرى

وشرقھا في  غرب ألمانیا وقد لعب المعھد األلماني للمكتبات في برلین دوًرا ُمفیدًا لتحقیق توحید قطاعي المكتبات في

توسیعھ وتم  )الغربیة(في برلین  1978قانون في عام موجب أسس بت. وكان ھذا المعھد قد العقد األول بعد سقوط سور برلین

وكان الھدف من إنشاءه ھو تقدیم خدمات للمكتبات تتعدى حدود األقالیم  .مھام عملھمن حیث المساحة والعمالة فضال عن زیادة 

لكل مكتبة، شاملة لكل فروع قطاع المكتبات  مھتمة بالممارسة العملیة المكتبیة وإجراء البحوث التطبیقیة بالتطویر  الجغرافیة

 2000تم حل ھذا المعھد الممول من قِبل الدولة االتحادیة والمقاطعات بموجب القانون عام  على صعید القطاع المكتبي. التطبیقي

وبھذا فقد قطاع المكتبات األلماني المؤسسة المركزیة الحكومیة الوحیدة التي . 2002بنھایة عام ثم جمد نشاط فعلیًا وبشكل نھائي 

وقد تولت بعض المؤسسات األخرى بعض المھام التي كان المعھد األلماني للمكتبات یضطلع بھا، مثل  .تمثل البنیة األساسیة لھ

الخدمات “اإلشراف على نظم بنك معلومات المكتبات ونشر اإلحصائیة المكتبیة األلمانیة أو إصدار المجلة المتخصصة في 

 . ، بینما تم تجمید أعمال أخرى تماًما بشكل اضطراري”المكتبیة

 
إال أن ما ولم تكلل كل المساعي الرامیة إلنشاء مركز خدمي جدید خالق لقطاع المكتبات األلماني حتى اآلن بالنجاح . 

. (knb)شبكة صالحیات للمكتبات  ببناء (dbv)االتحاد األلماني للمكتبات الثقافة بالوالیات كلَفتحقق یتمثل في أن مؤتمر وزراء 

العابرة  الخدمات   معًا لسلسلة من  قبل الوالیاتتنسق شبكة صالحیات المكتبات بوصفھا مؤسسة ممولة من  2004ومنذ عام 

عملیات التخطیط واتخاذ القرار على مستوى الدولة االتحادیة إذ تدعم شبكة صالحیات المكتبات . المركزیةلألقالیم في صیغة 

 .وكذلك ترسیخ العالقات الدولیة  والوالیات ومنوط بھا تعزیز دور المكتبات في الساحة الدولیة

التي دشنتھا شبكة صالحیات المكتبات لجمھور عریض  Bibliotheksportal.deتقدم  بوابة المكتبات  2006منذ عام 

 .البیانات والحقائق الجوھریة بشأن كافة مجاالت قطاع المكتبات في ألمانیامنفذًا إلى 

 

 

 

 

زیج لیعود إنتھت أعمال إعادة البناء والترمیم بمكتبة ألبرتینا في الیب 2002عام  في
ویعمل بكامل  1543التي تأسست عام ) ساكسونیا(أكبر مبنى بمكتبة جامعة الیبزیج 

) أرفید روسباخ: للمعماري( 1891ویضم مبنى المكتبة الذي تم افتتاحھ عام . طاقتھ
لفریدة من بین جنباتھ بعد عملیات التجدید حوالي أربعة مالیین مجلد وخزنة للقطع ا

قاءق بردي ومن بینھا كودیككس سینایتیكوس ور(نوعھا من بین میراث كتابات العالم 
نى كما أُدخلت عملیات تجدید شاملةه على المقھى ومنطقة المعارض بالمب). وخالفھ

صة حیث تقدم المناطق المخص. اء مخزن مفتوح، باإلضافة إلى إنش2015حتى عام 
الصورة ت . ألف مجلد 700مكان عمل وتتیح النفاذ المباشر إلى  900للقراءة 

 كادیمان



 في القرن الحادي والعشرین المكتبات
ومن خالل تشیید أبنیة جدیدة ومن ثم تجدید أبنیة . العقدین المنصرمین تطویر قطاع المكتبات األلماني بنشاط بالغ في تواصل

ق مكتبات جدیدة عدیدة من بینھا بعض األبنیة التي شكلت عالمة حضریة ممیزة أو حازت المكتبات العلمیة والعامة نشأت مناط

أما التوجھ نحو الرقمنة  . على مردود كبیر وغیر معتاد لدى الجمھور   وفي عالم التخصص بسبب تصمیمھا المعماري الرائع 

ینعكس على سبیل المثال في الحصة مستمرة التزاید أحیاًنا عالم المكتبات أیًضا، فھو  الذي یشمل كافة المجاالت فقد طال بدوره

وشدیدة التزاید أحیانًا أخرى ، السیما حصة الموارد اإللكترونیة من كافة األنواع في المعروض كما ینعكس كذلك في مخصصات 

ث الثقافي من خالل بناء منصات فضال عن كون ھذا التوجھ  واضًحا للغایة في الجھود الحثیثة نحو رقمنة الترا  اقتناء المكتبات؛

 .شاملة مثل المكتبة الرقمیة األلمانیة واألوروبیة

تنظیم قطاع المكتبات على مستوى الوالیات األلمانیة قانونیًا وترسیخھ أمًرا إیجابیًا من حیث اعتبار مناحي  ویمكن

فقد حدث طفرة   ، ذلك ومع. توقعات المتخصصین في عالم المكتبات  إقرارھا تم لتيالمبدأ، حتى وإن لم تحقق قوانین المكتبات ا

إلمداد المكتبات بالمراجع بشكل عابر لألقالیم  بعد الحرب العالمیة الثانیة  كبیرة في النظام الذي دُشن على مستوى ألمانیا بأكملھا 

 بخدمات واستبدالھ واختباره تجربتھ تم لذي تبجمع الك محاور برنامج عن بالتخلي األلمانیة األبحاث مؤسسة قرار تمثلت في 

 . موللعل المتخصصة المعلومات

 
 

 من حال بأي تنتھ لم التي تلك من بینھا أخرى، بتطورات األلماني المكتبات قطاع في التحول الكبیر تمیز

 تغییر دون وظل ألمانیا توحید إعادة بعد تعدیلھ تمو  السبعینیات منذ نشأ الذي ، اإلقلیمیة الشبكة أنظمة ھیكل. األحوال

  عدد تخفیضه البنیة لھذ جذري صالحبإ وتتضمن المطالبة  . یمر بمرحلة تغییر اآلن الحین، ذلك منذ كبیر حد إلى

 میزة أي یعني ال ھذاكان  إن و حتى . االتحادات البالغ حتى اآلن ستة اتحادات وتتضمن كذلك  بناء كاتالوج اتحاد وطني

 الوسائط بفھرسة كبیر جھدعد بذل ب - عقود أربعةخالل  الثانیة للمرة - فقد قامت المكتبات األلمانیة  المكتبة لمستخدمي

  RDAالجدید  وليلدنظام حفظ البیانات ا إلىونقلھا  ًرامؤخا بھ الخاصة

ویتضح من خالل الجھود المستمرة حتى وقتنا الحاضر لتعقب الممتلكات النازیة المنھوبة أن قطاع المكتبات األلمانیة لم 

بحثت في مقتنیاتھا كانت بعض المكتبات قد  1998وعلى سبیل رد  الفعل تجاه إعالن واشنطن عام . یتجاوز بعد ماضي النازیة

 .عن أي أغراض مكتبة وصلتھا بشكل غیر قانوني، إال أن التمویل الحكومي لھذا الواجب المھم یسیر ببطء شدید

 

 

 

 

 

 

 

جامعة إرفورت أحدث جامعة ألمانیة، إال أنھا لدیھا أحد أقدم  تُعد
حیث كانت ثالث . التقالید التي ترجع إلى أوخر العصور الوسطى

یة جامعة في المنطقة التي أصبحت الیوم جمھوریة ألمانیا االتحاد
 1816، ولكنھا أغلقت أبوابھا عام 1392تبدأ العمل بالتدریس عام 

واتخذت جامعة الجامعة . 1994ثم أُعید تأسیسھا ثانیة عام 
مبنى جدید في قلب  2000عام ) تورنجن(جوتا / والبحوث إرفورت

الحرم الجامعي المستقبلي بغرض تزوید الجامعة  ذات التوجھ 
مكتب التصمیم (المراجع الالزمة األكادیمي للعلوم اإلنسانیة ب

 15وتحتل المكتبة مساحة ). المعماري كوخ وفوجت وتشومراك
ألف مجلد للعرض المفتوح  700ألف متر مربع وتضم حوالي 

طالب حیث تتیح  5700ألف مجلد في المخزن یطالعھا  240و
 ناومان-س مولر: الصورة. مكان قراءة وعمل 540المكتبة 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 الفصل الثانى

 التعلیم والثقافة

 الھیكل السیاسي والتنظیم اإلداري لجمھوریة ألمانیا االتحادیة
العالي في ألمانیا  والتعلیم أللمانیا والتنظیم اإلداري لھا والھیكل المنظم لقطاعي التعلیم المدرسيإن اإلحاطة علًما بالھیكل السیاسي 

 .من الشروط المھمة لفھم ھیكل  قطاع المكتبات األلماني وتقسیمھ

لمیة ، أي بعد أربع سنوات من نھایة الحرب العا1949تتكون جمھوریة ألمانیا االتحادیة، التي قامت في مایو من عام 

في الثالث من أكتوبر من عام  الثانیة، كدولة اتحادیة فیدرالیة على أساس دیمقراطي برلماني، منذ توحید كلتا الدولتین األلمانیتین 

 –فورتمبرج وبافاریا  وبراندنبورج  وھیسن  ومیكلنبورج  –الوالیات الكبیرة بادن : والیة، وھي كاآلتي 16من  1990

البالتینات  وزارالند وسكسونیا  وسكسونیا أنھالت وشلیسفج  –فستفالیا  ورینانیا  –سفلى  وشمال الراین فوربومیرن  وسكسونیا ال

 .برلین وبریمن  وھامبورج  وعاصمة جمھوریة ألمانیا االتحادیة ھى برلین: ھولشتاین وتورنجن باإلضافة إلى المدن الوالیات  –

 

 
 

 المعلومات األساسیة بعض
، بحسب الموقف في 2016الجھاز المركزي لإلحصاء التابع للدولة االتحادیة والوالیات : المصدر(

 )13/12/2016: تاریخ
 ملیون نسمة 82,8: المواطنین من السكان المستقرین

 %10,6= ملیون  8,7: نسبة األجانب
 %20,8=17,1: على الھجرةنسبة السكان من ذوي األصول القائمة 

 ²كم 157.375: المساحة
 ²نسمة لكل كم 230: الكثافة السكانیة

 11.092: عدد المدن والمحلیات
 ملیار یورو 3.199,9: الناتج القومي إجمالي

 یورو 38.786: إجمالي الناتج القومي لكل نسمة
  ملیون 43,76: عدد العاملین بالدولة

 %6,3= ملیون 2,777) 1/2017الموقف في تاریخ : (نسبة البطالة
 ملیون 4,65: العاملون بالخدمات العامة

 ملیار یورو 1.302): للدولة االتحادیة، الوالیات، المحلیات(دخل الموازنة العامة 
 ملیار یورو 123,5: إجمالي نفقات الموازنة العامة للتعلیم والعلوم والثقافة

 %3,99: والعلوم والثقافة من إجمالي الناتج القومينسبة إجمالي مخصصات التعلیم 
 
 

 

 

 

الوالیات األلمانیة الستة 
وشعاراتھاعشر بعواصمھا   



بمقتضى مبدأ الدولة االتحادیة یمكن نقل بعض   .األلماني یحوي القانون األساسي بین دفتیة األسس المنظمة للدستور 

 .مھام الدولة إلى الوالیات والمحلیات، وھو ما یسمح بمراعاة الخصوصیات اإلقلیمیة بشكل أكبر

 :التحادیة والوالیات طبقا لتوزیع السلطات  كاآلتيا الدستوریة على مستوى الدولة واألجھزة

   البرلمان االتحادي، برلمانات الوالیات( البرلمانات( 

 رئیس الدولة ، الحكومة االتحادیة 

 حكومات الوالیات 

 المحاكم االتحادیة ومحاكم الوالیات  

 

المنتخب انتخابًا مباشًرا ویضم نحو  التمثیل الشعبي: االتحادیة  فھناك نوعان من التمثیلطبقا للنظام البرلماني على مستوى الدولة 

)  مجلس الوالیات( والتمثیل عن طریق الوالیات) البرلمان االتحادي() بما في ذلك النواب المعینین ونسب التكافؤ(نائبًا  630

تمس المصالح  صیاغة القوانین التي أساًسا في لوالیاتویشارك مجلس ا  .الستة عشر والذي یتكون من حكومات الوالیات

من سلطات المستشار  أمور أما تحدید الخطوط العریضة للسیاسة األلمانیة واختیار الوزراء االتحادیین فھي  .األساسیة للوالیات

یتكون  الذي االتحادي ال یُنتخب من الشعب مباشرة، بل من قِبل المجلس ھو على رأس الھرم وھو رئیس الدولة   .االتحادي

 .برلمان الوالیات یختارھم أعضاؤه من نواب البرلمان االتحادي، وعدد مماثل من األعضاء الذین

من المحلیات  بناًءا ھرمیًا من أسفل إلى أعلى، أي یشكالن فإن الدولة واإلدارة وطبقًا لما ینص علیھ القانون األساسي

 على حدة، في تخص مھاًما إقلیمیة فأمرھا تختص بھ كل والیة أما التشریعات التي  .تحادیةاال إلى الدولة وصوالً  مروًرا بالوالیات

الذي تغیر  -األساسي  إلى القانون وقد أُضیفت .التحادیةا تخص مھاًما لعموم الدولة من مسئولیة الدولة حین تكون التشریعات التي

بین جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة وجمھوریة ألمانیا " اتفاقیة الوحدة" أُضیفت إلیھ -2006من خالل إصالح فیدرالي شامل عام 

 تمارس .، والتى لھا مقام الدستور والتخلو من أھمیة لقطاع المكتبات 1990أغسطس من العام  31في  االتحادیة المؤرخة 

محاكم  أي(المقام األول  في ام الوالیاتمن مھ أما القضاء فھو بدوره .اإلداریة األمور إلى حد كبیر مسئولیة المحلیات والوالیات

المحكمة  وأعلى محكمة ألمانیة ھي  .االتحادیة على النقیض من ذلك مؤسسات تابعة للدولة أما المحاكم العلیا فھي  .)الوالیات

 لكل من الوالیات حقوق سیادیة، كما أن االتحادیة وللمحلیات والوالیات، وللدولة .الدستوریة االتحادیة، ومقرھا مدینة كارلسوھھ

 .بتحصیلھ علیھا من الدخل الضریبى المخول لھم یحصلون كما لھم مواردھم المالیة الخاصة. دستور خاص بھا

المقام  في إن االضطالع بشئون الثقافة وبالعلوم وبالفنون  وكذلك بقطاع المدارس والتدریس ھو من اختصاص الوالیات

إطار من اللوائح المنظمة للمحلیات  تمارس اختصاصات في التي" السیادة الثقافیة“وللمدن وللمحلیات نصیب من ھذه   .األول

 .)للمحلیات الثقافي االستقالل(الصادرة من كل والیة 

یسري في جمیع أنحاء البالد وھم أمر ال تسمح بھ مواد الدستور أو القانون  "قانون  للمكتبات"ألمانیا  والیوجد في

وراینالند بفالتس ) 2010(ت بعض الوالیات قوانین مكتبات على مستوى الوالیة فقط مثل ھیسن وفي غضون ذلك أقر. األساسي

قنون دعم الثقافة الذي یضم  2014والیة شمال الراین فستفالیا ھناك منذ عام  وفي ). 2016(وأخیًرا شلیزفیج ھولشتاین ) 2014(

من قِبل برلمان والیة شمال الراین فستفالیا أول خطة لدعم الثقافة للفترة من  2016وفي ھذا اإلطار أُقرت عام : المكتبات كذلك

والتي تحوي أھداف دعم الثقافة ومنظورات تنمیتھا والمحاور األساسیة لدعم الفنانین، فضال عن التعلیم الثقافي  2018 -2016

في والیة بافاریا . مجال تتضمنھا الخطة 11لعلمیة واحد من والرقمنة والثقافة؛ ویعد تقدیم الدعم المالي للمكتبات العام والمكتبات ا

التي تصف مجاالت الفعل وإمكانات التطویر والتوجھات المستقبلیة ” خطة مكتبات بافاریا“ 2016أقر مجلس الوزراء عام 

 .للمكتبات العامة والعلمیة في شكل توصیات

أي أنھا قوانین ال تمتلك معاییًرا ملزمة، بل ھي تصف فقط الحالة ، ًماملز نًاال یعد أي من قوانین المكتبات المذكورة قانو

إال أن القوانین . الراھنة وتؤكد صفة التوصیات لتصریحاتھا، خاصة بشأن دعم المكتبات العامة من خالل المحلیات والوالیات

 .على أساس آني تتحدث عن المكتبات بوصفھا مؤسسات تعلیمیة وتحدد أمثلة إلزامیة ناجخة لمكتبات الوالیات



، بینما ال توجد وزارة دولة للثقافة، إال أن الدولة (BMBF)ھناك على مستوى الدولة االتحادیة وزارة الدولة للبحوث 

كمفوض من قبل "مختلفة تحت لواء مسئولیة وزیر الدولة  إلى توحید ما تقوم بھ من مھام ثقافیة مركزیة 1998 تسعى منذ عام 

وھو یحق لھ تمثیل الحكومة االتحادیة في الخارج بشأن المسائل   (BKM) "لشئون الثقافة ووسائل اإلعالمالحكومة االتحادیة 

 .الثقافیة

 
فقد  1/9/2006حیز التنفیذ في ) حركة إصال ح الفیدرالیة(وعقب دخول التغییرات التي طرأت على القانون األساسي 

أعید تنظیم مسألة صالحیة التشریع  بین الدولة االتحادیة والوالیات من جدید، ما یعني إلغاء بعض الصالحیات القلیلة المخولة 

ضمن ” التعلیم المستمر“كما ظلت مسألة . فة تماًما وتقلیلھا كذلك بشدة في شئون التعلیمللدولة االتحادیة والخاصة بشئون الثقا

 .مسئولیات الحكومة االتحادیة، بینما  تم إلغاء الدعم المادي للثقافة على مستوى الدولة االتحادیة تماًما

فضالً عن االختالفات الكبیرة في قوة  تُعد حركة الالمركزیة واسعة النطاق في أمور التشریع واإلدارة بالمجال الثقافي

وبغرض تنفیذ مثل ھذه . التمویل لدى الوالیات فرادى جعلت التنسیق والتعاون في مھام بعینھا وتمویلھا جماعیًا أمًرا ضروریًا

  DFGلبحوث الجمعیة األلمانیة لالمھام الجماعیة خلقت الوالیات والدولة االتحادیة مؤسسات مختلفة من أھمھا في ھذا الصدد  

وقد دشنت الوالیات مؤتمر . (GWK)والمؤتمر المشترك للعلوم ما بین الدولة االتحادیة والوالیات  (WR)  العلوم ومجلس

بغرض تنسیق مسائل مشتركة ومھمة فیما یخص مھام تعلیمیة ومھام  (KMK)  وزراء ثقافة والیات جمھوریة ألمانیا االتحادیة 

والذي  (KGSt)اسم المكتب المحلي العام لإلدارة  2005السیاسة الثقافیة بینما أسست المحلیات منشأة تٌطلق على نفسھا منذ عام 

  .یھتم بقیادة  إدارات المحلیات وتوجیھھا  وتنظیمھا

 
 

 تقوم في االتحادیة في إطار  العلوم  والبحوث أھمیة تشمل عموم ألمانیا، فإن الدولة نظراً ألن بعض المؤسسات لھا 

تخص في المقام األول  وھي .في الدستور والمنصوص علیھا " المھام الجماعیة " حدود ضیقة بدعم وتمویل ما یطلق علیھ 

جمعیة جوتفرید فیلھیم الیبنتس "االتفاق الشامل لدعم البحوث "في  لیم الجامعى ، وما نص علیھ استكمال بناء وبناء مؤسسات التع

لھ أھمیة كبیرة  والوالیاتاالتحادیة  وبعض ما تم إنشاؤه من مؤسسات والتوصل إلیھ من اتفاقات على ید  الدولة  .WGL" لعلوم

 DFGالجمعیة األلمانیة للبحوث  بدعمھ ھي  BMBFفمن بین ما تقوم الوزارة االتحادیة للتعلیم والبحوث : لقطاع المكتبات أیضا 

إلى بناء مكتبات رقمیة وتطویر مراكز معلومات  كما تدعم عدیداً من قواعد البیانات والمشروعات النموذجیة، باإلضافة 

 .متخصصة

  

ا ھذا الشكل التوضیحي الھیكل الفیدرالي ذ یبین
 المستویات الثالثة للدولة واإلدارة السیاسیة في

 جمھوریة ألمانیا االتحادیة على شكل ھرم
 

تالوالیاللھیكل اإلداري بإحدى  نموذج  



تعضیدًا الستقاللیتھا في شئون الثقافة والتعلیم، یتخوف  2006اسي التي أُجریت عام وبینما ترى الوالیات في تعدیالت القانون األس

أي إلى تقلیص ملموس للمخصصات ”‘ الدویالت الصغیرة“كثیر من النقاد من أن یتطور األمر أكثر صوب التفتت إلى مزید من 

. مستویات قیاس كثیرة على حساب اللوائح الموحدة الضروریةالمالیة من قِیل الدولة االتحادیة  للثقافة والتعلیم وكذلك التشتت بین 

على تعدیل في القانون یسمح لالتحاد مستقبالً باالستثمار  2017وقد اتفقت الحكومة االتحادیة أو باألحرى االتحاد والوالیات عام 

سمى محظورات التعاون تبادر ومن خالل ھذا التخفیف في القیود على ما ی. المباشر في مدارس المحلیات على سبیل المثال

وسوف توضح ممارسة الدعم . 2020الوالیات بتنفیذ مطلب االتحاد في شأن االتفاق عل تسویة في المیزانیة بدًءا من عام 

الموسعة  قدر المستطاع لبعض وزارات الدولة االتحادیة ما إذا كانت مكتبات المحلیات ستسفید بدورھا من ھذا التغییر في القانون 

 .ساسي بطریقة أو بأخرىاأل

برلمان "الكبیرة اسم  في كل والیة بعینھا فھو من مھام برلمانھا، حیث یطلق علیھا في الوالیات أما إقرار القوانین 

ویتولى تسییر دوالب . مجلس المواطنین ثم المدن على أنھ بیت النواب ومن في حین یرد وصف البرلمان في الوالیات" الوالیة 

/ ویتولى عادةً وزیر الثقافة أو (حكومة الوالیة  التي یترأسھا رئیس الوزراء أو العمدة الحاكم  سیاسیًا وإداریًا لوالیة في   ا العمل 

المسؤولیة تجاه قطاع المكتبات العامة  المكون من ثمانیة إلى عشرة وزراء) مجلس الشیوخ(الوالیة   والعلوم داخل مجلس وزراء 

   .الوالیة  أو العلمیة داخل / و 

دوائر االختصاص الحكومیة، مجالس (تلعب دور الوسیط  كبیرة المساحة ھناك مصالح حكومیة وفي الوالیات

تتمتع إما بصالحیة إدارة إقلیمیة جزئیة أو محددة بحسب المھام  ) حكومیة، إدارات الرقابة والھیكلة والتصاریح وخالفھ

 ومن المھام الرئیسة لھذه المصالح القیام بدور الرقابة).  سبیل المثالوھو ما یسمى بدوائر االختصاص الحكومیة على (

 ) مراكز تقدیم االستشارات، مراكز مكتبیة(أما مراكز المكتبات الحكومیة المتخصصة ).  رقابة  المحلیات(على المحلیات 

ص اص-الختا ر-ئدوا  في نطاق تؤسسھا وتدعمھا معظم الوالیات على صعید قطاع المكتبات فیقع مجال عملھا أساًسا التي

 أو حلت التي لحكومیةا ئروالدا كلتفي  كملھابأ ةالیلوال ا-بأعم ةنوطم ةص-لمتخصا تا-لوالیا ب-مكات د-عت ث-حی ،ة-لحكومیا

 )نلمدا تمحلیا مجالس( محلیة إدارات بال نلمدوالمحلى ا الحكم إدارات مو-تقو .لیةرافید تمؤسسا في لدمجا من عنو ثحد  ا-حیث

بھ م ما تقوأیًضا لى مھامھا ف إنھ یضاأغیر المحلي ذاتیًا،  داريإلا العمل بالدو تسییر  ھي  أصلیة، بمھمة ةلكبیرا تلوالیاا في

 .ظائفومن ة حكومیة صغیرإدارة 

 

الوالیة  أو   ما لم تنص قوانین ، في منطقة اختصاصھا من حیث المبدأ تضطلع المجالس المحلیة بكل المھام العامة 

وتختص اإلدارة المحلیة الذاتیة بمھام إلزامیة، مثل تقدیم المعونة االجتماعیة  وتأسیس المدارس  كما . على تنظیمات أخرى االتحاد

یقع على عاتقھا أیضا مھام تطوعیة، أي مھام غیر محددة الشكل وال یمكن الطعن بھا، ومن بینھا كل المجاالت الثقافیة بما فیھا من 

ویتم عن طریق االنتخابات المحلیة اختیار الممثلین السیاسیین   .ر االوركسترا والمتاحف والمكتباتإنفاق على المسارح  ودو

وعادة ما تكون اللجنة  .والذین یشكلون لكل مھمة من المھام لجان متخصصة) المحلي ، مجلس المدینة، العمدة المجلس(للمحلیات 

حسب مساحة  –وتنقسم اإلدارة المحلیة . صفھا واجب مھم لتأمین وجودھابو الثقافیة ھي المسئولة سیاسیًا عن مكتبة المحلیات

وعلیھ فإن المكتبة  .إلى أقسام متخصصة، وإلى إدارات متخصصة ، وإلى إدارات وظیفیة –منطقة االختصاص والھیكل التنظیمى 

 .یر مستقل یتبع إدارة المدارس والثقافةفي المحلیات یمكن أن تكون إدارة مستقلة من إدارات المدینة أو أن تكون مرفق غ العامة 

 قدو. ومثل ھذا التنظیم تعرفھ أیًضا المتاحف وإدارات األرشیف والمدارس الشعبیة العلیا أو مدارس الموسیقى التابعة للمحلیات

بشكل تجاري إلى شركات خاصة تُدار  تحویلھاو  لرئیسةاإلى فصل مؤسسات محلیة محددة عن اإلدارة   ةعدید تمحلیا نتقلتا

وعادة ما یقوم بإدارة مثل . وثد أصبح یندرج بینھا مكتبات كبرى ومتوسطة عدیدة. جدید، أي إلى أشكال تنظیمیة ومؤسسیة جدیدة

 .ھذه الشركات الخاصة إدارة عمل أو لجنة تتكون من أعضاء في المجلس المحلي



وتحصل المحلیات . والمحلیات والوالیات االتحادیة ةللدولأشكال متنوعة من إیرادات الضرائب االحتیاج المالي  تُغطيو

ویمكن للمحلیات أن تفرض   ,من مجموع الدخل الضریبي للدولة  مقیدة بغرض أو غیر مقیدة،  إما على أنصبة والوالیات

الخدمات، بینما أو رسوًما على   ) على سبیل المثال الضرائب التجاریة أو الضرائب على األراضي(ضرائب محلیة خاصة بھا 

وما ینفق على المكتبات، سواء كانت تتبع  .للوالیة عن طریق مبالغ محولة من المحلیات التي تتبعھا یتم تمویل الدوائر الحكومیة

ویتم تحدید المصروفات واإلیرادات خالل الموازنات المالیة التي تقرھا / المحلیات أم الدولة، یتم تمویلھ من مجموع اإلیرادات 

وتخضع اإلدارة المالیة كذلك لإلصالح في إطار عملیة تحدیث اإلدارة التي بدأت بالفعل والتي من شأنھا أن  .مانات سنویاالبرل

وفي غضون ذلك : تؤدي إلى توجھ خدمي أكثر قوة وإلى إعادةتشكیل الھیكل التنظیمي وزیادة شفافیة نفقات المؤسسات العامة

المعروفة باسم (إلى اإلدارة التجاریة  یر إدارتھا للحسابات بأكملھا من إدارة الموازنة المغلقةشارفت كافة المحلیات تقریبًا على تغی

 ).المزدوجةإدارة الحسابات أو الموازنة 



 المؤسسات التعلیمیة

 مدارس التعلیم العام 
ومؤسسات  واألغلبیة الساحقة من المدارس .األلماني تأثًرا شدیدًا بالھیكل الفیدرالي أللمانیا تأثر قطاع التعلیم  

علیھا في القانون  وبطبیعة الحال تتمتع المدارس والمؤسسات التعلیمیة المنصوص .مرافق عامة  التعلیم الجامعي

أن تقوم بھ من  داخل توجھات السیاسة التعلیمیة والثقافیة للوالیات بمكانة أكبر من المكتبات، نظًراً لما اعتادت

 .ة بصبغة تربویة أكثر من المكتباتوظائف مصطبغ

 
 الھیكل األساسي لنظام التعلیم بجمھوریة ألمانیا االتحادیة

  

 
المخول  لھا إصدار التشریعات الخاصة بالتعلیم  وفى إطار السیادة الثقافیة للوالیات،  فھى فقط

غیر جزء  من المدارس یتبع  والتدریس. ویتم تمویل معظم المدارس من المحلیات واتحاداتھاالمحلیة، وال یوجد

حین تتحمل الھیئات المسئولة عن المدارس النفقات  القطاع الخاص أو الكنائس أصبح اآلن یتزاید باستمرار. وفي

التدریس.  ھناك، من والیة ألخرى، إختالفات في  العینیة (البناء، التأسیس، اإلنفاق)، تتحمل الوالیات أجور ھیئة

حسب التوجھ السیاسي لحكومة الوالیة. ویعمل المؤتمر الدائم لوزراء الثقافة في شكل النظام المدرسي، على 

االتفاق بین الوالیات. فھو یصدر على سبیل  ھیئة وسیطة على تحقیق أقل حد ممكن من بوصفھ KMKالوالیات  

ومعاییر تقییم ومحتویات المناھج الدراسیة،  المثال توصیات حول قضایا مثل عدد السنوات للدراسة المدرسیة

 مؤتمر مدیري المؤسسات الجامعیة   كذلك اآلداء المدرسي أو االعتماد المتبادل لالمتحانات والشھادات. ویلعب

HRKإذ یھتم بشئون البحوث والتعلیم والدراسة والتدریب  مشابًھا بالنسبة لمؤسسات التعلیم الجامعي، دوًرا

 .الدولي إلى جانب اإلدارة الذاتیة والتعاوناالرتقائي العلمي ونقل التكنولوجیا 



 33.600(مدرسة  44.300ھناك في ألمانیا حوالي  جھاز اإلحصاء األلماني بأنھ أفاد 2015عام  بحلول نھایة

یدرس بھا مدرًسا، و  795.000 ، وحواليفصالً  474.000حوالي  تضم) مدرسة مھنیة 8.800مدرسة عامة و 

معظمھم من دول تركیا ) تلمیذًا 968.500( %8,3 جانب منھم  نسبة ملیون تلمیذًا، یبلغ متوسط األ 11كلھا 

الدولة  ىوإیطالیا وصربیا وبولندا وألبانیا؛ كما تبلغ نسبة التالمیذ من أصول أجنبیة مھاجرة إلى ألمانیا على مستو

ملیون شاب  6,1قرر   كمابالمدرسة االبتدائیة،  طفالً   705.000 التحق حوالي 2015وفي عام  .%24حوالي 

ملیون  6,0 حوالي  حین بدأ  في)، سيممن أنھوا التعلیم المدر %72یشكلون نسبة ( المھنيااللتحاق بالتأھیل 

 2016عام  المدارس).  وفي  یجيمن خر %28(یمثلون نسبة  العالي   إحدى مؤسسات التعلیم فيالدراسة  بًاشا

على عقود تأھیل مھني في إحدى ) سمن خریجي المدار %50,5حوالي (شاب وفتاة  560.000حصل 

بدأوا دراسة بإحدى مؤسسات التعلیم ) من خریجي المدارس %45,9حوالي (شاب وفتاة  505.000المؤسسات، 

أنھوا التعلیم ) ملیون 1,11(من جمیع خریجي المدارس  %5,6تلمیذًا بنسبة  47.000العالي، بینما ھناك حوالي 

  ).المدرسة الرئیسیة(المدرسي دون الحصول على شھادة 

الوالیات مجاني. ویمتد التعلیم اإللزامي من سن السادسة إلى الثامنة عشر. وبعد االنتھاء   في كل التعلیم المدرسي

(المدرسة  أعلى ) یتحول الدارس إلى مدرسة أخرىوأحیانًا ست سنوات من المدرسة االبتدائیة (عادة أربع سنوات

لمدرسة الثانویة العامة). وھناك في بعض الوالیات مدارس شاملة، تندمج فیھا المدرسة المتوسطة، ا الرئیسیة،

. أما التالمیذ الذین یبدأون تأھیالً مھنیًا، فیجب علیھم الذھاب إلى ملياألنواع المختلفة من المدارس بشكل تكا

 ة المتممة للتعلیمأصبحت شھادة إتمام الثانویة العامة (األبیتور) ھي الشھاد غضون ذلك  مھنیة. في مدرسة

) . أما المكتبات 13من  (بدالً  عاًما من الدراسة 12والیة اتحادیة بعد  16والیة من إجمالي  15المدرسي في 

قبوالً م من القائمین على المدارس، والمجھزة تجھیًزا  التي تحظى بتمویل ومكتبات الوسائط المدرسیة المركزیة

من المدارس العامة، في المقام األول الثانویة والشاملة منھا. ویبلغ متوسط فال وجود لھ إال في جزء صغیر للغایة 

   .%20 - 18 حوالي  ھذه المكتبات 

 

 التأھیل المھني 
في ألمانیا. والمكون الرئیس والخاصیة الممیزة  لمھنيقانون التأھیل المھني أسس ومبادىء التأھیل ا  ینظم 

مؤسستین  ت ھو ما یسمى "بالنظام الثنائي"، الذي یستند إلى التعاون بینللتأھیل المھني األساسي في كل المجاال

فھناك من ناحیة المؤسسات االقتصادیة الخاصة،   طبیعتیھما، فيمسئولتین عن التعلیم، مختلفتین تمام االختالف 

المھنیة،  وھناك المدارس المھنیة العامة من ناحیة أخرى. وفى حین تتولى المحلیات المسؤولیة عن المدارس

ً  تشارك في عملیة التأھیل المھني  وتتولى الوالیات المسئولیة عن شكل التدریس، فإن الحكومة االتحادیة أیًضا

الیدویة بمسؤولیة  بصیاغتھا للشروط العامة لھا. وتختص غرف الصناعة والتجارة وكذلك غرف الصناعات

والنقابات  ادیة. وتقوم اتحادات أصحاب العملالرقابة على تنفیذ توجیھات الدولة داخل المؤسسات االقتص

 عبر اللجان المختصة.    لتعلیمي(بوصفھا ممثالً عن العاملین) باالتفاق على صیاغة المحتوى ا

 
 بعد االنتھاء من التعلم في المدرسة الرئیسیة أو المدرسة المتوسطة) إعداھم مھنیًا(ویبدأ معظم الشباب تأھیلھم   

المواد  الثانویة، حیث یستوجب ذلك الدراسة في مدرسة مھنیة تتابع تدریبھ وتقدم حصًصاً من وأحیانًا في المدرسة



المدرسیة المرتبطة بالمھنة التي یتم دراستھا، ویوقع المتدربون عقدًاً یلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتوفیرالوقت 

التأھیلیة  ث سنوات وبنھایة الدراسةالالزم لھم لحضور دروسھم في المدرسة المھنیة. ویستمر التأھیل عادة ثال

والتجارة  أمام مؤسسة معتمدة مستقلة، عادة ما تكون غرف الصناعة یجب على المتدربین أن یجتازوا امتحانًا

 االقتصاد.    قطاع وأحیانًا غرف الصناعات الیدویة. والشھادة النھائیة معترف بھا من قبل

 القطاع العام والخاص لإلعالم

بمراكز  میة الوسائط السمعیبصریة والرقمیة في مجال الدراسة نمت أیًضا مھام ما یسمىومع تصاعد أھ

 المعلومات ومراكز الوسائط، والتي نشأت في ألمانیا في الثالثینیات من القرن العشرین. 

 العمل بالنظام واسع المدى  لمراكز الوسائط على مستوى الوالیات والدوائر في بعض الوالیات  إنتھى    

ونظًرا ألن تجھیز المدارس بالوسائط مسئولیة القائمین على المدرسة وممولیھا فإن ھذا . األلمانیة منذ التسعینیات

األمر عادة ما یوكل إلى الدوائر المحلیة، وعلیھ یكون دور الوالیات محدود التأثیر للغایة فیما یخص اإلبقاء على 

قائًما في معظم الوالیات األلمانیة ، بینما تتولى  المكتبات وال یزال اإلمداد واسع المدى . مراكز الوسائط

وقد بدأ في تلك األثناء إستكمال . والسلطات ذات الصلة بالمدارس ومقدمو الخدمات ھذه المھمة في والیات أخرى

یة بوابات الوسائط البصر( SESAMنمط إعارة الوسائط تقلیدیًا بنموذج التوزیع المدعوم بشبكة اإلنترنت مثل  

 .أو بوابة سیمنز للوسائط) وسائط من أجل المدارس والتعلیم( EDMOND-NRWو) بوالیة بادن فورتمبیرج

 مركًزا من مراكز الوسائط المسئولة عنھا المدن والدوائر الریفیة، 600ألمانیا نحو  في  أصبح 2017عام  في

الفرادى إلى دوائر عمل الوالیات التي تشكل وقد انضمت إدارتھا في الوالیات . مركًزا تابعًا للوالیات 15بجانب 

مجلس اإلدارة مرتین سنویًا،  ویجتمع .دوائر العمل للوسائط على مستوى كافة الوالیات  رئاسة مجلس إدارتھا

 .حیث ینعقد أحد ھذین االجتماعین في العادة في معھد السینما والصورة في العلوم والتدریس بمدینة میونیخ

تسھم   بالوسائط، كما تقدیم الدعم للمدارس  فى عملھا الخاص لمراكز الوسائط في لىاألو المھمة تكمن  

ً كبیًرا في تحسین قدرات التالمیذ والمدرسین في التعامل مع الوسائط. ومن بین واجباتھا  تلك المراكز إسھاًما

األغراض التعلیمیة، وتقدیم دورھا في اقتناء الوسائط السمعیبصریة وتوفیرھا وإتاحة استخدامھا في  أیًضا یندرج

المشورة فیما یخص توظیف وشراء الوسائط السمعیبصریة (فیدیو، أفالم، أقراص الفیدیوالرقمیة، برامج 

تسجیل  الفیدیو  الكمبیوتر التعلیمیة، األقراص الملیزرة)، وتوظیف وشراء التكنولوجیا السمعیبصریة (أجھزة

واألجھزة المحمولة  أجھزة عرض األفالم، وأجھزة الكمبیوتروأقراص الفیدیو الرقمیة، كامیرات رقمیة، 

)، وكذلك نقل المعارف على صعید المناھج التربویة المرتبطة بشبكة اإلنترنت وأجھزة قراءة الكتب اإللكترونیة

والمھارات إلى األطفال والشباب من خالل عرض  للتعامل مع الوسائط وتأثیراتھا. وھكذا یتم نقل المعارف

یفیدھم في مجاالتھم الوظیفیة فیما بعد. وھذه  أفالم ذات تصور موحد، وھو األمر الذي من شأنھ أن مشاریع

ً لمكتبات المدارس والمكتبات العامة، تعتبرمراكز  المراكز بوصفھا شركاء للمدارس، وبشكل متزاید أیًضا

 استشاریة لتعلیم كیفیة التعامل النقدى واإلبداعي مع الوسائط الحدیثة. 

 

 

 



بأعلى  إذا  نظرنا إلى سوق اإلعالم التجاري والعام، نجد أن ألمانیا تعد واحدة من أكثر الدول التي تتمتع

ألمانیة ودولیة  قناة بث تلیفزیوني   130أكثر من  كثافة إعالمیة بعد الیابان وبریطانیا وسویسرا، بما تحویھ من

إال ). بما في ذلك الطبعات األلمانیة للجرائد األجنبیة( جریدة یومیة مطبوعة ورقمیة 650وحوالي  استقبالھا یمكن

أن عدد الشركات المستقلة اقتصادیًا والمتنافسة فیما بینھا ال یزال قلیالً، نظًرا  لصدور الكثیر من الُصُحف في 

عام  ملیون جریدة كل یوم، وفي 21 حیث تبیع الصحف الیومیة بألمانیا حوالي. طبعات جدیدة إقلیمیة مختلفة

ثُلثا الُصحف تقدم إصداراتھا . والتلیفزیوني باستقبال البث اإلذاعي ملیون تصریًحا 38 تم تسجیل  2016

یُضاف . المطبوعة في شكل فاكسیمیلي أو أشكال مشابھة مثل الورق اإللكتروني الذي تتزاید  أرقام مبیعاتھ سنویًا

حمولة في األسواق، إذ أصبح على المستخدمین عام إلى ذلك باستمرار المزید من تطبیقات الصحف لألجھزة الم

 .تطبیقًا 450االختیار بین أكثر من  2016

 

أجھزة كمبیوتر شخصیة مزودة  ألمانیا فيالبیوت    من  %82ألحدث اإلحصائیات یمتلك حوالي  وفقًا

إلى جانب الصحافة ومحطات اإلذاعة والتلیفزیون العامة والخاصة تلعب كذلك األفالم السینمائیة   .بوصلة إنترنت

 ألعاب إلكترونیة دورا متنامیًا سواء اجتماعیًا أو اقتصادیًا. وسوف ومجال الموسیقى وقطاع الترفیھ بما یضمھ من

 یتأثر تطور صناعة الترفیھ واإلعالم بشكل كبیر في األعوام القادمة نتیجة للرقمنة المتقدمة سواء من حیث

الفیدیو ألفالم  واإلعارة التجاریة المبیعات الوقت الذي تجمدت فیھ  المحتوى أو من حیث قنوات التسویق.  في

اسطوانات البلو راي وكذلك ألعاب الكمبیوتر والنضد، إرتفع بشدة  السینمائیة على ) واألفالمدي في يالرقمیة (الد

للبیانات الرقمیة السمعیة والبصریة والنصیة والفیلمیة من خالل مقدمي    (Streamen)معدل التحمیل التجاري 

إنستانت فیدیو، نتفلیكس، ماكسدوم، سكاي تیكت، أي تیونز، أمازون برایم (خدمات اإلنترنت المختلفین 

كتاب أو فیلم أو موسیقى أو إنترنت  من  - الترفیھ حیث أن كافة أشكال الوسائط ومجاالت ). فیدیوباستر وخالفھ

الیومیة التسویق أو الدعایة، كما أنھا تؤثر على الحیاة  مرتبطة ببعضھا البعض ارتباًطا وثیقًا سواء في - أو ألعاب

 وسلوك شغل أوقات الفراغ لدى الفرد. 

اقتناء محتویات     العامة والعلمیة  بردود أفعال حیال ذلك التطور تتمثل في تبادر المكتبات

جانب إتاحة االتصال باإلنترنت بشكل متواصل منذ سنوات. إال أن  المكتبات  سمعیبصریة   ووسائط رقمیة، إلى

بدأت  .  فقداإلعالمیة التقدم السریع للتكنولوجیا وتنوع عروض الوسائط اراةمج في ئيلم تنجح إال بشكل جز

عبر اإلنترنت مثل واتساب ویوتیوب وتویتر ” شبكات التواصل االجتماعي“ومنصات  2.0وسائط مثل شبكة 

غیر  وفلیكر وبینتریست وفیسبوك وكذلك التغذیات النصیة  والمدونات وخالفھ بدأت زحفًا ال یمكن إیقافھ مما

لذا ھناك . إمكانات التواصل ونقل المعلومات بالنسبة لألشخاص الذین یتعاملون باستمرار على شبكة اإلنترنت

جزء  من المكتبات یتزاید دائًما بدأ في غضون ذلك یستخدم شبكات التواصل االجتماعي ألجل التواصل ونقل 

أسست عام التي ت) ساكسونیا السفلى(مكتبة الطبیعة أوریخ  ترعى
الجمع  بوصفھا مكتبة إقلیمیة لمنطقة شرق فریسالند مجال 1600

ء عام يوالمبنى الموسع الذي أُنش. ”مراجع جغرافیا البالد“الخاص 
وحاز على عدة جوائز یضم استكماالً لمكتبة المخزن  1995

ألف مجلًدا من إجمالي  40مكتبة اطالع تحوي  1964المشیدة عام 
تُشغّل المكتبة  2007ومنذ عام . ألف مجلد المعروضة 190

المعروف  بالتعاون مع مكتبة یوھانس أالسكو الفھرس القائم أونالین
.زیلباخ. س: الصورة. ”مكتبة شرق فریسالند“باسم   

 



لین ووقت إلى جانب قلق بشأن حمایة البیانات كلھا المعلومات واالتصال بالعمالء، إال أن ما یتطلبھ ذلك من عام

 .أمور تعطل ھذا االلتزام

 

 الدراسة المھنیة التكمیلیة والمتقدمة   

: أولھما االرتقاء بالمؤھالت أساسیین ألمانیا إلى تحقیق ھدفین فيالتكمیلیة والمتقدمة  المھنیة تھدف الدراسة  

من التطور على صعید التكنولوجیا وتنظیم العمل، وثانیھما توسیع إلى أحدث مستوى اكتسابھا  المھنیة السابق

وتعمیقھا. وتلعب المؤسسات االقتصادیة الدور األھم في تحمل مسئولیة الدراسة  مدى المعرفة التخصصیة

ء والوالیات، والمحلیات یسعون إلى مواصلة تأھیل العاملین لدیھم من خالل إنشا المھنیة المتقدمة. إال أن الدولة

 لتكمیليوالمدارس المتخصصة إلى جانب تقدیم البرامج الداخلیة  الضخمة للتدریب ا األكادیمیات الخاصة بھم

ً إلى جانب الشركات والمدارس المتخصصة سوق من العارضین من القطاع الخاص،  والمتقدم.  وھناك أیًضا

قطاع  ففيطاع االقتصاد والتابعة للنقابات. الفنیة، البرامج التعلیمیة التابعة لق على سبیل المثال األكادیمیات

مؤسسة ما بین حكومیة وخاصة تقدم عروًضا للدراسات المتقدمة، بعضھا  25المكتبات وحده ھناك ما یزید عن 

 .   )من بینھا مراكز المكتبات المتخصصة والمعاھد العلیا واالتحادات المھنیة ونظم الروابط( ذات نطاق واسع فعًالً 

 

 تعلیم الكبار والمدارس الشعبیة العلیا     

 باإلضافة إلى فرص الدراسة المھنیة التكمیلیة یلعب تعلیم الكبار بوصفة مكونًا من مكونات التعلیم العام   

بمنأى عن رقابة الدولة إلى حد كبیر.   –على العكس من قطاع التعلیم المدرسي  –غیر أن تعلیم الكبار  .مھًما دوًرا

فھي على عكس مسماھا  عاًما. 85 القائمة في ألمانیا منذ حوالي VHSوأھم مؤسساتھ  المدارس الشعبیة العلیا 

 2016في عام ). بالتعلیم التكمیلي(لیست من معاھد التعلیم العالي، بل ھي تندرج ضمن مجال التعلیمي الُمسمى 

 البلدیات والنقابات والجمعیات الخاصة. وتتمتعتتحمل مسئولیتھا المحلیات و مدرسة شعبیة علیا 905كان ھناك 

إال أن ھناك في كافة الوالیات األلمانیة روابط والیات . كل واحدة من ھذه المدارس الشعبیة العلیا باستقاللیتھا

 .تتحدد فیھا المھام العلیا لھذه المدارس حیث تتجمع تحت لوائھا فیما یُسمى برابطة المدارس الشعبیة العلیا

فھي تقدم : تلك المدارس فیما تطرحھ من مواضیع أو من تقبلھم من الدارسین اك قیود علىلیس ھن

والدراسة في  .دورات وفعالیات فردیة وسمینارات مدمجة ورحالت دراسیة أو تأھیل خارجي في موقع الحدث

یرھا من تلك المدارس بمصاریف. وباإلضافة إلى تلك المدارس فإنھ ھناك عدید من المؤسسات الخاصة وغ

للتعلم عن بعد، مع الوضع فى االعتبار أنھ في األعوام السبعة األخیرة اتسع  المدعومة حكومیًاً، تقدم دورات

 وازداد أھمیة.    كبیر المعتمدة على اإلنترنت  بشكل نطاق اإلقبال على المناھج الدراسیة

التابعة للمحلیات ومؤسسات تعلیم التعاون بین المكتبات العامة  التقارب الشدید في المحتوى فإن ورغم

بدایات  التي تتزید ببطء نجد مع ذلك في بعض األماكنأننا  ، إال.لیس كافیًا مكان بأنھ الكبار یتسم في أكثر من

للعاملین في إدارة المدارس العلیا الشعبیة والمكتبات العامة تحت  إتحادات تبشر بالخیر الكثیر، كما نجد أحیانًا

ً یضم المدرسة والمكتبة مبنى واحد، إدارة واحدة، بل ً أیًضا بإنشاء "مراكز ھذا الدمج المكاني  إذ یسمح  أحیانًا

المتخصصون ورجال  مشاریع نموذجیة.  ویرى تلك التي نشأت فى عدید من المدن بوصفھا للتعلم الذاتي"، مثل



ات التعلیم المختلفة في السیاسة الكثیر من فرص التطویر في توسیع تصورات ومخططات للتعاون بین مؤسس

  .المحلیات

 

 الجامعات وغیرھا من المعاھد العلیا   

ھناك فى ) 2016دیسمبر  31بتاریخ (األرقام التي أقرھا الجھاز المركزي األلماني لإلحصاء  وفق   

 426یدرسون في حوالي ) 345.000حوالي ( %12,3تبلغ نسبة األجانب بینھم  طالب  ملیون 2,8ألمانیا نحو  

 2018الخبراء من أنھ بحلول عام  حیث ینطلق حكومیًا؛  معتمدة  سواء حكومیة أو لمانیة للتعلیم العاليأ مؤسسة

. ویندرج ضمن انخفاًضا طفیفًا سینخفض بعد ذلك طالب لكنھ   ملیون 3,00عن  سوف یزید عدد الدارسین

معھد عالي لدراسة  16ة معاھد علیا تربویة وست جامعة 107 جانب المؤسسات البحثیة والتعلیمیة والدراسیة إلى

إلى جانب ثماني معاھد علیا للتعلیم ) تقني(/ معھد عالي متخصص 215معھد عالي للفنون و 52الالھوت و

وھذه المؤسسات في األغلب من ناحیة مؤسسات حكومیة تخضع . معھد عالي للعلوم اإلداریة 30المزدوج و

من قِبل الدولة تتأسس المعتمدة  تلك المعاھد الكنسیة العلیا عات والمعاھد العلیا إلى جانب الجام.  لرعایة الوالیات

أو  والمحتوىالتعلیمي تخضع لرعایة مؤسسات خاصة خاص من المھام بشكل متزاید معاھد علیا ذات طابع

 ما بوصفھمالمؤسسات الحكومیة إ وغیرھم من العاملین في التعلیم العالي . یعمل المدرسون في امؤسساتشركات

موظفین أو مستخدمین حكومیین. وبفضل استقاللیة التعلیم الجامعي یحق لمؤسسات التعلیم الجامعي إصدار 

الفیدرالي في  أول  لوائح االمتحانات. وحتى إقرار اإلصالح سبیل المثال تنظیمات مھمة بشكل مستقل، منھا على

ما یسمى بالقانون  كان ھناك وعلى مستوى الدولة األساسيوما تبعھ من تعدیالت في القانون  2006سبتمبر عام 

من البرلمان  عالوة على ذلك فإن القانون العام للتعلیم الجامعي الصادر (HRG).     العالي   اإلطارى للتعلیم

الجامعي  مثل دعم البحوث وااللتحاق بالتعلیماالتحادیة  نظم أموًراً على مستوى الدولة   (HBFG)االتحادي

ً لقانون دعم أبنیة التعلیم الجامعي (BAföG)دعم المالي للدارسینوال  بنسبة . وتشارك الحكومة االتحادیة طبقًا

 ومراجع في تأسیس أبنیة التعلیم الجامعي وتزویدھا بالتجھیزات األساسیة من أجھزة إلكترونیة، وكتب 50%

 علمیة. 

 

 
 

 

تعلیم الضمن مؤسسات ) بافاریا(تندرج جامعة ریجنسبورج 
ي  یضمن العالي التي نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة، والت

نظام المكتبات أحادي الطبقات إمدادھا بالمراجع، حیث 
. دیدةیتكون ھذا النظام من مكتبة مركزیة ومكتبات جزئیة ع

ملیون مجلدًا في المخزن  3,4وتُحفظ الكتب البالغ عددھا 
 ل منھجي وفقًاوفي صاالت االطالع ال أربعة عشر بشك

تروني لتصنیف ریجنسبورج الفیدرالي،  ذلك النظام اإللك
طالعة  الذي تطور لیصبح نموذًجا إلتاحة الكتب مباشرة  للم
كما تم .  سواء للمكتبات حدیثة التأسیس أو المكتبات األخرى

یانات استحداث نظامي الدوریات اإللكترونیة ونظام قاعدة الب
ایریر شب -شولتس -سمیتس  :الصورة. لألغراض التصدیر

.شركة مساھمة  
 



العلوم والبحوث في مؤسسات التعلیم   لدعم والوالیاتاالتحادیة  تستھدف مبادرة التمیز الخاصة بالدولة

العالي األلمانیة تعزیز البحوث رفیعة المستوى وتحسین المستوى البحثي والعلمي أللمانیا على حد السواء وبشكل 

وتضم ھذه المبادرة إلى جانب التصور المستقبلي . تعزیز القدرة التنافسیة الدولیة أللمانیا مستدام، فضال عن

حیث تم وضع تصور ھذه المبادرة عن وعي بكونھا . ومدرسة الخریجین وحاضنات التمیز ثالثة خطوط  للدعم

ترحات خطط مستقبلیة بعد وتحصل سنویًا حوالي عشر مؤسسات للتعلیم العالي من المتقدمین بمق. مسابقة تنافسیة

تقییمھا من جمعیة البحوث األلمانیة والمجلس العلمي على دعم مالي یعدة مالیین یورو، وتُعتبر ھذه المؤسسات 

 .”جامعات الصفوة“بمثابة 

  

 ومع إدخال الدراسات التي تنتھي بالحصول على شھادتي البكالوریوس والماجستیر في كافة مؤسسات 

ھذه  أصبحت  شھادات إتمام الدراسة 1999التعلیم العالي األلمانیة، األمر الذي تزامن مع عملیة بولونیا عام 

 . حیث أنھ وفقا إلرادة سیاسیي التعلیم یجب أن تحل تلك الشھادات الجدیدة محل2017عام  أنحاء ألمانیا منذتغطي 

ذلك ال تزال بعض مؤسسات التعلیم العالي تبدي  . ورغمالشھادات التقلیدیة مثل الماجستیر والدبلوم واللیسانس

  .مقاومة في ھذا الصدد وتبقي على مسمیات شھاداتھا األكادیمیة القدیمة

تقریبًاً من  %1.1على مؤسسات التعلیم العالي في الوالیات المتحدة األمریكیة  اإلنفاق وفى حین یبلغ

من األموال الخاصة، یبلغ حجم اإلنفاق فى  %1.2ضافة إلى الناتج القومي بوصفھا مصروفات عامة، باإل إجمالي

ً من األموال العامة،  %1ألمانیا من األموال الخاصة. أما في السوید وفنلندا فیبلغ إجمالي اإلنفاق  %0,1وتقریبًا

ة أقل من وبھذا یكون إنفاق ألمانیا على المؤسسات التعلیم من إجمالي الناتج القومي.  %1,7التعلیم الجامعى  على

وقد تحولت غالبیة الوالیات األلمانیة في تلك األثناء إلى  OECDمتوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

تتسبب في جدل سیاسي لدرجة أنھ لم تعد المخصصات  كانت ألنھا رسوم دراسیة على الطلبة،فرض   إلغاء

 .معظمھا وعلى مكتباتھا كذلك المالیة متوافرة في میزانیات ھذه المؤسسات ما أثر سلبًا على

 في المقام األول المدرسین والدارسین بھا بوصفھا مؤسسات تخدم مكتبات مؤسسات التعلیم العالي

ً للجمھور العریض. وتعتبر مكتبات مؤسسات التعلیم  معلوماتیة مركزیة، غیر أنھا الیوم تفتح أبوابھا أیًضا

ً إلى حد كبیر من الھی والمراسیم واللوائح ذات الصلة.  اكل الجامعیة، بناًءا على القوانینالجامعى جزًءاً أساسیًا

 األسس وھو األمر الذى ضمن لھا استمرار البقاء بشكل كبیر.غیر أن بعض المستجدات التى طرأت على ھذه

بمكتبة  یعتبر مجرد مجال  العالي   عندما أصبح تزوید مؤسسات التعلیمزعزعت ھذه المسلمات إلى حد ما، 

   .الجدیدة العالي   من مراكز البحث فى بعض مواثیق بناء مؤسسات التعلیم فرعى

   

 

 تیة من مؤسسات التعلیم الجامعي:   آلوقد تشكلت في ألمانیا األنواع ا 

إحدى الجامعات  فيمن أجل االلتحاق بالدراسة  :لجامعات التكنولوجیة والمعاھد العلیا الشاملةوا الجامعات •

من معاھد علیا البد من الحصول على الثانویة العامة أو الثانویة المتخصصة، فى العادة بعد  یعادلھا ماأو 

ً دراسیًاً، ویبلغ متوسط مدة الدراسة الفعلیة  12 سنوات، بالرغم من أن مدة الدراسة األساسیة  6عاًما



الدراسة من شأنھا أن تسھم لمعظم المواد  تبلغ أربع سنوات ونصف. كما أن تلك الزیادة في رسوم  بالنسبة

اختصار مدة الدراسة.  وتعد أكبر مدن جامعیة في ألمانیا من ناحیة أعداد الطالب ھي برلین (التي  في

)، طالبًا 89,300ثالث جامعات یدرس فیھا  طالبًا)، ومیونیخ (وبھا 102,500ثالث جامعات بھا  تضم

) طالبًا 43,200ومونستر ( ) طالبًا 52,300(یا وكولون) طالبًا 69.300(جامعة التعلیم عن بعد /وھاجن

 طالبًا)، وإیرالنجن 41,400وھامبورج ( ) طالبًا 42,200(دویسبورج إسن ) طالبًا 43,100(وبوخوم 

  )طالبًا 35,400(وفرانكفورت على نھر الماین ) طالبًا 38,900(نورنبرج 

 
 

 215وعددھا  المعتمدة من الدولة المتخصصة: تختلف البرامج الدراسیة في المعاھد العلیا المعاھد العلیا •

الجامعات بتوجھھا توجًھا أكبر نحو الجانب  الدراسیة في عن البرامج) التقنیة(ومن ثم الجامعات  معھدًا، 

أما مدة الدراسة الفعلیة فال  .ثالث وأربع سنوات الدراسة األساسیة ما بینوتبلغ مدة  .التطبیقي والعملي

 من الطلبة الدراسة فى أحد المعاھد العلیا %28 إلى %25تكاد تزید عن ذلك وفي المتوسط یختار من 

 . المتخصصة

 

 والتصمیم والمسرح فیھا الفنون التشكیلیة الطالب معاھد الفنون العلیا: ھناك معاھد علیا مختلفة للفنون یدرس •

والموسیقى والفیلم والتلفزیون. وینسق االلتحاق بھا امتحان للقدرات. وتوجد في بعض الوالیات، أنواع 

العلیا للتعلیم  المعلمین)، والمعاھد أخرى من المعاھد العلیا، منھا على سبیل المثال المعاھد التربویة (تأھیل

علیھا في أماكن أخرى  قویُطل لممارسة العملیة)(الدراسة التخصصیة الموجھة بحسب ا المزدوج

  .ألكادیمیات المھنیةا

 

العالم:  مقارنة بقطاعات التعلیم في لمانيوبشكل مختصر یمكن لنا أن نقر خاصیتین یتمتع بھما قطاع التعلیم األ   

بشكل  یل قطاع التعلیم العامأوالھما أن السیادة الثقافیة التي فرضھا البناء الفیدرالي أللمانیا سمحت للوالیات بتشك

. ثانیھما أن المشرع 2006وھو األمر الذي زادت قوتھ مع إقرار إصالح الفیدرالیة عام   مستقل إلى حد كبیر،

التأھیل  من العمليعھد للمؤسسات االقتصادیة بجزء من الدراسة المھنیة، حینما ترك لھم مسئولیة الجانب 

 المھني األساسي.   

مكتب ) اریاباف_المكتبة الفرعیة لعلوم االقتصاد بإنجولشتادت 
وقد . اثولیكیةتابعة لمكتبة جامعة أیشتات التي تمولھا الكتیسة الك

ا في مبنى مدرسة مبشري ستایل سابقً  1989تم افتتاحھا عام 
ف حیث حلت صالة االطالع واألرف. بعد تجدیده لھذا الغرض

ي إلتاحة الكتب مباشرة ف) أبراج الكتب(ذات الخمسة طوابق 
 س: الصورة. فات العلیاصحن الكنیسة ذي المحراب والشر

.زیلباخ  
 



 بمقدار كبیر من االنفتاح بین المؤسسات تجاه احتیاجات المقام األول التعلیم في ألمانیا فيویتمتع قطاع 

 الفرد من التعلم، حیث یھدف التعلیم إلى تحقیق الشفافیة وتكافؤ الفرص. ولذلك فإنھ لم یعد من الخصوصیات

م على مؤھالت إضافیة األلمانیة أن تجد خریجى المدارس الرئیسیة ینھون دراستھم الجامعیة بعد حصولھ

متنوعة. ویتنافس على صعید قطاع التعلیم الثالث نوعان من مؤسسات التعلیم العالي، شھدت فیھا على صعید 

المھن العملیة المواد الدراسیة فى المعاھد العلیا الفنیة، األقصر مدة واألقرب للممارسة العملیة والتعلیم فى 

التي تدور رحاھا وتحویل  لمواد الدراسیة فى الجامعات. إال أن عملیة بولونیااألآادیمیات المھنیة،جاذبیة أآثر من ا

  مدارس التعلیم العالي المتخصصة إلى األكادیمیة بدأت تمحي آثار ھذه الحدود.    في المراحل الدراسیة

 الت البعیدةالعائ ذويكثیرة بالنسبة أللمانیا: حیث أن التالمیذ  بًالقد أظھرت دراسات البیزا الدولیة عیو

 األصول االجتماعیة المتواضعة، وكذلك التالمیذ الذین ینحدرون من أسر مھاجرة غالبا يعن مجاالت الثقافة وذو

 ما ینھون مراحل التعلیم والتأھیل المھني بنتائج  أكثر ضعفًا عن دول أخرى. لذا فإن الجھود الحثیثة التي تبذلھا

التالمیذ الشباب منذ نشر نتائج دراسات البیزا تركز على تشجیع القراءة. الدولة  والوالیات لتحسین مستوى تعلیم 

 ومنذ ذلك الوقت تھدف أنشطة عدیدة داخل المدرسة وخارجھا إلى تحفیز األطفال والشباب من كافة المستویات

 ةعلى القراءة ورفع قدراتھم. حتى أن بعض الوالیات  خصصت مشروعات من شأنھا أن تجعل المكتبات العام

المكتبات المتخصصة بالوالیات وحملة دعم القراءة بالكنائس من  بمثابة نقاط جذب لألطفال بالتعاون مع مراكز

مشروعات “العدیدة في الوالیات أو ” أندیة القراءة الصیفیة“أجل األطفال في ریاض األطفال والمدارس، مثل 

 1988ماینتس مقًرا لھا) والتي تأسست عام  مدینةكما تبذل مؤسسة القراءة (التي تتخذ من  ”.بدایات القراءة

 من أجل دعم القراءة.  جھودًا كبیرة

 
 وشركاء رئیس الدولة، وبدعم من اتحاد بورصة صناعة الكتاب األلمانیة تنظم المؤسسة تحت رعایة 

مجال الثقافة على مستوى الدولة مشروعات دعم للقراءة  ورعاة وممولین  منووزارات الدولة  إعالمیین آخرین 

 وحمالت في المدارس وأنشطة في مكتبات بیع الكتب. 

 إذ یُعد. فایمار ھي مكان للبحوث خارج اإلطار الجامعي
الذي ) تورینجن(مركز الدراسات  بمكتبة الدوقة أنا أمالیا 

جزًءا من مجمع مكتبات فایمار  2005جرى افتتاحھ عام 
ى قصور ومخزن للكتب إضافة إلالذي یتكون من عدة 

كما أن مكعب الكتاب الذي أُنشيء في الفناء .  ذلك
تبة الداخلي للقصر األحمر وما یتضمنھ من محتویات مر

) ألف مجلد 200سعة (منھدیًا لإلتاحة المباشرة للجمھور 
شیدة على یشكل النظیر العصري لقاعة المبنى الرئیس الم

ع د االنتھاء من جمیبع). القصر األخضر(طراز روكوكو 
یة للبحث أعمال البناء أصبحت المكتبة تتوفر ظروفًا مثال

ر في تاریخ األدب األلماني من عصر التویر حتى عص
ة و شفارتس، كالسیك، مؤسس: الصورة. الرومانسیة

.فایمار  
 



 في مكتبة جوتفرید فیلھیلم الیبنیتس بمدینة 2004دعم القراءة التابعة لمؤسسة القراءة عام  وقد تأسست أكادیمیة

تلك االمؤسسة التي تنظم العدید من المشروعات في شمال ألمانیا  ھانوفر من أجل تدریب وتأھیل الكوادر،

 .وتدعمھا مالیًا

 

 والنشر  صناعة الكتاب  

 من أھم شركاء المكتبات، حیث تستند ھذه التجارة على میراث طویل یعود إلىوالنشر الكتاب تعتبر تجارة   

بجانب ما لھا من أھمیة ثقافیة ھائلة  من العوامل األساسیة لالقتصاد.    ھذه التجارةالعصور الوسطى. وتعتبر 

فإنھ یخضع لشكل نخفف من ضریبة القیمة ‘ ألن الكتاب على خالف السلع األخرى یُعد من التراث الثقافي ونظًرا

كترونیة فیسري علیھا نسبة أما بالنسبة للكتب اإلل. في ألمانیا وفي دول أخرى كثیرة) %7ال تتجاوز (المضافة 

ویجب أن نمیز بین تجارة الكتب المصنوعة ). %19(ضریبة القیمة المضافة المعمول بھا في الوقت الحالي وھي 

تجارة مجموعات (وبیع الكتب بالتجزئة ) تجارة الكتب الوسیطة(وتجارة الكتاب بالجملة ) تجارة كتب النشر(

: إكتسبت تجارة تورید الكتب عبر التسوق اإللكتروني أھمیة متزایدة وفي إطار انتشارشبكة اإلنترنت). الكتب

ویعد موقع أمازون أكبر تجار الكتاب عبر التسویق اإللكتروني في المنطقة الناطقة باأللمانیة، حیث بلغت عائدات 

حوالي (یا أما سالسل المكتبات الكبرى مثل تال. ملیار دوالر أمریكي 22من قطاع الوسائط  2015مبیعاتھ عام 

فھي تزاحم في ) منفذ بیع 500حوالي (أو شركة تجارة الكتب األلمانیة ذات المسئولیة المحدودة ) منفذ بیع 300

 .كثیر من المدن أصحاب المكتبات األصغر حجًما وتضغط علیھم بشكل متزاید

  
. في كافة نقاطھا المنغصاتبین تجارة الكتاب والمكتبات ال تخلو تماًما من المعتادة  إن العالقة الجیدة 

متناقضة بینھما في سلسلة من الموضوعات تؤدي إلى مواجھات قانونیة في بعض األحیان،  حیث توجد مواقف

قضیة نموذجیة أمام  كتبخسرت تجارة اآل حقوق الملكیة الفكریة وحقوق النشر. حیث وال سیما فى مسائل

قع المكتبات؛ األمر الذي ینطبق بشكل خاص على الكتب المحكمة األلمانیة التي تنظم إتاحة الكتب في موا

إذ أن تلك الزیادة الھائلة في األسعار، خاصة أسعار الدوریات(اإللكترونیة) والتي تمثل . التعلیمیة اإللكترونیة

 اشتراكاتھا لبعض الدوریات.  عبًئًا على میزانیات المكتبات على كافة األبعاد، قد أجبرت المكتبات على وقف

دار   2100 حوالي  2015من بین دور النشر الخاضعة للضرائب والتي بلغ عددھا حسب اإلحصائیات عام و 

 تاجر وسیط لبیع الكتب، ھناك 70مكتبة، ومن بین  3800نشر، ومن بین مكتبات بیع الكتب التي یبلغ عددھا 

أللمانیة، جمعیة مشھرة. شركة) ممثل في اتحاد بورصة صناعة الكتاب ا 5000 حوالي  جانب كبیر (یقدر ب

بمدینة الیبزیج ھو مدینة فرانكفورت على نھر  1825عام   والمقر الحالي لھذا االتحاد المركزي المؤسس

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض للكتاب في  – 1949منذ عام  –یقام ھناك سنویًا  الماین، حیث

)، وحیث یتم سنویًاً 276,000دار وعدد زواره  7100النشر العارضة بھ مؤخًرا حوالي  العالم (بلغ عدد دور

ذات التقدیر العالمي.  كما استطاع معرض الیبزیج العریق الذي یقام  منح جائزة السالم لصناعة الكتاب األلمانیة

 2015عرضت فیھ عام  ثدولیًا للكتب والُُكتاب في ألمانیا. حی في الخریف أن یثبت أقدامھ بوصفھ معرًضا

ویصدر اتحاد البورصة مجلة متخصصة ھي "صحیفة البورصة لصناعة  .دار نشر إصداراتھا 2200حوالي 



الجدیدة فحسب، بل تتضمن أیًضا مقاالت محررة من عالم الكتاب  األلمانیة" والتي ال تروج لإلصدارات الكتاب

 ، والذي یزود بائعي الكتب والمكتبات VLBتوریدھادار نشر اتحاد البورصة  فھرس الكتب التي یمكن  وتصدر

   أسعارھا.   ذلك بمعلومات عن كل اإلصدارات الموجودة في السوق بما في

نشاًطا لملء وقت الفراغ  51المركز الرابع عشر من بین  2015وفیما یخص الكتاب فقد احتل عام 

عاًما الكتب بعد االنتھاء من  14من المواطنین األلمان بدًءا من سن  %19,7حیث یقرأ حوالي . لدى األلمان

وتبقى قراءة الكتب ) %2014:29,0” (أحیانًا“ %28,3، بینما یقرأ )%2014:20,4” (في الغالب“العمل 

مقارنة بالعام األسبق على نفس المرتبة، إذ یحتفظ التلفاز بالمركز األول دون منازع من حیث االستھالك بنصیب 

وتتنافس القراءة بالنسبة الھتمامات األطفال مع اإلنترنت وألعاب الكمبیوتر أو الھواتف الذكیة، . %79یصل إلى 

 .إال أن نصف األطفال یھتمون بالكتب

المؤسسات اإلعالمیة ومجموعات دور  2016یندرج بین  كبریات دور النشر العشرة األلمانیة عام 

ھاوس وفیسترمان وكلیت وكورنلسن وھاوفھ وفولترس كلوفر وفیكا وسي النشر مثل سبرینجر ناتشور وراندوم 

بینما بلغ إجمالي عائد مبیعات . ملیار یور 3أتش بیك وتیمھ، حیث تقدر عوائد المبیعات السنویة لدیھا بحوالي 

 9,2في ألمانیا أكثر من  2015كافة دور النشر والمكتبات من الكتب والمجالت والدوریات المتخصصة عام 

 .ملیار یورو

ال ینطبق  لذياألمر ا ھوفإن أسعار الكتب فى ألمانیا ثابتة، والمختلفة  من الدول األخرى  كثیر في ھو الحال  كما

صدر قانون ألغى النظام السابق  2002م عامن  أكتوبر ففي .على أي منتج آخر ألسباب تخص اقتصاد السوق

جوھره تحدید أسعار  فيعن بیع محدد األسعار لمنتجات دور النشرحیث ألزم القانون الجدید  عيلإلعالن الجما

واالستثناءات من . امتد القانون لیشمل الكتب اإللكترونیة 2016في عام . المكتباتفي لكتب اثابتة معلنة لبیع 

 يسعار لصالح المكتبات والذتخفیض األالمثال  سبیل على  منھاو   .السعر الملزم واردة في حاالت محددة فقط

ونظًرا   .بالنسبة للمكتبات العامة بما فیھا المكتبات المدرسیة %10بالنسبة للمكتبات العلمیة المفتوحة و %5یبلغ 

ألن السعر الملزم یسري منذ تحدیث القانون بالنسبة لكافة مبیعات الكتب إلى المستھلك في ألمانیا فقد تضمن ذلك 

 .العابرة للحدود من الخارجمبیعات الكتب 

أي دولة  في ال یوجد يھذا التنوع الذ .كتبالضمان لتحقیق التنوع فیما یصدر من  ھوإن تحدید األسعار 

 فيالحادث  وبالرغم من التقدم  باستثناء بریطانیا العظمى -نیاألما فيھو  كمابمثل ھذه الضخامة  من دول العالم

 89.500صدور  2015 زیادة مستمرة، حیث شھد عام  األلماني إنتاج الوسائط الجدیدة فقد شھد إنتاج الكتاب 

نجد  كما )%18,5(مكان الصدارة  الروائیةوتحتل اإلصدارات ا .طبعات أولى 76,500منھا  ،  إصداًرا جدیدًا

یلیھا بعد ذلك بقیة الفروع المتخصصة من أدب، ) %11,9(جیدًا الكتب الخاصة باألطفال والشباب ممثلة تمثیالً 

  .من الطبعات األولى مخصصة للكتب المدرسیة %7,0وحوالي  الخ ...واقتصاد، وطب، وقانون، والھوت 

شتوتجارت وھامبورج میونیخ، غیر أننا نجد أن و في برلینمن الكتب الجدیدة تصدر فالغالبیة العظمى 

  .من مكتبات بیع الكتب كبروھذه المدن بھا العدد األ .مھمة لدور النشر كنأمااألخرى  ھي وفرانكفورت وكولونیا

 ربما تكون من المؤشرات الدالة على االنفتاح الثقافي لبلد ما ھو عدد الترجمات الصادرة بھ. حیث أن

 من إحدى كانت مترجمة 2015من الكتب الصادرة في ألمانیا فى عام  %12,4كتابًا أو باألحرى   9.400

)، یلیھا بفارق %63,8اإلنجلیزیة مكان الصدارة ( ومن بین اللغات المترجم منھا تحتل اللغة . اللغات األخرى

)، وقد حققت المترجمات من األعمال الروائیة، وكذلك أیًضاً %6,6) والیابانیة (%12كبیر اللغة الفرنسیة (



للغایة. ویمكن لنا أن نعرف  كبیًرا رقًما ورةالمص األطفال، والشباب، واألعمال الكومیكس المترجمات من كتب

مدى انفتاح الشرق على االقتصاد العالمي من خالل الطلب للحصول على حقوق ترجمة المؤلفات األلمانیة: 

قبل اللغة  الصینیة تلیھا اإلسبانیة واإلیطالیة والبولندیة والتشیكیة والكوریة والفرنسیة والروسیة فتأتي اللغة

 . 2015ھذا المجال وفقا إلحصائیات عام  اإلنجلیزیة فى

 
حیث . الكتب والمكتبة ھو حلقة الوصل بین تجارة )ISBN(الدولي المعیاري للكتاب  الترقیم  یمثل

والترقیم المعیاري . تمنح ھذا الرقم وكالة معاییر سوق الكتاب التي تعد بمثابة المؤسسة االبنة التحاد البورصة

إذ یتعلق األمر بتركیبة من . الدولي للكتاب یمیز إصدار غیر دوري لدار نشر ما من خالل تركیبة أرقام مشفرة

الغالب ضمن نظام اقتصاد السلع لمكتبات بیع الكتب، كما تستخدمھ كل تُحدد في  2007رقًما منذ عام  13

ویعد الترقیم المعیاري الدولي ذو الثالثة عشر رقًما . المكتبات من أجل نظم الطلبیات وقوائم نظم المعلومات

ي ، ومن الرقم السلعي األوروب2009المعمول بھ منذ عام  (GTIN) جزًءا من رقم البند التجاري العالمي 

 .الذي یسبق الترقیم إلى إنتاج دار النشر 979أو  978ھذا ویشیر رقم . (EAN)السابق لھ 

لى جانب الكتب المطبوعة  منذ سنوات كثیرة؛ حیث تضاعف حجم مبیعاتھا إظھرت الكتب اإللكترونیة     

اإللكترونیة  ونظًرا النخفاض  متوسط سعر الكتب. ملیون طبعة 27على مستوى ألمانیا  2015حتى وصل عام 

في نفس الفترة الزمنیة لم یستطع نمو المبیعات مواكبة نمو التسویق، مما أدى إلى توازن رصین بعض الشيء 

ویتناسب مع ذلك كون حصة الكتب اإللكترونیة قد تزایدت بشكل كبیر منذ عام . داخل قطاع صناعة بیع الكتب

 ..%4,5نسبة إال أنھا یبدو وكأنھا تجمدت منذ ذلك الحین عند  2010

الكتب اإللكترونیة أكثر من الرجال في  ینأظھرت دراسات عن سلوكیات االستھالك أن النساء یشتر

وھناك عوامل أخرى مثل السن . األغلب، إذ یقدر الجیل األكبر سنًا الكتاب اإللكتروني بسبب قابلیة تعدیل الخط

كتب واستخدامھا سواء كانت إلكترونیة أو والتعلیم ودخل األسرة والعمل وحجم السكن تؤثر على شراء ال

 .مطبوعة

وتتمثل . تقدم المكتبات لمستخدمیھا إمكانیة استعارة الكتب اإللكترونیة أو استخدامھا في عین المكان 

كما . اإلشكالیة في ھذا الصدد بالمكتبات العامة في أنھ لیس جمیع دور النشر تمنح موافقتھا لمنح تراخیص اإلعارة

 .المكتبات العلمیة من قیود استخدام ھذه الكتب في المكتبات ذاتھاتشكو 

 

 

 تمد تجارة الكتاب بالتجزئة المكتبات بأحدث
ھم اإلصدارات في سوق الكتاب األلماني بوصفھا أ

ي ویرجع الفضل إلى سعر الكتاب اإللزامي  ف. مورد
بكة أن تمتد عبر جمھوریة ألمانیا االتحادیة بأسرھا ش

. الكتب بات بیعوثیقة الترابط ومنظمة وفاعلة من مكت
مدینة أما المرافق الصغیرة كما ھو الحال ھنا بالنسبة ل

فلدیھا ) یابافار(لینداو الواقعة على بحیرة كونستانس 
ا  إلى جانب أفرع سالسل المكتبات الكبرى أیضً 
قاعدة  وجودیة، حیث تقدم المكتبات المشورة 

 والنصائح المكثفة  لعمالئھا فضالً عن الخدمات
ھم ویس. ا یضمن االرتباط الوثیق بھاالشخصیة مم

التوسع في عروض البضائع المتاحة مثل 
مرة القرطاسیات أو الموقع الجاذب في المیادین العا

ن بحركة السیاحة، یسھم كل ھذا في كسب المزید م
ل سوریھ: الصورة. العمالء  

 



 دور المحفوظات واألرشیف
 والحصر والتسجیل التجمیع مثل األساسیة وأنشطتھا ذاكرة مؤسسة إنشائھا بوصفھا من بالغرض یتعلق فیما

 توفر بینما ولكن. ببعضھا مرتبطة مؤسسات  والمكتبات المحفوظات دور فإن ، واالستخدام والحفظ والتطویر

 محتویات فإن ، ثالثة أطراف إلى نقلھا لغرض األول المقام في إنتاجھا تم التي المنشورة المعلومات المكتبات

 بعد. والناس بین األخرى العالقات أو وأنشطة العمل اإلدارة أعمال وبقایا الشھادات من   تتكون األرشیفدور 

تلقیھا وإدراجھا في األرشیف تتغیر أغراض ھذه الوثائق التي عادة ما تكون تقییم المخطوطات ومن ثم عن 

 .فریدة من نوعھا لتصبح مصادر تاریخیة

ونظًرا ألنھ ھذا المبدأ ھو . ینطبق في  الحفظ  واألرشفة المبدأ األساسي المعروف باسم مبدأ المصدر

كما یحدد مبدأ . سیاق أصل السجالت األرشیفیةأساس تنظیم محتویات األرشیف واقتنائھا واستخدامھا یتم تأمین 

 .المصدر ھیكل التصنیف داخل دور المحفوظات المختلفة بل ویتجاوز ذلك وصوالً إلى بنیة األرشفة بالكامل

فإلى . على غرار أقسام المكتبات یتمیز أیًضا قطاع األرشیف بتنوع جھات الرعایة وأنماط الحفظ

والمحلیات ترعى أیًضا الكنائس والشركات وبعض المنظمات واالتحادات  جانب الحكومة االتحادیة الوالیات

ھذا ویتضمن دلیل دور المحفوظات واألرشیف في ألمانیا . والنوادي والروابط واألشخاص الفرادى دور حفظ

والنمسا وسویسرا عناوین جمیع دور األرشیف وأسماء جمیع العاملین بھا من موظفي المحفوظات؛  وھناك 

الصادرة عام  23بیانات إلكترونیة على شبكة اإلنترنت تستكمل األعداد الورقیة منذ الطبعة رقم قاعدة 

2015/2016. 

یجب تسلیط الضوء على دور محفوظات الدولة والوالیة من بین دور المحفوظات الحكومیة، خاصة 

تشكل دور حفظ المدینة  وعلى صعید المحلیات. دار المحفوطات الفیدرالیة بمدینة كوبلنز ضمن مواقع أخرى

ومثلما تمتلك . والبلدیة المجموعة األكبر، فضالً رعن وجود دور حفظ للدوائر في بعض الوالیات االتحادیة

الكنیسة اإلنجیلیة دور محفوظات مركزیة وفي الوالیات، تحتفظ كذلك الكنیسة الكاثولیكیة بدور حفظ  

 .افر دور حفظ لألدیرةباألبرشیات واألسقفیات والكاتدرائیات، كذلك تتو

في مجال االقتصاد یجدر ذكر دور محفظات بعض الشركات الفرادى إلى جانب دور أرشیف الغرف 

ویندرج . واالتحادات، وفي مجال السیاسة أیًضا ال یمكن إغفال ذكر نقاط جمع البرلمانات واألحزاب والروابط

بث اإلذاعي، وكذا على وجھ الخصوص تحت دور أرشیف وسائط اإلعالم تلك الدور الخاصة بمرافق ال

ھذا وتوثق الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي . أرشیفات الصحافة والصور التي أنشأتھا دور نشر الصحف

وأخیًرا، . تاریخھا من خالل دور محفوظات خاصة بھا، وھو ما ینطبق أیًضا على مؤسسات علمیة وثقافیة

 . الحاكمة التي  عادة ما تكون  بحوزة النبالء ینبغي ذكر أرشیفات الحكام والبیوت واألسر

فھي تسمح باستخدامھا من خالل . تُعتبر دور المحفوظات واألرشیف بمثابة المرافق الخدمیة الحدیثة  

قاعات قراءة واطالع، كما توفر وسائل مساعدة تقنیة وخدمات إعادة اإلنتاج والنسخ، بل وتوفر أیًضا وسائل 

على شبكة اإلنترنت؛ إذ ال یتم رقمنة اللمحات العامة عن المحتویات والكتب المتوافرة، بل المعلومات الخاصة بھا 

كما أن دور األرشیف تُعد من مقدمي البیانات للمكتبة الرقمیة . كذلك رقمنة مقتنیات مختارة بأعداد متزایدة

 .القطاع بعینة األلمانیة، حیث أُنشئت بوابة األرشیف األلمانیة لتكون وسیلة نفاذ خاصة لھذا



نظًرا لكون معظم مواد األرشیف فریدة من نوعھا فإن الحفاظ على المقتنیات یندرج ضمن أھم المھام 

إال أن أحد أكبر التحدیات في ھذا السیاق یتمثل بالطبع في التغییر الجذري الذي طرأ على . في عصرنا الحالي

فھناك ). مكاتب دون أوراق(ال زال التغیر مستمر العملیات اإلداریة وقنوات التواصل في عصرنا الرقمي؛ و

نسبة كبیرة من المصادر المستقبلیة لم یعد إنتاجھا یعتمد على الشكل المطبوع بوتیرة متسارعة، بل على الشكل 

إذ تخضع الملفات اإللكترونیة، ومن ثم البیانات اإللكترونیة لمبدأ إلزام التسلیم كما تسري في تقییمھا . اإللكتروني

وعلیھ تفرض إشكالیة . فس المعاییر الشكلیة وتلك الخاصة بالمضمون كما ھو الحال بالنسبة للمواد المكتوبةن

األرشفة طویلة المدى نفسھا مثلما یحدث في المكتبات؛ ورغم تحدید متطلبات األرشفة اإللكترونیة طویلة المدى 

 . بعد تتحققإال أنھا لم 

تخدامھا كلھا أمور تستند إلى أساس قانوني؛ فإلى جانب قانون إن استالم مواد األرشیف وحفظھا واس

المحفوظات الفیدرالي تحظى كذلك قوانین أرشیف الوالیات بأھمیة كبرى، تلك التي تُستكَمل من خالل ضوابط 

التي ) عاًما 30في العادة (وتُعتبر فترات الحظر العامة . قانونیة أخرى مثل لوائح االستخدام ولوائح الرسوم

ویھدف قانون المحفوظات الفیدرالي الُمخطط لعام . خضع لھا الوثائق األرشیفیة من المسائل ذات الصلة العملیةت

 .إلى قصر فترات الحظر المحددة على عشر سنوات 2017

 
 

 

تُعد دور األرشیف من ناحیة أماكن للبحث التاریخي، كما أنھا تُعتبر من ناحیة أخرى بمثابة الوسیط 

وعلیھ تندرج اإلصدارات والمحاضرات أو المعارض ضمن مجاالت عمل دور . والناقل للموضوعات التاریخیة

 .المحفوظات واألرشیف المركزیة

تجمع العاملون المتخصصون في دور المحفوظات واألرشیف تحت لواء االتحاد األلماني للعاملین   

وكذلك الجمعیة األلمانیة للعاملین بدور المحفوظات االقتصادیة، التي تنقسم إلى مجموعات  (VdA)باألرشفة 

بوصفھ جھاز  VdAرشفة ویصدر االتحاد األلماني للعاملین باأل. متخصصة واتحادات للوالیات ودوائر عمل

على صعید التدریب والتأھیل تلعب ). نسخة 3.600حوالي (النشر مجلة متخصصة في مجال الحفظ واألرشفة 

مدرسة األرشفة في ماربورج  بوصفھا معھد عالي لعلوم األرشیف الدور الرئیس، إال فیما یقع على مستوى 

تمنح جامعة بوتسدام المتخصصة أیًضا درجة كما . الموظفین المتخصصین لخدمات الوسائط والمعلومات

 .البكالوریوس ومن ثم الماجستیر في علوم المحفوظات واألرشفة

 

 

ت تُعتبر دور الحفظ واألرشیف الیوم أكثر من أي وق
تیح مضى مؤسسات خدمیة للعلم والمواطنین، لذا فھي ت

ع حدیثة مثل صاالت اطال: ا بنیة تحتیة مناسبةلمستخدمیھ
البناء أو ُمحدثة ومزودة  بوصالت شبكة اإلنترنت 

وأجھزة البتوب، وكذا غرف مرجعیة مجھزة  عملیًا، 
وأجھزة حصر وفھرسة إلكترونیة وأرشیف رقمي، 

تھا،  توسیع نظم المعلومات وباوبات اإلنترنت وصیان
.  نتاألرشیف عبر اإلنترالبحث والطلب المسبق لمواد 

ث قد وتتطلب ھذه الخدمات بالطبع أن تكون وسائل البح
تم رقمنتھا ووضعھا على شبكة اإلنترنت، وھو ما 

ھنا المقصود  -أصبحت دور المحفوظات واألرشیف 
 تقدمھ في -أرشیف الدولة العام في مدینة كارلسروه

ة أرشیف الدول: الصورة. غضون ذلك على نطاق واسع
في مدینة كارلسروه العام  

 



  



 الفصل الثالث 

 تعدد المكتبات وتنوعھا
 صورة المكتبات األلمانیة ذات األوجھ المتعددة

 تنوع التمویل  
یعد تنوع أنماط المكتبات المختلفة إحدى السمات الممیزة لقطاع المكتبات بألمانیا، وھو ما یعزى إلى    

ارتباط المكتبات ارتباًطا وثیقًا بالتطور التاریخي للثقافة والفكر بألمانیا ووالیاتھا.  یعنيحقبة تاریخیة بعینھا، مما 

في البدایة على جھات التمویل   . لذا یجدر بنا إلقاء نظرةفي معظم األحیان جھات تمویل معینة  وتتبع المكتبات

 المختلفة للمكتبات وذكر أھمھا: العامة منھا والكنسیة والخاصة.  

 التمویل العام

    الحكومة االتحادیة

من بین المكتبات التي یتحمل االتحاد نفقاتھا، نخص بالذكر المكتبة الوطنیة األلمانیة التي تندرج ضمن 

كما تندرج أیًضا مكتبة  (BKM).  قِبل الحكومة االتحادیة بشئون الثقافة واإلعالم المكلفین من مجال عمل

وھي من أكبر  ملیون ُمجلدًا، 1.3إذ تحتوي على  المھمة، االتحادي الكائنة في برلین ضمن المكتبات البرلمان 

مكتبات البرلمانات بالعالم، فضالً عن مكتبات الوزارات، والجھات الحكومیة، والمحاكم، والھیئات االتحادیة 

للبحوث، وكذلك مكتبتا جامعتي القوات المسلحة بھامبورج نویبیبرج (بالقرب من مدینة میونیخ)، وأكادیمیة 

 مكتبة أخرى. 60ما یقرب من  الدفاع للمعلومات واالتصاالت في شتراوسبرج، وكذلك

 لكن نظًرا ألن الوالیات تكاد تكون ھي الجھات الوحیدة المنوطة بالعلوم، والتعلیم، والثقافة، والفن،   

 ما یظھر االتحاد بصفتھ جھة تمویل للمكتبات.   فقلیالً 

ھمیتھا حدود ویشارك االتحاد عموًما في تمویل عدد قلیل من المكتبات والھیئات التي تتخطى في أ   

معھدًا للبحوث العلمیة غیر الجامعیة، والتي تتبع جمعیة  80  اإلقلیم. كما یدعم االتحاد والوالیات معًا حوالي

في   جوتفرید فیلھیلم الیبنتس للعلوم والمكتبات المتخصصة التابعة لھا. أما المكتبات المركزیة المتخصصة

  التي تشكل البنیة األساسیة للعلوم، وتعد لذلك عضًوا   ن الھیئاتمجاالت الطب، والتكنولوجیا، واالقتصاد فھي م

في جمعیة الیبنتس. كما تتمتع أیًضا معاھد بحثیة كبیرة بالتمویل المشترك مثل جمعیة ماكس بالنك، وجمعیة 

فراون ھوفر وجمعیة ھرمان فون ھلمھولتس لمراكز البحوث األلمانیة والتى تحوي بدورھا مكتبات متخصصة 

 ت أھمیة كبیرة.   ذا

 

   الوالیات

في مجال الثقافة بموجب الدستور األلماني، تعد الوالیات من أھم الجھات الممولة   نظًرا لسیادتھا   

للمكتبات العلمیة، وتدخل جمیع المعاھد العلیا تقریبًا وكذلك مكتباتھا، عالوة على مكتبات الدولة، والوالیات 

العلمي   لبحث واألقالیم ضمن اختصاص الوالیات، فًضالً على مكتبات البرلمانات والسلطات ومؤسسات ا

 للوالیات، وأرشیفات الدولة ومتاحفھا.



 

   المحلیات 

في إطار الحكم الذاتي المكفول لھا   تعد المدن والمحلیات من أھم ممولي المكتبات العامة، حیث تعمل   

في). وفى والذي یمنحھا حق تمویل مكتبة  المدینة أو مكتبة الدائرة (رعایة التواجد الثقا بموجب القانون األساسي،

في بعض المقاطعات بعض المكتبات المتنقلة، ومكتبات الدوائر المركزیة   كثیر من األحیان تمول الدوائر الریفیة

  التابعة لھا أو مكتبات الدوائر التكمیلیة، وأحیانا یأتى ھذا التمویل بالتعاون بین المحلیات ومراكز الكتب  الرئیسة

 یان المجتمعات الصغیرة مساعدات مالیة من أجل مكتبات المدینة والبلدیة.  في بعض األح  في الوالیات، أو تمنح

 ذات صفة قانونیة    –مؤسسات عامة 

ذات صفة قانونیة عدیدة بتمویل مكتبات مھمة، ونذكر ھنا في المقام األول  –تقوم مؤسسات عامة 

الكالسیكیة بمكتبتھا التي تحمل اسم الدوقة مؤسسة التراث الثقافى لبروسیا بمكتبة الدولة ببرلین، ومؤسسة فایمر 

أنا أمالیا بمدینة فایمر. وھناك مؤسسات أخرى عامة وذات صفة قانونیة تمول مكتبات خاصة بھا، وتعتمد بالتالي 

على تمویل الھیئات بمنطقة بعینھا، وال سیما المؤسسات الفرنكشیة  بمدینة ھالة على نھر الزالھ بمكتبتھا 

ة  المتحف الوطني الجرماني  بمدینة نورنبرج بمكتبتھا المتخصصة الھامة، والمكتبة المركزیة الرئیسیة، ومؤسس

التي تدار بوصفھا مؤسسة والتى تحوى ضمن جنباتھا مكتبة مدینة برلین    ، ZLBومكتبة الوالیة ببرلین

 -األلمانیة لعلوم االقتصادومكتبة مجلس الشیوخ، وكذلك المكتبة المركزیة  ، AGBوالمكتبة التذكاریة األمریكیة

 . ZBWمركز معلومات الیبنیتس االقتصادي 

 

 التمویل الكنسي

تمتلك كل من الكنسیة الكاثولیكیة والبروتستانتیة على حد سواء عددًا كبیًرا من المكتبات. ویندرج كل 

اإلبراشیات، وكنائس الوالیات، ھذا باإلضافة إلى مكتبات سمینارات من مكتبات الكاتدرائیات، ومكتبات 

في العلوم اإلنسانیة، كما أن مكتبات المعاھد   القساوسة وھیئات كنسیة أخرى ضمن نمط المكتبات المتخصصة

ل ضمن نظم التي نذكر منھا على سبیل المثال مكتبة الجامعة الكاثولویكیة بمدینة أیشتات التي تدخ   العلیا الكنسیة

) وفي جمعیة AkthBالمكتبات العلمیة. ومعظمھم منظمون في مجموعة عمل المكتبات الالھوتیة الكاثولیكیة (

وبالتعاون مع رابطة دور المحفوظات  2000)؛ وقد أصدروا أیًضا منذ عام VkwBالمكتبات الكنسیة والعلمیة (

الكتاب السنوي لنظام الكتب والمكتبات الكنسیة" )،  "AABevK(  والمكتبات التابعة للكنیسة البروتستانتیة

 الشھیر.

تحتفظ الكنیسة الكاثولیكیة مثلھا في ذلك مثل الكنیسة اإلنجیلیة أیًضا 
بالعدید من المكتبات العلمیة التي تدعم البحث والتدریس 
والدراسات في الجامعات والمؤسسات التعلیمیة الكنسیة. تخدم 

بفالس) الكلیة  -األسقفیة في مدینة تریر (راینالند  مكتبة المدرسة
الالھوتیة بجامعة تریر كمكتبة جامعیة؛ وكمكتبة أبرشیة، لدیھا 
مھمة جمع األدبیات والمعلومات حول أبرشیة تریر في الماضي 
والحاضر وإتاحتھا، باإلضافة إلى مقتنیات الكتب التاریخیة 

،  نُقل 2016. وفي عام لمكتبات الرعیة واألدیرة لخدمة المنطقة
 -تدریب المرشحین للكھنوت إلى فرانكفورت سانت جورج. 

 الصورة: مدرسة الكھنوت بمدینة تریر
 



وتتولى مكتبات األبرشیة بصفتھا مكتبات إقلیمیة عملیة توفیر الكتب لألبرشیات المعنیة، فھي ال تتیحھا 

الكنیسة المتفرغین والمتطوعین والعلماء واألشخاص أثناء التدریب والدراسة، وإنما یمكن للجمیع  فقط لموظفي

إلیھا مجانًا. ولمكتبات الرھبان واألدیرة ملف محتویات مختلف تماًما، اعتمادًا على تاریخھا وملف الوصول 

تعریفھا ومھام المكتبات المعنیة. وتتراوح المحتویات بدایة من المكتبات الالھوتیة الفلسفیة الكبیرة، مثل ما ھو 

كتبات الخاصة األصغر التي تضم المنشورات متاح في األدیرة البیندیكتیة في ماریا الخ و بویرون، حتى الم

 وھنا نجد باإلضافة إلى األدب الالھوتي الفلسفي الحالي واألدب في الخاصة بالرھبنة أو المكتبات الالھوتیة.

وتحتفظ . مجاالت المعرفة األخرى، توجد أیًضا مقتنیات تاریخیة متنوعة من المخطوطات والمطبوعات القدیمة

وفي عدد غیر قلیل من . ة صغیرة، معظمھا یدار بشكل تطوعي، على مستوى رعایاھاالكنائس بمكتبات عام

 .المكتبات الكنسیة بمھمة توفیر المطبوعات العامة بسبب نقص المرافق المجتمعیة المناطق الریفیة، تقوم

 

 التمویل الخاص   

 
 

 

 

 

 

یمكن للشركات والجمعیات أو األفراد أن تتولى تمویل مكتبات، كما 

ومراكز معلومات خاصة بھا ألغراض البحث والتطویر،  تمتلك كثیر من المؤسسات االقتصادیة الكبرى مكتبات

والتي من شأنھا تلبیة احتیاجات العاملین بھا وھى لذلك عادة ما تكون غیر متاحة لالستخدام العام. تندرج أیًضا 

التي تھدف إلى تدعیم عملھا، ضمن المكتبات    العلمي أو  مكتبات الجمعیات ذات الطابع االقتصادي والمھني أو 

العلمیة المتخصصة. ومن النادر وجود أفراد یمتلكون مكتبات عامة كبیرة بألمانیا، إال أننا نجد فقط حاالت 

استثنائیة مازالت المقتنیات بھا تحت تصرف النبالء (فى ریجنسبورج وزیجمارینجن). وتعتبر صاالت الكتب 

وتخضع لتمویل من قبل مؤسسة ذات  1899والتي تأسست عام  (HÖB)  في المدینة الكبرى ھامبورج  العامة

 صفة قانونیة بمثابة أكبر نظام مكتبي  في واحدة من المدن الكبرى بألمانیا.  

 تعدد أنماط المكتبات   

ال تختلف أنماط المكتبات تبعًا لمصدر التمویل سواء عام أم خاص فحسب، ولكن أیًضا وفقًا لتطورھا    

بھا، وكذلك دائرة المستفیدین منھا. حیث تعتبر المھام والوظائف معاییر  وتبعًا لحجم ونمط المقتنیات التاریخي،

أساسیة للتمییز بین أنماط المكتبات المختلفة. وكثیًرا ما تحدث تداخالت عدیدة، خاصة فیما یتعلق بالمكتبات ذات 

(بافاریا)   یجنسبورجتعد مكتبة محكمة األمیر ثورن وتاكسیس في ر
 245000واحدة من المكتبات الخاصة، وھي مكتبة أكادیمیة خاصة بھا 

من المطبوعات النادرة والتي ترجع  1700مخطوطة و  3350مجلد و 
إلى أول عصور الطباعة، وقد تم إتاحتھا للجمھور في وقت مبكر من 

. تم إنشاء القاعة ذات القبة المصممة على طراز الباروك في 1787عام 
تي سمیت على اسم رسامھا كوزماس دامیان أسام، ، وال1732عام 

 وتضم جزًءا من مقتنیات المكتبة القدیمة.
 سبلیتا، واألرشیف المركزي األمیر ثورن وتاكسیس .L.Wالصورة:  -

 



رض التالى وظیفة في الع  الوظائف المزدوجة (على سبیل المثال مكتبة المدینة ومكتبة الوالیة). لذلك روعیت

 المكتبة الرئیسة كعالمة ممیزة لھا.

������ ��� ���� ����  
ھناك سلسلة من المكتبات الكبرى األخرى إلى جانب المكتبة الوطنیة األلمانیة تتمتع كذلك بأھمیة قومیة    

 في قطاع المكتبات األلماني.  وتلعب دوًرا بارًزا
المقتنیات  اسم المكتبة

 (المجلدات)
االستعارات 

 الداخلیة
 (بالوحدة)

نفقات التزوید 
والتجلید 
 (بالیورو)

المستخدمون 
) األعضاء(

 النشطاء

ساعات العمل 
 أسبوعیًا

اإلعارة عن 
بعد وتوصیل/ 

إرسال 
 الوثائق

المكتبة األلمانیة الوطنیة بمدینتي 
 فرانكفورت/ماین والیبزیج 

 4.672 73 21.786 غیر متاح ملیون 0.52 ملیون 19.5

 62.269 69 33.289 ملیون 9.96 ملیون 1.27 ملیون 11.5 المكتبة العامة ببرلین
 294.761 112 69.455 ملیون 12.19 ملیون 1.46 ملیون 10.5 المكتبة العامة ببفاریا میونیخ

 183.198 84 27.504 ملیون 12.67 0 ملیون 3.08 المكتبة التقنیة للمعلومات بھانوفر
لمركز المعلومات   المكتبة المركزیة

 لعلوم الحیاة بكولونیا وبون
 131.729 73 غیر متاح غیر متاح ملیون 0.089 ملیون 1.6

المكتبة المركزیة لعلوم االقتصاد بكیل 
 وھامبورج

 45.331 55 12.584 غیر متاح ملیون 0.26 ملیون 4.4

 : المكتبات العالمیة الوطنیة2015االحصائیة العامة 
 المركزیة والمكتبات المتخصصة

 31.12.2015(المصدر: اإلحصائیة األلمانیة للمكتبات، الوضع في: 
 

 
  األلمانیة ������� �������

في السیاسة الداخلیة إلى عرقلة إنشاء مكتبة وطنیة لفترة طویلة   أدى تفتیت المناطق بألمانیا والتناقض

والتي أسسھا اتحاد  1912كما لم تعد المكتبة األلمانیة المؤسسة بمدینة الیبزیج عام  بخالف دول كثیرة أخرى.

بورصة صناعة الكتب األلمانیة بدعم من مدینة الیبزیج ومملكة ساكسونیا قادرة على القیام بوظیفتھا كمكتبة 

. لذا أقیمت 1945لمانیا عام وطنیة بل ومكتبة تقوم بإعداد الببلیوغرافیا الوطنیة للوالیات الغربیة بعد تقسیم أ

. ومع 1946المكتبة األلمانیة بمدینة فرانكفورت على نھر الماین من واقع مبادرة للناشرین والمكتبیین عام 

اندمجت كلتا المؤسستین لتكونا ھیئة جدیدة تحمل اسم المكتبة األلمانیة، أصبح اسمھا  1990الوحدة األلمانیة عام 

في مدینتي الیبزیج وفرانكفورت   . وتقوم المكتبة بمھامھا2006بموجب القانون عام  المكتبة الوطنیة األلمانیة

 على نھر الماین. 



ملیون وحدة  32.6وتعد المكتبة الوطنیة األلمانیة أكبر مكتبات ألمانیا على اإلطالق الیوم الحتوائھا على   

ببرلین، والذي نُِقل إلى الیبزیج  1970الذي  تأسس في عام  DMA  وسائط. وكذلك أرشیف الموسیقى األلماني

وحدة موسیقى  994.000حیث یضم ما یقرب من  2010في المكتبة األلمانیة في عام   بعد إتمام أعمال التوسیع

ملیون تسجیل صوتى وتعد بھذا أكبر مكتبة موسیقیة بألمانیا، حیث تضم أیًضا كتالوج بون، الذي  1.7وأكثر من 

 داء الموسیقي المعكوس. یُعرض فیھ دلیل مواد األ

ومن بین المھام التي تقوم المكتبة بتنفیذھا وفقًا لنص "قانون المكتبة الوطنیة األلمانیة" المعمول بھ منذ 

 األعمال التالیة:  2006عام 

 1913جمع كل أنواع (الوسائط) األعمال اإلعالمیة التي صدرت بألمانیا منذ عام  •

جمع األصول، والحصر، والفھرسة الببلیوغرافیة واألرشفة لجمیع أنواع األعمال اإلعالمیة المنشورة  •

التي تمت لجمیع الوسائط المنشورة باللغة    بالخارج، وكذلك الترجمات 1913باللغة األلمانیة منذ عام 

توفیرھا على الدوام األلمانیة للغات األخرى، وجمع أصول أیة أعمال إعالمیة صدرت عن ألمانیا، و

لالستخدام العام، فضًال عن توفیر المكتبة المركزیة والخدمات الببلیوغرافیة الوطنیة. اإلصدارات 

واألعمال اإلعالمیة باللغات األخرى وكذلك كافة  1913األلمانیة المنشورة خارج ألمانیا منذ عام 

كل شكل من أشكال العرض الكتابي، أو  اإلصدارات عن ألمانیا. والمقصود باألعمال اإلعالمیة ھنا ھو

 الصور، أو الصوت، والتي تم عرضھا على الجمھور في شكل مادي أو غیر مادي.

یحدد قانون اإلیداع اإللزامي حق المكتبة الوطنیة األلمانیة في تلقي األعمال اإلعالمیة حتى وإن لم یتم 

في ألمانیا. ویشمل ذلك المنشورات التقلیدیة في  طلبھا، بشكل مجاني من الناشرین التجاریین وغیر التجاریین

شكل ورقي أو أي شكل آخر مصغر، أو على ناقالت الصوت، وأعمال الوسائط المادیة على ناقالت البیانات 

اإللكترونیة وكذلك المنشورات عبر اإلنترنت، بما في ذلك الكتب اإللكترونیة والمجالت اإللكترونیة واألوراق 

. وكذا شرح وتحدید DNBورات الجامعة اإللكترونیة؛ یتم أیًضا أرشفة مواقع الویب بواسطة اإللكترونیة ومنش

 األحكام القانونیة المتعلقة باألوامر الجماعیة في اإلرشادات الجماعیة.

 

 

 



یجعل التفویض الشامل بجمع المقتنیات، من المكتبة الوطنیة األلمانیة، مكتبة عالمیة للمنطقة الناطقة 

ھذا یعني أنھا تقوم بجمع الكتب وإتاحتھا في جمیع مجاالت المعرفة. ولضمان  ،1913نیة بدًءا من عام باأللما

 حفظ تلك المقتنیات، فھي تجعلھا متاحة لكافة الناس حصریًا الستخدامھا في غرف القراءة داخل المكتبة.

المركزي لجمھوریة ألمانیا المكتبة الوطنیة األلمانیة ھي مكتبة األرشیف المركزیة وأرشیف الموسیقى 

االتحادیة ومركزھا الببلیوغرافیا الوطنیة. وھي تضم جمیع المنشورات التي تظھر في ألمانیا في قاعدة بیاناتھا. 

 كمجلة على اإلنترنت بتنسیق المستند المحمول  Deutsche Nationalbibliografieوتنشر سلسلة 

(PDF) لوج المكتبة الوطنیة األلمانیة أمام مجاالت البحث المختلفة. ، وھي متاحة مجانًا في كتا2010منذ عام

باإلضافة إلى ھذا الكتالوج الذي یمكن الوصول إلیھ مجانًا عبر اإلنترنت، ھناك عرض ببلیوغرافي وطني یلبي 

احتیاجات العمالء الذین یرغبون في استخدام مجموعة البیانات المضافة أو المتغیرة حدیثًا في فترات معینة 

 كقیمة مضافة مقارنة باستخدام الكتالوج المجانى.

یجري توزیع البیانات الوصفیة للببلیوغرافیا الوطنیة األلمانیة تحت شروط "المشاع اإلبداعي صفر" 

)CC0 1.0 بطرق مختلفة عن طریق كتالوج عبر اإلنترنت، وواجھات مختلفة ونقل البیانات عبر خوادم (FTP 

/ WWW نسیقات بیانات وھو متاح أیًضا في تMARC 21و ،RDF -Serializations وCSV وDNB 

Casual (oaidc) تم إیقاف طباعة الببلیوغرافیا الوطنیة األلمانیة بعد ما یقرب من مائة 2009. في نھایة عام ،

وھي شركة تابعة  ، GmbH (MVB)عام من النشر. بالتعاون مع إدارتي التسویق والنشر لتجارة الكتب 

)، توفر المكتبة الوطنیة األلمانیة VLBتب األلمانیة، والتي تجمع دلیل الكتب القابلة للتورید (لـبورصة الك

. وإلثراء الكتالوج (خدمة 2003معلومات حول المنشورات الحالیة من خالل خدمة النشر الجدیدة منذ عام 

TOCاط تشعبي دائم لجدول المحتویات )، تقدم المكتبة الوطنیة األلمانیة باستمرار بیانات ببلیوغرافیة مع ارتب

 ). PDFالرقمي القابل للبحث بتنسیق المستند المحمول (

 وتولي المكتبة الوطنیة األلمانیة عنایة خاصة لوثائق الھجرة والمنفى األلمانیة خالل الحكم النازى    

الیبزیج وأرشیف  . حیث تضم مجموعة أدب المنفى للمكتبة األلمانیة بمدینة1945وحتى عام  1933 من عام 

التي    المنفى األلمانى بالمكتبة الوطنیة األلمانیة بمدینة فرانكفورت على نھر الماین الكتب والكتیبات والدوریات

نشرھا المھاجرون األلمان بالخارج، وكذلك ما خلفھ بعضھم، إلى جانب أرشیف المنظمات بالمنفى. ومن خالل 

المنفى األلماني یطرح شھادات لتوثیق ما تم أثناء فترة المنفى للجمھور. العروض والفاعلیات التي یقدمھا أرشیف 

كما تقوم مكتبة أنا فرانك شوھا الموجود بالیبزیج بجمع األدب الصادر عالمیًا حول مالحقة الیھود وإبادتھم 

 وكذلك حول الھولوكوست.  

اب والخط األلماني. كما یكتسب في متحف الكت  یوجد بمدینة الیبزیج مركًزا لتوثیق حضارة الكتابة   

في وقت دخلت فیھ الوسائط السمعیة البصریة   االحتفاظ بالشھادات القیمة لثقافة الكتاب والكتابة أھمیة متزایدة

في العالم من   لیعد بذلك أقدم متحف 1884في منافسة مع الكتاب. وقد تأسس متحف الكتب عام   واإللكترونیة

التي تضم أضخم مجموعة أوراق ذات العالمات المائیة على مستوى    الثمینة والغنیةنوعھ، یعرض مقتنیاتھ 

 في معارض خاصة ودائمة.  العالم والمتاحة أمام جمھور عریض

في مشاریع وطنیة ودولیة   تتعاون المكتبة الوطنیة األلمانیة مع ھیئات مكتبیة وطنیة ودولیة وتشارك  

في   في تنفیذ بنیة البیانات  ال: وضع قواعد ومعاییر وقوانین مشتركة، والتعاونعدیدة، نذكر منھا على سبیل المث



صورة قواعد للبیانات، وإیجاد استراتیجیات وأسالیب النتزاع األحماض من الكتب بصورة جماعیة، وتعریف 

یة لمركز الترقیم معیار بیانات المیتا، للمعالجة الفنیة للمصادر الرقمیة والمحولة إلى أرقام، والوظیفة الوطن

  الخاص بألمانیا، إنشاء المكتبة الرقیمة األلمانیة وكذلك مكتبة األوربیان (ISSN)الدولى المعیارى للدوریات 

Europeana  . 

تعتمد صیانة المكتبة الوطنیة األلمانیة على المعاییر الدولیة المعترف بھا وتھدف إلى تجنب أو تقلیل    

حتملة للوسائط اإلعالمیة الخاصة بھا. لذلك فإن التركیز الرئیس للعمل ھو قبل كل عملیات التلف والتدھور الم

شيء التدابیر الوقائیة وإجراءات الحفظ الشاملة. وتشمل تلك التدابیر نماذج التعبئة والتغلیف المتوافقة مع 

من المعلومات. األرشیف، وصیانة المخزون، وعملیات إزالة الحموضة منھ ودعم الحفظ لإلجراءات التي تؤ

باإلضافة إلى ذلك، یتم تنفیذ تدابیر الحفظ بشكل منھجي في ورشة الحفظ لمجموعات مختلفة من المخزونات. 

وأحد المجاالت الفرعیة األخرى الھامة ھو مجال إدارة الجودة، والتي تضمن تنفیذ جمیع التدابیر بالجودة 

 المطلوبة.

 مكتبة الدولة للتراث الثقافى لبروسیا ببرلین   

) الى جانب المكتبة الوطنیة SBB-PKالتراث الثقافي البروسي ( -تعد المكتبة الوطنیة بوالیة برلین 

ألمانیة للبحث العلمي والمعلومات. وھى جزء من مؤسسة التراث الثقافي البروسي،  بوالیة بافاریا، أھم مكتبة

وتعد في نفس الوقت واحدة من أكبر  وتكملھا علیھا الثقافیة لدولة بروسیا السابقة وتحافظالتي تحرس  األصول 

من جمیع الوالیات األلمانیة. ال  ٪25و  ٪75المؤسسات الثقافیة في العالم. وتمولھا الحكومة الفیدرالیة  بنسبة 

) وكذلك مكتبة الدولة البروسیة. 1661عام تزال المكتبة تتبع تقلید المكتبة الملكیة السابقة في برلین (التي تأسست 

على الرغم من الخسائر الكبیرة التي لحقت بھا أثناء الحرب العالمیة الثانیة، إال أنھا ال تزال تعد واحدة من أكبر 

 وأھم المكتبات األكادیمیة العالمیة في أوروبا.

ا في برلین في ألمانیا ما بعد وبسبب التقسیم الذي خلفتھ الحرب، كانت ھناك مكتبتان حكومیتان مقرھم

 1992ینایر  1الحرب. وبعد إعادة توحید ألمانیا، تم دمج الموقعین في األجزاء الشرقیة والغربیة من المدینة في 

 - SBB-PK" (Staatsbibliothek zu Berlinالتراث الثقافي البروسي ( -تحت اسم مكتبة والیة برلین 

Preußischer Kulturbesitz "."تحت رعایة مؤسسة التراث الثقافي البروسي لتشكیل "مكتبة في مبنیین 

 

 



 

الكائن في  ُوِضع تصمیم التركیز النوعي على الموقعین طبقًا لمقتنیات كل مكتبة منھما. ویعتبر البیت 

ءة الذي تم تجدیده بالكامل على مدار أربعة سنوات وتم توسیعھ لیشمل غرفة قرا شارع تحت ظالل الزیزفون

وغرفة قراءة للمطبوعات التاریخیة، بمثابة مكتبة أبحاث تاریخیة ومخصصة  2013مركزیة افتتحت في عام 

ألدب جمیع العصور حتى مطلع القرن التاسع عشر إلى القرن العشرین. باإلضافة إلى المنشورات التاریخیة، فإن 

وكتب األطفال والشباب والصحف ستتركز األقسام الخاصة بالمواد الخاصة بالمخطوطات والموسیقى والخرائط 

 ھنا في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، یحتوي الموقع على ورشة ترمیم حدیثة ومركز رقمنة. تم تحویل البیت

إلى مكتبة أبحاث حدیثة ویقدم أدبًا حدیثًا ومتطوًرا، تكملھ مجموعة مرجعیة عالمیة   الكائن في شارع بوتسدام

 أیًضا األقسام الخاصة بمناطق أوروبا الشرقیة والشرق األوسط وشرق آسیا. لجمیع العصور. توجد ھنا

 250000ملیون ُمجلدًا وكتابًا ودوریة وعمل مسلسل وأكثر من  11.4تحتوي مكتبة الدولة ببرلین على 

ملیون عمل متخصص مطبوع في المجموعات النادرة، و  1.8مطبوعة مبكرة، و  4600مطبوعة نادرة و 

 320.000مخطوطة، وأكثر من  60.000وسائط من الموروثات والمحفوظات، وما یقرب من وحدة  1600

صحیفة حدیثة مطبوعة من جمیع أنحاء العالم  360ملیون شكل مصغر. یوجد باستمرار ب  2.7توقیعًا، وكذلك  

بیانات وما قاعدة  5000مجلة دولیة مطبوعة. یشمل المحتوى اإللكتروني المتاح حوالي  27000وما یقرب من 

مجلة إلكترونیة. نظرا لالزدیاد المتنامي في أعداد المقتنیات، فقد احتاجت مكتبة الدولة إلى  30000یقرب من 

 وتتسع لستة مالیین مجلد.  2014مساحة تخزین إضافیة دخلت حیز التشغیل في عام 

 

وتوفیر المعلومات. في إطار تؤدي مكتبة الدولة العدید من المھام في نظام توفیر األدب العابر لإلقلیم 

البرنامج الجدید المدعوم من قبل الجمعیة األلمانیة للبحوث من أجل توفیر المعلومات المتخصصة فھي تشرف 

عبر آسیا وخدمة المعلومات المتخصصة للبحث القانوني الدولي  -على خدمة المعلومات المتخصصة آسیا 

وعة المطبوعات األلمانیة، فقد حصلت على جمیع برنامج تجمیع مجم ومتعدد التخصصات. وفي إطار

-1801، وبالنسبة للموسیقى 1912-1801(بالنسبة للخرائط  1912وحتى عام  1871المطبوعات من عام 

التابعة لمكتبة الوالیة مجموعات الصور والممتلكات الخاصة بالعدید من  bpk). وتدیر وكالة الصور 1945

 ملیون صورة.  12من  المصورین وتمتلك مجموعة تضم أكثر

من خالل خدماتھا الببلیوغرافیة، ترتبط المكتبة جزئیًا بأنشطة مماثلة لتلك التي كانت تقوم بھا مكتبة 

ملیون  1.8والسجالت الوطنیة لـ  ،دولة بروسیا في الماضي. فھي تقوم بإدارة تحریر قاعدة بیانات المجالت

ملیون  15.6حتى یومنا ھذا، وقامت بتسجیل أكثر من  1500 صحیفة ومجلة من جمیع األنواع وبشتى اللغات من

مكتبة ألمانیة. وفي مجال المخطوطات والمطبوعات القدیمة، فتقع  3700سجل ملكیة لتلك اإلصدارات في حوالي 

، Kalliopeمن ضمن مسؤولیات المكتبة، من ضمن أمور أخرى، قاعدة بیانات التوقیعات والعقارات الوطنیة 

منذ مائة عام كذلك عن الكتالوج العالمي للوسائط المطبوعة واإللكترونیة للكتب التي تمت طباعتھا وھي مسئولة 

 .1500قبل عام 



في حین أن مكتب ختم مكتبة الدولة كان مسؤوالً عن إصدار ختم المكتبة األلمانیة، فإنھ یقوم الیوم 

(معرف   ISILلمؤسسات ذات الصلة؛ یعتبربإصدار العالمات الدولیة للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وا

 ویحل محل الرموز األلمانیة.  ISOالمعیار الدولي للمكتبات والمنظمات ذات الصلة) ویطبق معیار األیزو 

      

 میونیخ    –مكتبة الدولة ببفاریا 

التي تقدر    المدونةبمجلداتھا الوطنیة والدولیة من المواد  (BSB)میونیخ  –تعتبر مكتبة الدولة ببفاریا    

ملیون ُمجلدًاثانى أكبر مكتبة علمیة عالمیة شاملة بجمھوریة ألمانیا االتحادیة، ومصدر من أھم  10.5 بحوالي

في نفس الوقت المكتبة المركزیة  لوالیة  بافاریا السلطة الحكومیة   مصادر جمع المراجع بالعالم. كما تمثل

، 1663في بافاریا منذ عام   التي صدرت   تقوم بجمع النسخ اإلجباریة المختصة لشئون المكتبات ببفاریا؛ كما

 59.000في ذلك إلى عدد   كذلك تعتبر ثانى أكبر مكتبة للدوریات بأوروبا بعد المكتبة البریطانیة، ویرجع الفضل

 في الدوریات والصحف.    اشتراك سنوى

التابعة لبالط عائلة فیتسلباخ، والتي تحمل اسم  بوصفھا المكتبة 1558التي تأسست عام    تقوم المكتبة،   

حتى یومنا ھذا، بجمع إصدارات من كل الدول وفي مختلف االتجاھات العلمیة.  1919مكتبة الدولة ببافاریا منذ 

وتندرج العلوم القدیمة، والتاریخ، والموسیقى، ومنطقة شرق وجنوب أوروبا وكذلك الشرق األوسط وشرق آسیا 

صصھا كما أن لدیھا مجاالت أخرى للتخصص نظًرا لتقالیدھا وتطورھا: أال وھي المخطوطات ضمن مجاالت تخ

 ، وكذلك األدب األجنبي لفترة ما بعد الحرب.   1700الیدویة، وكل ما طبع قبل 

مخطوطة، واحدة من أضخم  133.000التي یصل عددھا إلى    تعد مجموعة المخطوطات   

لك مجموعة مطبوعات المھد والمعروفة  "إنكونابل"، أیًضا ذات أھمیة كبیرة، المجموعات بالعالم. وتعتبر كذ

مجلد). ونظًرا لمركز الصدارة الذى تحتلھ مكتبة الدولة ببفاریا فیما یختص  20.000حیث تضم المجموعة (

في مشاریع   افي المنطقة الناطقة باأللمانیة، فقد أصبحت لھا الریادة أیضً   المیالدیین 17و  16بطبعات القرنین 

إلى  1450المعالجة الفنیة للبلیوغرافیا القومیة، وكذلك مشروع جمع الطبعات األلمانیة (للحقبة الزمنیة من 

). كما أصبحت مكتبة الدولة ببفاریا لعدة عقود أحد األعمدة الرئیسیة في 1800، والنوت الموسیقیة حتى 1600

انیة للبحوث، تشارك المكتبة الیوم في خدمات المعلومات البرنامج الخاص لجمع المقتنیات للجمعیة األلم

العصور القدیمة، والتاریخ وعلم الموسیقى وشرق ووسط  المتخصصة للعلوم في المجاالت التالیة: الدراسات

وھي تحوي المكتبات االفتراضیة الثالث المتخصصة في الثقافة الرومانیة وأوروبا وجنوب شرق أوروبا. 

الكنوز الثقافیة والمعرفیة لبافاریا وبوابة  -الشرقیة وعلم الموسیقى والعدید من البوابات، من ضمنھا بافاریكون 

 األدب البافاري. 



 
 

في عدد كبیر من   وكما ھو الحال بالنسبة لمكتبة الدولة ببرلین، تشارك كذلك مكتبة الدولة ببفاریا بمدینة میونیخ 

المشروعات المشتركة على المستویین القومي والدولي. كما أن لدیھا عالقات شراكة مع لجان دولیة ومكتبات 

أجنبیة. وتقوم مكتبة الدولة ببافاریا بتمویل معھد الكتاب وترمیم المخطوطات، كما تمول المركز الرقمى بمیونیخ 

، تمتلك المكتبة أكبر قاعدة بیانات رقمیة لجمیع ملیون عمل رقمي 1.2على صعید آخر. وباحتوائھا على أكثر من 

المكتبات األلمانیة وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجال سیناریوھات االستخدام الرقمي المبتكرة. كما 

تعتبر المكتبة نفسھا كنًزا دفینًا للتراث الثقافي المكتوب، ومزودًا لخدمة معلومات الوسائط المتعددة للبحث 

 وكمركًزا البتكار التقنیات وخدمات المعلومات الرقمیة. والتدریس 

 المكتبات المركزیة المتخصصة   

توفر المكتبات المركزیة المتخصصة الثالثة الكائنة بھانوفر وكولونیا وكییل  المواد المدونة من علوم    

كبیر ومتعمق، دور التي تعنى بھا بشكل    تطبیقیة خارج نطاق اإلقلیم. وھى تستكمل بمجاالت التخصص،

في استیعاب المھام الوطنیة. كما تقوم   المكتبة الوطنیة األلمانیة والمكتبتین الدولیتین المركزیتین ببرلین ومیونیخ

في مجال تخصصھا بأكبر درجة من الكمال بما في ذلك المواد المدونة الغیر تقلیدیة   المكتبة بجمع اإلصدارات

األنواع، وتتیحھ ألغراض المعلومات والتوثیق واإلعارة بین المكتبات واإلمداد ووسائط ما دون الكتاب من جمیع 

 بالوثائق ولھذا فإن تمویلھا یعد مھمة مشتركة بین االتحاد والوالیات. 

 

 

 

 بھا الخاص المكتبة مبنى میونیخ في بافاریا والیة مكتبة استقبلت
 فریدریش لخطط وفقًا بناؤه تم والذي ،1843 عام في مرة ألول
 للمكتبة مبنى أفضل بنائھا عند تعتبر كانت والتي جارتنر، فون

 یھدف. ضخم مبنى مع ولكن وظیفیة، نظر وجھة من األلمانیة
 سعة تجبر. تمثیلي تأثیر إنشاء إلى أیًضا بداخلھ الموجود الدرج
 األلمانیة المكتبات من العدید مثل ،BSB المحدودة المجلة

 من كبیر لجزء خارجیة بمصادر االستعانة على األخرى،
 .مقتنیاتھا

 میونیخ في بافاریا والیة مكتبة  ،ر شولتس-ه :الصورة -
 



وھي المكتبة المركزیة  1959بمدینة ھانوفر عام  (TIB)تأسست مكتبة المعلومات التكنولوجیة 

ة وعلومھا األساسیة خاصة العمارة، والكیمیاء، وتكنولوجیا المعلومات، المتخصصة لكل المجاالت التقنی

تم دمجھا مع مكتبة جامعة ھانوفر كمؤسسة خاضعة للقانون العام. وتعد  2016والریاضیات والفیزیاء. وفي عام 

العالم في المكتبة جزًء من البنیة التحتیة الوطنیة للبحوث كما تعتبر في الوقت ذاتھ أكبر مكتبة متخصصة في 

مجاالتھا. وباعتبارھا أكبر مورد مستندات عالي األداء، فإنھا تضمن توفیر المؤلفات والمعلومات في شكل 

 مطبوع وإلكتروني. ویستفید من كل ھذا العلم والبحوث والصناعة واالقتصاد. 

وض في المجتمعات المتخصصة والبحثیة بالعدید من العر TIBتدعم مكتبة المعلومات التكنولوجیة 

ملیون  80البحث والتعلم وإجراءات العمل. یتضمن ذلك بوابة بحث وطلب للمراجع تتیح الوصول إلى أكثر من 

مجموعة بیانات خاصة بـالمكتبة في مجاالت التكنولوجیا والعلوم الطبیعیة. وتضم مقتنیات المكتبة الممتازة 

مجلة إلكترونیة)  42500حدیثة (بما في ذلك  مجلة 57000ملیون وحدة إعالمیة، أكثر من  9.2باإلضافة إلى 

ملیون براءة اختراع، ومعاییر ومواصفات، وكذلك مواد معرفیة  17.3ملیون وثیقة إلكترونیة، و 76.6وكذلك 

 تضم على سبیل المثال وسائط سمعیة وبصریة ونماذج ثالثیة األبعاد وبیانات بحثیة.

وتضمن مكتبة المعلومات التكنولوجیة الجودة والتوافر الدائم لبیانات البحث عن طریق تعیین أسماء 

DOI  (معرفات الكائنات الرقمیة) والتحقق منھا والوصول إلیھا عبر بوابة المكتبة، وتشغیل مكتب الرابطة

لمكتبة بتوسیع مركز الكفاءة الخاص . باإلضافة إلى ذلك، تقوم اDataCiteالدولیة الذي كانت قد أطلقت مبادرتھ 

لألفالم العلمیة والتكنولوجیة والعلوم الطبیعیة، حیث یمكن  AVبالمواد الغیر نصیة بھا. حیث تم إنشاء بوابة 

البحث في محتوى مقاطع الفیدیو بدقة باستخدام تقنیات بحث مطورة خصیًصا لھذا الغرض. وكجزء من 

بة وبالتعاون مع المؤسسات البحثیة األخرى، تُجري المكتبة بحثًا تطبیقیًا تخصص "التحلیالت المرئیة" في المكت

وتطویًرا لتحسین خدماتھا. ینصب التركیز فیھ على علم البیانات والمواد غیر النصیة والعلوم المفتوحة 

 والتحلیالت المرئیة. 

، وھى 1969عام  بمدینتى كولونیا وبون (ZB MED)تأسست المكتبة المركزیة األلمانیة للطب    

في الطب البشرى وعلوم الصحة، والتغذیة، والبیئة، وعلوم الزراعة والعلوم   المكتبة المركزیة المتخصصة

تم تحویل المكتبة إلى مؤسسة بموجب القانون العام. ویتم تمویلھا من قبل وزارة الصحة  2014األساسیة. في عام 

تمثل الدور الرئیسي للمكتبة في دعم الباحثین في علوم الحیاة من وستفالیا. ی -الفیدرالیة ووالیة شمال الراین 

خالل خدمات علمیة إضافیة. ولتحقیق ھذا الغرض، فإن المكتبة تقدم المطبوعات والمعلومات المتخصصة في 

تمتلك المكتبة عن  ). LIVIVOشكل رقمي ومطبوع في الموقع وعبر بوابة البحث المعتمدة على الدالالت (

لضمان  ) (DOI، بوابة وصول مفتوحة خاصة بھا. یقوم بتعیین معرفات الكائنات الرقمیة PUBLISSOطریق 

إمكانیة العثور على المقاالت وبیانات البحث بشكل دائم. باإلضافة إلى ذلك، یجري مركز المعلومات بحثًا تطبیقًیا 

 في مجال "اكتشاف المعرفة".

في العالم   ص بأوروبا وثانى أكبر مكتبة طبیة متخصصةفي ھذا المجال المتخص  وھي تعد أكبر مكتبة

 دوریة إلكترونیة أخرى.  400دوریة جاریة إلى جانب   7.500ملیون مجلدًا، و 1.6بما تحویھ من 



إلى المنشورات وبیانات البحث وتشارك بنشاط  (Open Access)  تلتزم المكتبة بشكل خاص بالوصول المفتوح

. باإلضافة إلى ذلك، فإن المكتبة عضًوا في جمعیة Leibnizكبیر في مجموعات العمل التابعة لجمعیة الیبنیتس 

من أجل بدء  والتي تعمل .Leibniz Research Association Science 2.0الیبنیتس لألبحاث العلمیة

كمزود خدمة للعلوم والبحوث، ولھذا أقامت المكتبة شراكات وشبكات مع  المشاریع وتطویر خدمات جدیدة

 المعاھد والمكتبات والجمعیات الوطنیة والدولیة.

  مركز الیبنیتس لمعلومات االقتصاد، موجودان - (ZBW)المكتبة المركزیة األلمانیة لعلوم االقتصاد   

في العالم حیث   في علوم االقتصاد  تبة متخصصةفي مدینتى ھامبورج وكیل. وھى تعد أكبر مك  في منشأتین

مالیین مجلد، كما أنھا تتیح االطالع على مالیین المستندات االقتصادیة  4تحوي في مقریھا ما یقرب من 

مالیین نص إلكتروني كامل. باإلضافة إلى  6فقط تم تحمیل ما یقرب من  2015المحفوظة إلكترونیًا. ففي عام 

، خادم النشر EconStarوعة متنامیة بسرعة كبیرة من مستندات الوصول المفتوح. یحتوي ذلك، فإنھا توفر مجم

، وھي البوابة EconBizمقالة وورقة عمل یمكن الوصول إلیھا مجانًا. وبمساعدة  124000الرقمي، حالیًا على 

سجل بیانات. كما  المتخصصة للمعلومات االقتصادیة، یمكن للطالب والعلماء البحث في أكثر من تسعة مالیین

". وتعد المكتبة  "Intereconomicsو  "Wirtschaftsdienst"تقوم المكتبة بنشر مجلتي السیاسة االقتصادیة

إحدى المكتبات األكادیمیة القائمة على البحث. تقوم مجموعة مكونة من ثالثة أساتذة ومجموعة دولیة من طالب 

رتبط المكتبة بشبكة دولیة من خالل أبحاثھا. ویأتي شركاء التعاون الدكتوراة بالعمل على مسألة رقمنة العلوم. وت

وكذلك من خالل جمعیة  MOVINGو  EEXCESSالرئیسیون من مشاریع االتحاد األوروبي الكبرى 

حیث أن المكتبة عضًوا في   .Leibniz Research Association Science 2.0الیبنیتس لألبحاث العلمیة

الدولیة عدة مرات لعملھا  LIBERبموجب القانون العام. وحصلت المكتبة على جائزة جمعیة الیبنیتس ومؤسسة 

 ، تم تسمیة المكتبة المركزیة لعلوم االقتصاد "مكتبة العام".2014المبتكر في المكتبات. وفي عام 

 

 مكتبات الوالیات ومكتبات إقلیمیة أخرى   
بإمداد اإلقلیم بالكتب والمراجع، والمقصود باإلقلیم إما مكتبة إقلیمیة ومكتبة والیة  40 حوالي  تقوم   

والیة اتحادیة بأكملھا، أو جزء منھا، أو دائرة إقلیمیة، أو مدینة بمحیطھا؛ وال تقوم ھذه المكتبات بإمداد مؤسسة 

ویل تعلیمیة أو ھیئة أخرى. وتختلف المكتبات اإلقلیمیة من حیث المنشأ، والحجم، وتراكیب المقتنیات، والتم

وخاصة من حیث المسمى، مكونة بذلك مجموعة غیر متجانسة ظاھریًا. ونظًرا ألن المكتبات تؤدى أساًسا نفس 

الوظائف، فیمكن إذًا إدراجھا تحت نمط مشترك. أما إذا تعلق األمر بمكتبات إقلیمیة أو مكتبات مقاطعات خالصة، 

 ة أو مكتبة الدولة.   ما یطلق علیھا اسم مكتبة الوالی –ولیس دائًما –فغالبًا 

بغض النظر عن االستثناءات فإن مكتبات الوالیات مضطلعة بمھمة جمع واضحة ذات طابع شامل،    

في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة نظًرا لتاریخھا مما مكنھا   ھذا بالرغم من وجود مراكز ثقل لكثیر من المكتبات

غیرھا سواء تعلق األمر بمدینة، بإقلیم أو بوالیة. ویندرج تحت من إمداد المقیمین بالمنطقة بالكتب العلمیة و

التزامتھا على وجھ الخصوص الجمع الشامل، وأعمال األرشفة والثبت الفنى، وإعداد الكتب المعنیة باإلقلیم. وفى 

بة،  فتتمتع الوقت الذى تمتلك فیھ المكتبة األلمانیة حق جمع النسخ اإللزامیة من جمھوریة ألمانیا االتحادیة قاط

بھذا الحق أیًضا المكتبات ذات الوظائف اإلقلیمیة إلقلیمھا أو والیتھا. وتبذل حالیًا مكتبات حق جمع النسخ 



في بعض الوالیات من أجل وضع تنظیم قانونى لمسائل الجمع والفھرسة لإلصدارات   اإللزامیة اإلقلیمیة جھودًا

 اإللكترونیة ومواقع اإلنترنت.  

 

 

جمع النسخ اإللزامیة، الذى تمارسھ معظم مكتبات الوالیات، األساس إلعداد وإصدار یشكل حق 

الببلیوغرافیا الجاریة للوالیة، والتى تھدف إلى توثیق جمیع اإلصدارات الجدیدة بوالیة ما، وأقالیمھا، ودوائرھا، 

صورة ببلیوغرافیا مطبوعة، في   والشخصیات البارزة المرتبطة بھا ببلیوغرافیا. كان ھذا یتم حتى وقت قریب

باإلنترنت محل الكتاب شیئًا فشیئًا وھناك ببلیوغرافیات  –ذات خاصیة البحث  –حتى حلت قواعد البیانات 

 للوالیات تغطى جمھوریة ألمانیا االتحادیة بأسرھا.

مع تركات وتعد عملیات المعالجة الفنیة والعنایة بالموروث من المقتنیات القدیمة، والجمع والتعامل    

الشخصیات البارزة بالوالیة، والعنایة بأرشیف الكتب، والنشاط الثقافى والعالقات العامة المكثفة من معارض، 

ومحاضرات، وقراءات، وحفالت موسیقیة إلى آخره، من الواجبات النمطیة للمكتبات اإلقلیمیة ومكتبات 

  ن قبل جمعیات المكتبات واالتحادات المانحة، یتمثلالمقطاعات. وكثیًرا ما تتلقى المكتبات دعم لھذه األغراض م

في حاالت عدم توافر میزانیة أو حینما یكون التحرك البعید   في صورة اشتراكات العضویة والھبات المجموعة

 عن البیروقراطیة مطلوبًا.   

 
 
في البالط الملكى، ویرجع فضل إنشاء بعض المكتبات   نشأت معظم مكتبات الوالیات بوصفھا مكتبات   

لكونھا تقوم بوظیفة مكتبة إیداعیة لحفظ المقتنیات العلمانیة (أمبرج، وبامبرج، وباسو، وریجنسبورج ) والبعض 

د اآلخر ترتبط المقتنیات فیھ ارتباًطا تاریخیًا وثیقًا بمكتبات المدارس الثانویة (كوبرج، وغوتا)، كما تم إنشاء عد

في القرن العشرین (أوریش، وكوبلنس، وشبیر). كما انبثقت المكتبات   قلیل فقط من قبل الدولة أو ھیئات أخرى

العلمیة للمدن المتقلص عددھا نسبیًا عن مكتبات دور البلدیة أو مكتبات المدن التاریخیة (لوبك، ونورنبرج، 



تموند)، وترجع نشأة القلیل من المكتبات إلى برلین، ودور ZLBفي القرن العشرین (  وأولم)، وتأسس البعض

مكتبات الجامعات (ماینتس، وتریر). وتوجد أمثلة على التكامل بین مكتبة المدینة ومكتبة الوالیة كما ھو الحال 

 في كل من بوتسدام وبرلین.   

ر ال نجدھا، في بعض الوالیات االتحادیة عدة مكتبات والیات قدیمة ونامیة بھا، وفى البعض اآلخ  نجد  

في ھذه الحاالت على عاتقھا مھام   وذلك ألسباب تاریخیة تتعلق بالمناطق نفسھا. وتأخذ المكتبات الجامعیة

مكتبات الوالیات  إضافة إلى األغراض الفعلیة المحددة لھا، وتلحق ھذه الوظیفة المشتركة باسمھا. فنجد من 

مشتاد، ودوسلدورف، ھالة، ویینا، ومونستر، ساربروكن)، ضمن المسمیات مكتبة الجامعة  والوالیة (بون، ودار

(فولدا وفیسبادن) وفى والیة  العالي   أو مكتبة الدولة والجامعة (بریمن، وھامبورج) أو مكتبة الوالیة والمعھد

 Bibliothecaفي مكتبة واحد تحت إسم   في كوبلنز وشبایر  راینالند بفالس تم دمج مكتبتى الوالیة

Bipontina )في نویشتادت /فاینشتراسھ   تسفایبروكن)، وكذلك دمج المكاتب المخصصة للمكتبات العامة

 في مركز متعدد األنشطة.    وكوبلنز تنظیمیًا

وفى أماكن كثیرة تشارك مكتبات الوالیات أیًضا بتوفیر كتب الدراسة والبحث والتدریب المھنى وتندرج   

عابر لإلقلیم لمنظومة المكتبات العلمیة، كما تتیح الكتب العلمیة لإلعارة ھذه المكتبات ضمن الھیاكل اإلقلیمیة وال

وتتمتع بأھمیة لما لدیھا من مقتنیات قدیمة ومتمیزة للبحث وتأخذ المكتبات اإلقلیمیة على عاتقھا مھام إضافیة 

سبورج، في المدن ذات الجامعات حدیثة العھد (أوج  في فروع محددة، خاصة  لتزوید الجامعات بالكتب

في األصل معاھد تكنولوجیة   وبامبرج، وتریر) أو معاھد علیا أخرى (تسفیكاو) وكذلك بمدن كانت جامعاتھا

 (ھانوفر، كارلسروھھ، وشتوتجارت). 

 

 

 



 

التي كانت تتبع للبالط سابقًا، والتي تحتوي على مقتنیات من الكتب    تخصصت بعض المكتبات،

مختارة من تاریخ الفكر والحضارة، وتعد الیوم بذلك مكتبات بحثیة ذات معالم في مجاالت   التاریخیة القیمة،

خاصة للغایة. ویظھر انتماؤھا للبحث خارج اإلطار الجامعي من خالل مھام المكتبة العلمیة الخاصة بھا ودعمھا 

ت ھذه للبحث عن طریق اإلشراف على إصدارات، وتقدیم المنح، واإلعداد لمؤتمرات عالمیة. ویندرج تح

في تاریخ الحضارة   المجموعة الصغیرة ولكنھا مھمة مكتبة الدوق أغسطس بمدینة فولفنبوتل، والمتخصصة

التي تعنى بالعصر الكالسیكى بصورة    في بدایات العصر الحدیث، و مكتبة أنا أمالیا بمدینة فایمر،  األوروبیة

المكتبتان على مقتنیات قدیمة متمیزة، وھى متاحة في األدب األلمانى. كما تحتوى   مكثفة بوصفھ أبرز العصور

في صورة كتب منظمة للقراءة داخل قاعات المكتبة وال یمكن إعارتھا خارجھا، وتتم كذلك عملیة   للعلماء

 في النقد والتحلیل.  االقتناء الستكمال كل ما ھو  حدیث من كتب

مقتنیات  –مكتبة الجامعیة بمدینة إرفورت والمرتبطة تنظیمیًا بال –كما تضم المكتبة البحثیة / جوتھ 

تركز المكتبة نشاطھا على العلوم اإلنسانیة  1850قدیمة ضخمة ذات توجھ شامل في المقام األول، ومنذ عام 

وتعد المكتبة الرئیسیة للمؤسسة الفرنكشیة  بمدینة ھالھ، والتى لم تنشأ عن مكتبة إقلیمیة، إنما تأسست ألغراض 

في بدایة العصر الحدیث وتمتلك   في مجال تاریخ الكنائس والتعلیم  ، وتعد مكتبة بحثیة1698تعلیمیة عام 

 في ھذا المجال.   مجموعات ذات مراكز ثقل

 مكتبات المعاھد العلیا   

كما في العادة على عاتق الوالیات.   في جمھوریة ألمانیا االتحادیة  تقع مھمة تمویل المعاھد العلیا   

على ھذا  ألنواع المعاھد العلیا أیًضا على مكتبات ھذه المعاھد. وبناء –السالف ذكره  –ینطبق التقسیم الثالثي 

التقسیم یجب التمییز بین: مكتبات الجامعات، ومكتبات الكلیات التقنیة، ومكتبات الفنون والموسیقى وكذلك مكتبات 

یًضا مكتبات للجامعات التربویة والجامعات المزدوجة. بلغ عدد الكلیات اإلداریة. ویوجد في بادن فورتمبیرج أ

، بما في ذلك المؤسسات الحكومیة والخاصة والكنسیة. 2015مؤسسة في نھایة عام  426الجامعات في ألمانیا 

ملیون طالب  2.9مكتبة متفاوتة الحجم في الجامعات، یقدمون معًا خدماتھم ألكثر من  3.600یوجد ما یقرب من 

 223000ملیون اشتراك رقمي و  4.2ملیون كتاب، باإلضافة إلى  185یًا، وتضم تلك المكتبات ما یقرب من حال

ملیون  278أكثر من  2015اشتراك في المجالت المطبوعة. وقد بلغت المخصصات المالیة القتناء الكتب لعام  

 .یورو



 مكتبات الجامعات   

في المقام األول بخدمة التابعین   107المقابلة لھا والبالغ عددھا  تقوم بمكتبات الجامعات والمعاھد العلیا   

للمعاھد العلیا من الطلبة إلى األساتذة بإمدادھم بالكتب للدراسة، والبحث، والتدریس. وھي تشكل بالتالى مجموعة 

م، والتطور متجانسة من الناحیة الوظیفیة، وحتى وإن اختلفت اختالفًا كبیًرا عن بعضھا البعض من حیث القد

التاریخى لحجم المقتنیات، وعدد المستفیدین، وحجم المیزانیة إلى آخره. ویستطیع من ھم غیر منتمون للمعاھد 

العلیا استخدام جمیع مكتبات الجامعات ألغراض علمیة، وإن كان ذلك یتم بمقابل مادي في بعض األحیان. كما 

قلیمیة وفًضال على اإلمداد التقلیدى بالكتب من مقتنیاتھا تتولى بعض ھذه المكتبات باإلضافة إلى ذلك وظائف إ

  تقوم ھذه المكتبات منذ فترة طویلة بتوفیر المعلومات، وكذلك عروض قواعد البیانات واإلصدارات اإللكترونیة

در في إطار المكتبة الرقمیة. وتتزاید نسبة اإلنفاق من المیزانیة في اآلونة األخیرة لصالح شراء الحقوق للمصا

 اإللكترونیة.

 

ملیون مجلد للمستفیدین منھا. كثیر من  2.5إلى  1.5تستطیع معظم المكتبات الجامعیة أن تقدم ما بین 

   ة الدولة والجامعة بھامبورج المكتبات الجامعیة القدیمة (فرایبورج، وھیادلبرج، ویینا، وتوبینجن ) وكذلك مكتب

ومكتبة  الجامعة والمدینة بكولونیا، والتى أعید تأسیسھا عام   1479في   التي انبثقت عن مكتبة المدینة المؤسسة

في الستینات من القرن   ، ومكتبات أخرى متفرقة (بریمن، ودوسلدورف، ورجنسبورج)، والتى تأسست1919

مالیین مجلدًا. وتعد مكتبة جامعة ھومبولدت ببرلین،  3إلى  5,2ددھا بین الماضى، تمتلك مقتنیات یتراوح ع

ومكتبة جامعة یوھان كریستیان سینكینبیرج بفرانكفورت على نھر الماین، ومكتبة الجامعة والدولة بجوتینجن، 

ت المعاھد مالیین مجلد. أما مكتبا 4إلى  3من أكبر المؤسسات ذات المقتنیات التي یتراوح عدد مجلداتھا من 

العلیا الصغیرة، خاصة من لدیھا عرض دراسى محدود فإن عدد مجلداتھا ال یتجاوز بأى حال من األحوال ملیون 

مادة (ھیلدسھایم، وإلمیناو، وكوبلنتس / النداو، ولوبك). كما یتراوح عدد االشتراكات السنویة في الدوریات 

عنوان. وقد ازداد الیوم إلى جانب شراء الدوریات  10000إلى  5000العلمیة لمعظم مكتبات الجامعات بین 

في إطار مكتبات الدوریات الرقمیة للتابعین   التي تتوافر   في الدوریات اإللكترونیة، تلك  المطبوعة االشتراك

، وھي مكتبة فرعیة لمكتبة  ھیستوریكومقامت مكتبة 
مقتنیات العدید من  بضمالجامعة في میونیخ (بافاریا)، 

مكتبات المعاھد المنفصلة سابقًا تحت سقف واحد منذ 
و  اطالبً  4000لـ وفر وھي ت. 1999افتتاحھا في عام 

مدرًسا للتاریخ وعلم اآلثار والدراسات البیزنطیة  250
 مجلدًا. 200.000 ما یقرب منوظیفة و 325



للجامعة. ویتقاضى عدد ضئیل فقط من الوالیات االتحادیة رسوًما دراسیة، وتستفید من تلك الرسوم مكتبات 

 شكل متفاوت.الجامعة ب

 

 

التي ال تدرس    توكل مھمة جمع شاملة بشكل أساسي إلى المكتبات الجامعیة، حیث یتم مراعاة المواد  

بمعاھد علیا بعینھا أثناء عملیة التزوید بالكتب واقتناءھا. وتقوم المكتبات منذ الستینات من القرن السابق بإعداد 

بأحدث الكتب الدراسیة خالل المرحلة الدراسیة. ویشرف عدد كبیر مجموعات للكتب الدراسیة، لتدعیم الطالب 

من مكتبات الجامعات على مجاالت جمع خاصة، كما تقوم بإتاحة ھذه الكتب لإلعارة خارج اإلقلیم من خالل 

، وتتمتع المقتنیات القدیمة والخاصة بنفس أھمیة (DFG)الدعم المالى الذى تقدمھ الجمعیة األلمانیة للبحوث 

حدیث منھا، والكائنة تحت تصرف مكتبات الجامعات القدیمة، ویضم المخطوطات والوثائق المدونة بخط ید ال

الشخصیات الھامة والتركات والطبعات القدیمة، والخرائط والتسجیالت الموسیقیة، كما تمتلك مكتبات معاھد 

 ر وأطروحات إلجازات إختراع.التكنولوجیا العلیا مقتنیات ذات نوعیة خاصة من حیث التقانین والمعایی

ھناك نوعان أساسیان ضمن ھیكل المكتبات الجامعیة بألمانیا یجب أن نفرق بینھما، أال وھما: المكتبة ذات النظام 

 األحادى والمكتبة ذات النظام المزدوج. ویھدف ھذا التوجھ إلى تغییر نظام األحادیة.

بما فیھا  –المزدوج بجانب المكتبة الجامعیة المركزیة یوجد بالمكتبات الجامعیة التقلیدیة ذات النظام  

والتى تحتوى على مجموعة الكتب الدراسیة كما تقدم الخدمات مثل اإلعارة  –من مكتبة مخزن ومكتبة لإلعارة 

وإتاحة المعلومات، یوجد بھا أیًضا عدد كبیر من المكتبات المستقلة للسیمنارات، والمعاھد، والكلیات، ومكتبات 

التي تتیح االطالع على الكتب داخل صاالت المكتبة دون إعارتھا. وفى حین تقتنى مكتبة    تخدام الداخلى،االس

على الكتب  –التي تمتلك مخصصات مالیة    الجامعة الكتب العامة، والكتب متنوعة العلوم، تركز مكتبات المعاھد

ت نظم تعاونیة بكثیر من الجامعات فیما بین الخاصة بفروعھا، خاصة الكتب البحثیة شدیدة التخصص. كما تكون

المكتبات، للتخفیف من سلبیات ھذا االزدواج ولكي تقوى من فعالیة إجراءات العمل المشترك الذى نادت بھ 

في ظل وجود صیغ جدیدة لقوانین الجامعات تجعل من المدیر   في توصیاتھا. وحتى  الجمعیة األلمانیة للبحوث

بھیكل المكتبة، وتفرض نسق موحد للمكتبة، إال أن التطبیق العملى لما یسمى بالنظام  رئیًسا لجمیع العاملین



األحادى الفعال یظل مھمة صعبة. كما أن االرتفاع الفلكى المتزاید ألسعار الدوریات، وإتاحة وإدارة المصادر 

 ة المالحظ حالیًا. اإللكترونیة، واالستعانة بعمالة مدربة ھى عوامل من شأنھا ترجیح االتجاه للمركزی

 
والتى تقوم  –في القرن الماضى   مكتبة واحدة بالجامعات المؤسسة حدیثًا منذ أواخر الستینیات ھناك

على النظام المكتبى األحادي، وتؤدي كلتا الوظیفتین، إذ تعمل كمكتبة جامعیة مركزیة وتتولى أیًضا مھام مكتبات 

في جامعات ألمانیا الدیمقراطیة سابقًا، وظل   حد للمكتبات معموًال بھالمعاھد الالمركزیة. وكان ھذا النسق المو

مستمًرا حتى بعد الوحدة، لكنھ لم یعد یطبق بجمیع المكتبات نتیجة لمشاكل البناء المستمرة. وتتمیز النظم األحادیة 

میع العاملین للمكتبات من خالل اإلدارة الموحدة ذات الرقابة المتخصصة وسلطة التوجیھ الممارسة على ج

جمیع األعمال الفنیة  بالمكتبة وكذلك عن طریق التوجیھ المركزى وتوزیع المخصصات المالیة. وغالبًا ما تكون

في بعض   مركزیة. فتقسم المقتنیات على المكتبات التابعة سواء لإلعارة أو لالستخدام الداخلي، كما أنھا قد تظل

 ي ھذه الحالة إلى تصنیف دقیق ثم تقدم على األرفف. ف  في مكان واحد، وتخضع  األحیان متمركزة
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 األخرى ������
تمثل المعاھد المتخصصة العلیا األلمانیة نمًطا حدیثًا إلى حد ما بین المعاھد العلیا بوجھ عام، فھي    

. وقد انبثقت عن مدارس ھندسة 1990وفي الوالیات الشرقیة بعد عام  السبعینیات معروفة بالوالیات الغربیة منذ

والتصمیم وفروع متخصصة أخرى. تمت  في االقتصاد، والعمل االجتماعي،  سابقة ومعاھد علیا متخصصة

مؤخًرا إعادة تسمیة معظم المعاھد المتخصصة العلیا وھي تعمل اآلن فقط تحت اسم المعاھد العلیا أو المعاھد 

معھد عالي (فني) (لیس لھا الحق في منح درجة الدكتوراة)  215ة العلیا. ووفقًا لمجلس العلوم، كان ھناك التقنی

برنامج لنیل درجة  2300غیر حكومي. وھي تقدم في اإلجمالي، حوالي  62، منھا 2016في ألمانیا في عام 

راسیًا آخر. وتختلف الجامعات عن برنامًجا د 450برنامًجا لدرجة الماجستیر وأكثر من  1250البكالوریوس و

المعاھد المتخصصة العلیا من حیث أنھ ال یدخل ضمن نطاق مھام األخیرة توفیر الدراسة العلمیة (للنظریة)، إنما 



  علیھا توفیر التدریب الفني التطبیقي المرتكز على الدراسة العلمیة والتي تمكن الدارسین من االعتماد على ذواتھم

 یة.في الحیاة العمل

 

عن مكتبات الجامعات بكونھا لیست  156البالغ عددھا تختلف مكتبات المعاھد المتخصصة العلیا     

في مؤسساتھا من مواد. ووفقًا للمھمة   مكتبات شاملة وإنما مكتبات متخصصة، تكرس نشاطھا على ما یدرس

العلمیة األساسیة والكتب الدراسیة على الدراسیة لھذه المعاھد المطروحة سابقًا، فإن المكتبات بحوزتھا الكتب 

في بعض الحاالت عدد من   وجھ الخصوص وبأعداد كبیرة. كما تتفاوت أحجامھا بدرجة كبیرة ھذا. ویدمج

في معھد فنى عالى، وكثیًرا ما تحتوى مكتبات ھذه المعاھد على مقتنیات یربو عددھا على   المؤسسات الدراسیة

في المقابل حاالت أخرى حیث المعاھد صغیرة   اشتراك. كما أنھ توجددوریة ب 1,000مجلد و  250,000

 ومحدودة مما یؤدى إلى تواضع حجم المقتینات بالمكتبات.

أما مكتبات المعاھد العلیا للفنون والموسیقى فھى صغیرة، وھو األمر الذى یرجع إلى ضآلة أھمیة    

حالة شاذة متفردة تشكلھا مكتبة جامعة الفنون ببرلین والتى في الدراسة الموسیقیة والفنیة: إال أنھ ھناك   الكتب

إلى مكتبة الجامعة التقنیة في مكتبة جامعة فولكس فاجن  2004مجلدًا، والتي انضمت منذ عام  327,000تضم 

بعض في   في المعاھد العلیا لعلوم اإلدارة، واألكادیمیات المھنیة الموجودة  المبنیة حدیثًا. وتوجد مكتبات أیًضا

في والیة بادن فورتمبرج معاھدعلیا   الوالیات فًضال عن المعاھد العلیا التابعة لمؤسسات خاصة. وتوجد فقط

في سائر الوالیات فقد أدمجت دراسة المعلمین بالجامعات أو تم توسیع   للتربیة والتعلیم ذات مكتبات مماثلة، أما

 المعاھد العلیا للتربیة والتعلیم لتصبح جامعات.   

 المكتبات الفنیة المتخصصة   

مكتبة، أكبر وفى نفس الوقت أكثر مجموعة غیر  2,600التي یبلغ عددھا    تشكل المكتبات المتخصصة  

متجانسة ضمن دائرة المكتبات العلمیة، إذ تضم مكتبات عامة وكنسیة وخاصة. ویعد القاسم المشترك بینھا ھو 

ھا بھیئة معینة، تختص بإمدادھا بالكتب بصورة مطلقة أو شبھ االقتصار على اختصاص محدد، وكذلك ارتباط

مطلقة. وتراعى المكتبات المتخصصة عند التزوید بالمواد الجدیدة المتطلبات الفعلیة والعملیة للعاملین بالھیئة 



وعة المعنیة، وھى تولى كذلك اھتماًما خاًصا بكل ما یظھر خارج سوق الكتاب من كتابات. وتعد الدوریات المطب

واإللكترونیة أكثر أھمیة من الدراسات بالنسبة للمكتبات المتخصصة. كما تطغى المعلومات المتاحة إلكترونیًا 

في العلوم الطبیعیة والتقنیة   في المكتبات المتخصصة  بصورة متزایدة على الشكل التقلیدى إلتاحة الكتب خاصة

شبھ كاملة على مصادر المعلومات اإللكترونیة. تم  حیث تعتمد بعض مكتبات الشركات الیوم بصورة كاملة أو

؛ 2005، في عام 1901التابعة لمجموعة بایر، والتي كان قد تم افتتاحھا في عام  Kekuléكیكولیھ  إغالق مكتبة

 وما تبقى منھا ھو فقط مكتبة أعمال افتراضیة بدون مقتنیات مادیة.

 

في المكتبات العلمیة   الرسمیة والموضوعیة، كما ھو الحالوغالبًا ما تتجاوز أعمال الفھرسة الفھرسة 

التي تخدم مستفید بعینھ. وتعتبر    الشاملة، بل وتمتد لتضمن عملیة توثیق مكثفة، وعرض الخدمات الفردیة

في حركة   المكتبات المتخصصة مكتبات لإلطالع الداخلى بوجھ عام، ھذا على الرغم من اشتراك الكثیر منھا

أللمانیة. ونظًراً ألن ھذه المكتبات تقوم بخدمة عدد محدود من المستفیدین، المعروفة احتیاجاتھم من اإلعارة ا

 في المكتبات المتخصصة بوضوح.     المعلومات ورغباتھم من المواد، فإن المفھوم الخدمي یظھر

خمسمائة مكتبة باقة التي یزید عددھا على ال   تمثل مكتبات البرلمانات والجھات الحكومیة والمحاكم   

التي تأسس    على قدر كبیر من التجانس ضمن المنظمة الكبیرة للمكتبات المتخصصة. وتخدم ھذه الھیئات،

في اقتناء المواد   في المقام األول، وھى متخصصة  األغراض اإلداریة والقضائیة 1945معظمھا بعد عام 

" ومطبوعات المصالح والھیئات الحكومیة جزء كبیر من القانونیة والسیاسیة. كما تشكل "المطبوعات الرمادیة

ً على اإلطالع الداخلى وال تسمح للجمھور باإلطالع إال   مقتنیات ھذه المكتبات، في حاالت   التي تقوم أیًضا

 محدودة.  



 

 

إلى جانب المكتبات التي سبق ذكرھا كمكتبة البرلمان االتحادي (برلین) ومكتبات البرلمانات 

التي نادًرا ما تضم عدد ضخم    ت للوالیات، ھناك أیًضا مكتبات الوزارات والسلطات االتحادیة العلیا،والحكوما

مجلد، والتي تعد  485,000من المقتنیات، باستثناء بعض حاالت منفردة مثل، مكتبة مجلس الشیوخ  ببرلین (

مجلد،  320,000وزارة الخارجیة ببرلین (الیوم جزًء من المكتبة المركزیة ومكتبة الوالیة في برلین)، ومكتبات 

وحدة وسائط بما فیھا براءات  990,000خارطة وأطلس) ومكتبة توثیق براءات اإلختراعات بمیونیخ ( 91,000

 ملیون وثیقة لبراءات اختراعات).  50االختراعات، و 

لتابعة للمحكمة وتبرز من بین مكتبات المحاكم بالوالیات والجمھوریة االتحادیة تلك المكتبات ا  

مجلد) ومقرھما مدینة كارلس  390,000مجلد) والمحكمة الدستوریة االتحادیة ( 439,000االتحادیة العلیا (

في المكتبات المتخصصة، تلعب بمكتبات المحاكم أشكال أخرى من الوسائط والمواد   روھھ. وكما ھو الحال

غرات، والوسائط االلكترونیة، إذ تقتنى مكتبة المحكمة دوًرا ال یستھان بھ إلى جانب الكتب، والدوریات، والمص

 ملیون مادة من مقتطفات الصحف الموثقة.  2,1الدستوریة االتحادیة على سبیل المثال أرشیفًا یضم ما یربو عن 



 

تدخل ضمن نطاق المكتبات المتخصصة كذلك مكتبات المعاھد البحثیة التابعة للحكومة االتحادیة 

والجمعیات العلمیة، واألرشیفات، والمتاحف، والمستشفیات من ناحیة، والمؤسسات الكنسیة، بما فیھا والوالیات، 

األدیرة، من ناحیة أخرى، وكذلك الشركات، واالتحادات، والجمعیات والھیئات. ونالحظ مع كل االختالفات أن 

في معظم األحوال   بالجمع، وتقتنىالتي تدخل ضمن تكلیفھا    المكتبات الخاصة تھتم بجمع مختارات من الكتب

نسبة عالیة من الكتب غیر التقلیدیة أو "الرمادیة"، وتكثف استخدام المصادر اإللكترونیة المتاحة، كما تكثر من 

عملیات الثبت الفنى خاصة لألعمال الصادرة بصورة غیر مستقلة، وتحفظ على الطابع الحدیث لمقتنیاتھا وتحجم 

حتفاظ بالعناوین القدیمة غیر المتداولة. ھذا ویتفاوت حجم المجموعات بصورة كبیرة، من أعمال األرشیف واال

إذ یتراوح بین أكثر من ملیون مجلد وآالف قلیلة من العناوین، وھو األمر الذى یتبعھ بالتالي تفاوت عدد العاملین 

 ویطلق على عدد لیس بالقلیل ضمن المكتبات المتخصصة مسمى مكتبة الشخص الواحد.

منتدى للتعاون،  1946، والتي تأسست منذ عام  (ASpB)مجموعة عمل المكتبات المتخصصة  توفر

(القسم الخامس). یقودھا مجلس یتكون  1989وھى أصبحت أیًضا عضًوا في جمعیة المكتبات األلمانیة منذ عام 

تلف المكتبات من ثالثة أشخاص ومجلس استشاري یضم تسعة أشخاص، یقوم بدعم تكثیف التعاون بین مخ

المتخصصة ومتخصصي المعلومات، ویقوم بإجراء التأھیل والتدریب اإلضافي ألعضائھا وتنظم مجموعة عمل 

مؤتمر التأھیل والتدریب مع ورش العمل واجتماعات اللجان كل عامین. یتضح مدى  ASpBالمكتبات الخاصة 

رابًطا  ASpBلمتخصصة التي یعتبرھا تنوع المكتبات المتخصصة من خالل العدد الكبیر من المجموعات ا

المكتبات ومراكز التوثیق لشرق أوروبا، وشرق وسط  ھاًما، بما في ذلك، على سبیل المثال، مجموعة عمل

)، ومجموعة (AG BpHومجموعة العمل لمكتبات الجامعات الخاصة  )،(ABDOSأوروبا، وجنوب أوروبا 

)، ومجموعة (AKMBة عمل مكتبات الفن والمتاحف الخاصة بالمكتبات الطبیة، ومجموع (AGMB) العمل

ومجموعة عمل المكتبات البرلمانیة والمصالح الحكومیة  )،(AKThBعمل المكتبات الالھوتیة الكاثولیكیة 

APBB).( 

 

 



 

نستطیع أن نسوق أمثلة قلیلة من بین التنوع الكبیر الذى یشمل جمیع فروع العلم بالمكتبات    

في فروع العلوم الطبیعیة البحتة والتطبیقیة والتكنولوجیا   ك المكتبات ممثلة بشكل كبیرالمتخصصة، حیث نجد تل

في العلوم الطبیعیة والتقنیة   وھناك على سبیل المثال مكتبة المتحف األلمانى بمدینة میونیخ، والمكتبة المتخصصة

مجلد)،  183.000بمدینة أوفنباخ ( وحدة وسائط)، ومكتبة خدمة األرصاد الجویة األلمانیة 954,000وتاریخھا (

في التكنولوجیا الحدیثة   والمكتبة المركزیة لمركز البحث یولیخ (شركة ذات مسئولیة محدودة) المتخصصة

 291,000تقریًرا)، ومكتبة أكادیمیة باحثى الطبیعة األلمان لیوبولدینا بمدینة ھالھ ( 500,000مجلد،  182,000(

مجلد). أما حقل  87000لبحوث الریاضیة الذائع الصیت عالمیًا في أوبیرفولفاخ (وحدة وسائط)، ومكتبة معھد ا

وحدة وسائط)  100,000الطب فتمثلھ المكتبة المركزیة لمركز أبحاث السرطان األلمانى  بمدینة ھایدلبیرج (

 وحدة وسائط).    296,000إبندورف ( –والمكتبة المركزیة لألطباء بمستشفى جامعة ھامبورج 

التي تعتمد على الكتب أیًضا،    في العلوم اإلنسانیة  تلعب المكتبات المتخصصة دوًرا ھاًما، خاصة   

التي تخرج عن النطاق الجامعى ونخص ھنا بالذكر: مكتبة مؤسسة فریدریش إیبرت    وذلك فیما یتعلق باألبحاث

ي الدیمقراطي األلماني في تاریخ الحزب االشتراك  ببون، بوصفھا مؤسسة قریبة لحزب سیاسى تخصصت

ملیون مجلد)، ومكتبة  1,2األمریكى ببرلین ( –مجلد)، ومكتبة معھد اإلبرو  891,000والحركة العمالیة (

مجلد)، ومكتبة مركز  650,000المتحف الوطنى الجرمانى بنورنبرج، والتى تجمع فروع تاریخ الفن والثقافة (

مادة)، ومكتبة متحف التاریخ  250,000ة للجیس بمدینة بوتسدام (البحوث العسكریة التاریخیة والعلوم اإلنسانی

مادة). وال یجب أن نغفل أرشیف األدب  36,000العسكري األلماني الخاصة بالجیش األلماني في دریسدن (

 األلمانى بمدینة مارباخ على نھار النیكر، وھو بمثابة مركًزا لجمع تراث األدب األلمانى منذ بدایة عصر التنویر

وثیقة  200.00تركة لمؤلفین، و 1,400مجلد، و  975,000وحتى الوقت الحاضر، أى أنھ مكتبة وأرشیف معًا (

 مصورة).  



في مجال الدین وعلم الالھوت فإن معظمھا یتبع الكنائس. وتخدم   ونظًرا لطبیعة المكتبات المتخصصة     

العلمي إلى جانب اإلدارة الكنسیة وتأھیل رجال الدین، ونذكر منھا ضمن الجانب    ھذه المكتبات البحث 

مجلد) الدیر البیندیكتي،ماریا  430,000الكاثولیكى على سبیل المثال مكتبات األدیرة (الدیر البیندیكتى ببیرون، 

مجلد)  740,000ا، مجلد) ومكتبات األبرشیات (رئیس األساقفة ومكتبة الكاتدرائیة بكولونی 260,000الخ (

مجلد). أما من مكتبات الجانب  455,000وكذلك المكتبات من الحلقات الدراسیة (ندوات الكھنة األسقفیة 

في المناطق شمالى نھر األلبھ بمدینة ھامبروج،   اإلنجیلى فنذكر مكتبات الوالیات الكنسیة (مكتبة الكنیسة

مجلد) من قبل مؤسسة كنسیة ذات  150,000ة إمدن (مجلد)، تمویل مكتبة یوھانس أالسكو بمدین 208,000

 في بدایات العصر الحدیث.    حقوق مدنیة، وھى مكتبة متخصصة في اإلصالح البروتستانتى وتاریخ المذاھب

تمثل مكتبات البرلمانات والجھات الحكومیة والمحاكم السابق ذكرھا أھمیة كبرى لعلوم الدولة والقانون    

في فروع متفرقة من القانون، والتى ترعى   ذلك معاھد ماكس بالنك المختلفة المتخصصةواالقتصاد. وتلعب ك

مجلد) ومدینة  450,000في كل من مدینة فرایبورج (  مكتبات متخصصة مناظرة، دوًرا ھاًما وتتخذ مقارھا

رج مجلد)، ومدینة ھایدلب 525,000مجلد) ومدینة ھامبورج ( 450,000فرانكفورت على نھر الماین (

مجلد). أما الوثائق الخاصة باألموال  120.000و 260,000في مدینة میونیخ (  مجلد) ومعھدان 638,000(

والبنوك والبورصات وكذلك السیاسة االقتصادیة فتقوم بجمعھا مكتبة البنك االتحادي األلماني في مدینة 

 وحدة وسائط).  243,000فرانكفورت على نھر الماین (

بات المتخصصة تتخذ مقارھا خارج ألمانیا، وال سیما تلك المكتبات التابعة إلى معھد ھناك بعض المكت   

اآلثار األلمانى  بأثینا وبغداد، وإسطنبول، والقاھرة، ولشبونة، ومدرید، وروما، وطھران، كذلك مكتبة معھد 

مجلد)  307,000صورة)، ومكتبة ھرتیسانا بروما ( 580,000مجلد، و 360,000تاریخ الفن بفلرونسا (

ومكتبات معھد التاریخ  األلمانى بلندن، وباریس، وروما، ووارسو، وواشنطن. وھى تعنى بالدرجة األولى 

في  التبادل   بمجاالت اآلثار، والتاریخ، وتاریخ الفن، واالستشراق وتسھم إلى جانب مھمة االقتناء الموكلة إلیھا

األلمانى للدراسات الیابانیة  بطوكیو من المكتبات األكثر الفكرى مع الدول المضیفة. كما تعد مكتبة المعھد 

 مجلد).    19,000تواضعًا (

تقوم مقار معھد جوتھ بإمداد مكتباتھا الخاصة بالكتب والوسائط حول ألمانیا كما تتوجھ إلى الجمھور    

فیما بین المعاھد وبما  في الدولة المضیفة وتعمل ھذه المكتبات بصورة وثیقة مع قسمى اللغة والبرامج  العریض

أنھ یتعین علیھا إتاحة المعلومات الحدیثة، فھى تداوم على تبادل الكتب والمطبوعات إنما ببطىء نسبى وال 

 ملیون كتاب ووسیطة أخرى.   0,9 حوالي  تمارس دور األرشیف وتضم مكتبات معھد جوتھ بأسرھا 

 المكتبات العامة   

النمط المكتبى األكثر انتشاًرا بجمھوریة ألمانیا االتحادیة على  ھى (ÖB)عتبر المكتبة العامة ت   

في ذلك المقار   ) (بما31/12/2015مقر مكتبة عامة مسجلة (الوضع في:  9,858 حوالي  اإلطالق. حیث یوجد 

 حوالي  الفرعیة) خاضعة لكافة أنماط اإلدارة والتمویل. وتقوم المدن األلمانیة والمحلیات والدوائر بتشغیل 

مكتبة مدرسیة خاصة /  2,500 حوالي  في ذلك المقار الفرعیة)، وھى مسؤلة أیًضا عن   مكتبة (بما 4.982

ومكتبة وسائط . وقد أنشأت بعض الدوائر الریفیة ببعض الوالیات مكتبات تعرف بمكتبات الدائرة وكذلك مكتبات 



). أما على مستوى مناطق اختصاص القساوسة والطوائ مكتبة تقریبًا 40( حوالي  الدائرة والمدینة ویبلغ عددھا 

مكتبة عامة. وإذا ما أضفنا إلى تلك األعداد  4,100 حوالي  فالكنسیة فتمتلك الكنیستان الكاثولیكیة واإلنجیلیة معًا 

منة في ذلك المكتبات ذات التمویل العام أو الكنسى أو الخاص، متض  كافة المنشآت المكتبیة المسجلة تقنیًا بما

مكتبة تخضع إلدارة فعلیة أو  12,000 حوالي  مكتبات المدارس سوف یبلغ إجمالى عدد مقار المكتبات المسجلة 

 شرفیة وتندرج ضمن إطار المكتبات العامة.  

في إحصائیة المكتبات األلمانیة بالفعل أقل بكثیر من ھذا الرقم، نظرا   من المالحظ أن الرقم المسجل   

ملیون وحدة وسائط،  118,6المكتبات بیاناتھا. وتضم المكتبات المسجلة البالغ عددھا أكثر من  ألنھ لم نسجل كل

  .2015ملیون حركة إعارة في عام  363,2كانت ضمن 

 

 المكتبات العامة التابعة للبلدیة  

تلك مكتبة إلى جانب  3,023التي تخضع إلدارة طبیعیة والبالغ عددھا    إن مقار مكتبات البلدیات   

مكتبة (متضمنة المقار الفرعیة؛ الوضوع في:  1.959الخاضعة إلدارة شرفیة وفرعیة والبالغ عددھا 

في بعض األحیان مسمى مكتبة المدینة أو مكتبة البلدیة، تقوم بمھمة توفیر   )، والتى یطلق علیھا31/12/2015

من المكتبات باألقالیم الریفیة، وإن كانت الكتب والوسائط األساسیة لجمیع طبقات الشعب. وھى تمثل شبكة كثیفة 

في التمویل العام: بما أن تمویل المكتبات العامة واجب   ذات ثغرات، وقد بدأ دورھا یتقلص بسبب مشاكل مالیة

اختیارى للبلدیة، فال یمتلك سوى ما ال یتجاوز نصف البلدیات األلمانیة مكتبة بلدیة. وتقوم بعض الوالیات القلیلة 

نح حكومیة لبناء وتمویل بعض مكتبات المدن والبلدیات أو لتزوید مقتنیاتھا من الكتب والوسائط، وفى بتقدیم م

 معظم الوالیات یكون التمویل مسألة خاصة بالبلدیة.

 

في الوقت الذي تقوم فیھ البلدیات القویة اقتصادیًا ذات اإلیرادات الضریبیة المرتفعة أو التي لدیھا 

السیاسي أكثر انفتاًحا على السیاسة الثقافیة والتعلیمیة بالداع عن المكتبات والتروج لھا، فإن صانعي القرار 

البلدیات واإلدارات األضعف اقتصادیًا أو التي لدیھا سیاسیین ال یھتمون كثیًرا بالتعلیم، غالبًا ما یفتقرون إلى 

عي بمھامھا وإمكاناتھا متفاوت جدًا في أذھان الدعم الالزم للمكتبة العامة. ومن الواضح أن صور المكتبة والو



صانعي القرار. وعلى الرغم من الجھود طویلة األمد التي تبذلھا جمعیات المكتبات، فقد نجحت بشكل متفاوت 

وقد یرجع ھذا إلى االعتماد على السیاسة  -في استغالل إمكانات المكتبة بشكل كامل كمرفق للمعلومات   محلیًا

ة إلى حد كبیر، وكذلك على الموارد العامة المحدودة في الغالب. ومع ذلك، إذا ألقینا نظرة فاحصة الثقافیة المحلی

على أعباء المیزانیة الحقیقیة التي تنفق على المكتبات العامة: نجد أن العبء المالي المنفق على قطاع المكتبات 

ھ ھامشي: شكلت نفقات المكتبات العامة في یعد ضئیًال في اإلجمال مقارنة باألعباء األخرى، ویمكن وصفھ بأن

من إجمالي اإلنفاق من المیزانیات العامة لجمیع المدن والبلدیات في ألمانیا، أما إذا  %0,25حوالي  2015عام 

 .٪ 15احتسبنا إجمالي اإلنفاق الثقافي لجمیع البلدیات، فتكون الحصة حوالي 

في ممارسة   امة إسھاًما ھاًما لجمیع طبقات الشعبوبغض النظر عن مصدر التمویل تقدم المكتبات الع

في االطالع على المصادر العامة المتاحة بدون   الحق المكفول لھم بنص القانون أال وھو "حق كافة المواطنین

في الحیاة الثقافیة   ). وھى تفتح بذلك الطریق أمام المواطن للمشاركة1، فقرة 5قید" (القانون األساسى المادة 

عام  (IFLA)تماعیة إعماالً بالمطلب، الذى نادت بھ المنظمة العالمیة للجمعیات والمؤسسات المكتبیة واالج

في "بیان المكتبات العامة". كذلك تسھم المكتبة العامة بخدماتھا وما تقوم بتوفیره من وسائط بإسھامات   1994

 .ر، في تحقیق تكافؤ الفرص للفردفي إطار قطاع التعلیم. وھي تساھم في الوقت ذاتھ بشكل كبی  جلیلة

في استكمال التعلیم المھنى وتقدمھ، وفى   وإلى جانب المعلومات والثقافة العامة تخدم المكتبات العامة   

في المقام األول وبدرجة كبیرة. لذا أضحى توفیر   تشكیل وقت الفراغ بصورة مفیدة، كما تعمل على دعم القراءة

في مجتمع المعلوماتیة. عالوة على أن المكتبة   لتعامل مع المعلومات أمًرا یزداد أھمیةكفاءة اإللمام بالوسائط وا

العامة أصبحت مكانًا للتواصل، وكذلك أیًضا ملتقى یتطور شیئًا فشىء لیصبح مركًزا ثقافیًا لجمیع أنواع الندوات 

 واالحتفالیات.

 

ة أیًضا، كما تحتوى على بعض األعمال من تحوى المكتبات العامة ضمن مقتنیاتھا كتبًا غیر قصصی    

في جمیع التخصصات، ودوریات،   في التأھیل المھنى، ومراجع  جمیع المجاالت العلمیة، وكتب متخصصة

في اآلداب وكذلك الترفیھ، وكتب األطفال والنشء، كذلك مقتنیات تستھدف مجموعات بعینھا   وصحف، وكتب

التي تعیش بألمانیا (التركیة، والیونانیة، والروسیة    لجالیات األجنبیةمن المترددین علیھا، مثل كتب بلغات ا



وغیرھا). لقد تم منذ سبعینیات القرن الماضى إثراء المعروض من األعمال المطبوعة، بدایة بالوسائط السمعیة 

القرن الماضى  البصریة (أشرطة الفیدیو، وشرائط الكاسیت الموسیقیة واللغویة) واأللعاب، وبدًءا من تسعینیات

كذلك  المواد اإللكترونیة والرقمیة (األقراص المرنة، واألقراص الملیرزة، وأقراص الفیدیو الرقمیة)، إلى جانب 

إتاحة إمكانیة الدخول على شبكة اإلنترنت بأجھزة الكمبیوتر للجمھور، وفى حاالت لیست بالقلیلة تم تزوید 

ة بأعمال الفن  التشكیلى (ما یسمى بمكتبات األعمال الفنیة في مكتبات المدن الكبرى والمتوسط  المعروض

 3200وأعمال الجرافیك )، والنوتة الموسیقیة ومسجالت موسیقیة أخرى (المكتبة الموسیقیة). كما تقدم أكثر من 

مكتبة عامة، بصفة خاصة من خالل جمعیات االستعارة، وسائط یمكن استعارتھا عبر اإلنترنت (مثل الكتب 

رونیة، واألوراق البحثیة اإللكترونیة، والتسجیالت الصوتیة اإللكترونیة، والفیدیوھات اإللكترونیة). وقد اإللكت

 onlineمزیًجا من "اإلستعارة واإللكتروني ( والذي یعد اسمھ-)onleiheالقى نظام اإلستعارة اإللكتروني(

ausleihen "(- من خالل مجموعة ekz  والمتوفر في نحو)ونظام مكتبة) 3000 "CiandoLibrary" من 

Ciando GmbH  مكتبة) عددًا متزایدًا من المستخدمین سنویًا من مختلف  200بمیونخ (والمتوفر في نحو

 .األعمار في غضون خمسة سنوات

في المكتبات   وسیط 2,000یتفاوت حجم المقتنیات بدرجة كبیرة بالوالیات المختلفة ویتراوح بین    

في نظم   في حاالت نادرة إلى ما بین الملیون وثالثة مالیین وسیط  ت اإلدارة الشرفیة لیصلالبلدیة الصغیرة، ذا

مكتبات المدن الكبرى (برلین، وبریمن، ودویسبورج، وفرانفكورت على نھر الماین، وھامبروج، وھانوفر، 

حیث یزید عدد السكان على في المدن الكبرى (  وكولونیا، ولوبك، ومیونیخ وغیرھا). وتستطیع معظم المكتبات

ملیون وسیط لمستخدمیھا. ولم یتمكن  1إلى  150.000نسمة) إتاحة عدد من الوسائط یتراوح بین  100.000

في توصیات خطط المكتبات من إتاحة وحدتین من الوسائط   سوى جزء ضئیل من المكتبات من بلوغ الحد الوارد

لتوفیر  2015یورو  لكل فرد عام  1.20لعامة بإنفاق متوسط في حین قامت جھات تمویل المكتبات ا  لكل فرد،

 كتب ووسائط جدیدة.



 
، فإن المكتبة العامة النموذجیة التي تدار بشكل 2015لعام  DBSووفقًا إلحصائیة المكتبات األلمانیة 

 احترافي بدوام كامل في ألمانیا تتمتع بالخصائص التالیة في المتوسط:

 2م  400مساحة  •

 وحدة وسائط (بما في ذلك الوسائط اإللكترونیة) 30,000 •

 وظیفة 3.2حوالي  •

 نسمة 20.000تخدم مساحة بھا حوالي  •

 ساعة في األسبوع 18ساعات عمل تصل إلى  •

 جھاز كمبیوتر متصل باإلنترنت 2اشتراك في المجالت،  32لكل ساكن،  وحدة وسائط 1.4عرض  •

 المدرسیة فاعلیة كل أسبوع تقریبًا، خاصة لألطفال والفصول •

 عاًما) 18من السكان كمستخدمین نشطین (معظمھم أقل من  15٪ •

 ما یقرب من ثلثي السكان یكونوا قد زاروا المكتبة من قبل •

 زائر سنویًا 33.000 •

 وحدة وسائط لكل مواطن في العام 4.3إعارة ما یقرب من  •

 دورات للوسائط المتوفرة (ما بین إعارة/ واستخدام داخلي) 3.0حوالي  •



أدب  ٪33 - 30كتب خیالیة،  ٪25-22كتب غیر خیالیة،  ٪28-24سم الوسائط المتوسط إلى تنق •

وسائط افتراضیة (كتب  ٪4-2مجالت ،  ٪5-3وسائط سمعیة وبصریة،  ٪15-12لألطفال والشباب، 

 من الحكومة ٪95إلكترونیة وغیرھا) ممولة بما یقرب من نسبة 

 كثر نسبة زیارة في البلدیةأن تكون ھي المؤسسة الثقافیة التي تحظى بأ •

 
 

لم تثر المكتبات العامة المبنیة حدیثًا على وجھ الخصوص مراكز العدید من المدن الكبیرة والمتوسطة 

من حیث الھندسة المعماریة فقط ، بل أثبتت أنھا أیًضا لھا عوامل إیجابیة لتحفیز االقتصاد والثقافة في وسط 

ھتمام لمباني المكتبة لتصبح ذات ناحیة جمالیة، أكثر مما كان الحال علیھ في المدینة. ویتم إیالء المزید من اال

الماضي عند بناء مباٍن جدیدة أو تجدیدھا. حیث أنھ من المھم التوفیق بین االعتبارات الوظیفیة والجمالیة. ووفقًا 

ییر أساسیة: حیث للمعماري األمریكي المعروف ھاري فولكنر براون، فیجب أن تستوفي المكتبات عشرة معا

یجب أن یكون من السھل الوصول إلیھا، ومتنوعة في شكل قاعتھا، موفرة من حیث التكلفة، مریحة من حیث 

مناخ المبنى، ومدمجة ھیكلیًا لتصبح المسافات بھا قصیرة، مرنة وقابلة لتغییر التصمیم وفقًا للحاجة، مرتبة جیدًا 

، ویتم بناؤھا بأمان وثبات ضد التأثیرات البیئیة التي قد تتعرض لھا من حیث التنظیم، یمكن توسیع المكان بسھولة

وفقًا لتعلیمات سلطات مكافحة الحرائق وقوات الشرطة. ومطلوب من المھندسین المعماریین والبنائین ومصممي 

الموقع،  الدیكور الداخلي ومدیري المكتبات أخذ مجموعة واسعة من الجوانب بعین االعتبار، بما في ذلك: اختیار

والمرافق الخارجیة، وبرنامج الغرف، والمعاییر واللوائح، ومعدات المكتبة، والبنیة التحتیة التقنیة، وأنظمة النقل، 

ومكتبات األطفال والشباب والمدارس، غرف التدریب، سھولة الوصول، بالطبع أیًضا سھولة االنتقال، إدارة 

 المبنى والتقییم بعد التأسیس.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
"تخطیط وإنشاء المكتبات ودور  13رقم  الفني DINالمعھد األلماني للتوحید القیاسي  قدم تقریر

 DIN 67700تم استبدالھ بالتقریر الفني  2017لتخطیط البناء والتجھیز.. وفي عام  سًخارا عًماالمحفوظات" د

متطلبات وتوصیات التخطیط". ینطبق التقریر الجدید على إنشاء المكتبات  -بناء المكتبات ودور المحفوظات "

ودور المحفوظات الجدیدة وكذلك على تحویل المباني أو الغرف القائمة؛ ویشمل كذلك األرشیفات والمكتبات 

خصصة في بناء أقسام المكتبات ملحقًا العامة والعلمیة بمختلف األحجام والوظائف. طورت مجموعة العمل المت

موجًھا نحو الممارسة مع "دلیل إنشاء وتجھیز المكتبات العامة" الذي تم نشره على صفحة المكتبة؛ ویعد بمثابة 

مساعدة استشاریة وقائمة مرجعیة وعمل مرجعي ألنظمة البناء، حیث ینقل المعرفة المعماریة األساسیة، ویقارن 

اع المنتجات ویخوض في تفاصیل كبیرة، حیث یكون تأثیر القرارات المتخذة مرتفعة على الحلول التقنیة وأنو

 وظائف المبنى بشكل خاص. 

أما فیما یتعلق بمواعید العمل األسبوعیة للمكتبات، فإنھا تختلف من مكتبة إلى أخرى بحسب موقعھا 

ي تدار بصورة شرفیة أو فرعیة أبوابھا من الت   وحجمھا اختالفًا كبیًرا: ففى حین تفتح معظم مكتبات المحلیات

 5.000التي ینخفض عدد سكانھا عن    في المحلیات (وكثیًرا من المناطق  أربع إلى ثمان ساعات، وذلك

نسمة، ذات اإلدارة  50,000التي یصل عدد سكانھا إلى    نسمة )، نجد مكتبات المدن الصغیرة والمتوسطة

ساعة. ھذا وتفتح معظم مكتبات المدن الكبرى  25إلى  10دد ساعات یتراوح بین الفعلیة عادة ما تفتح أبوابھا لع

 تنظیم نموذجي لنظام مكتبات حضري واسع

 المكتبة المركزیة
 المركز الرئیسي

یةالمكتبة الفن  

 مكتبة األطفال

 مكتبة المنطقة مكتبة الموسیقى
 مكتبة المدینة

بمكتبة الشبا المكتبات الفرعیة  

 مكتبة المرضى المكتبات المتنقلة

 مكتبة الطفل
 المكتبة المدرسیة

 باعتبارھما مكتبات فرعیة



ساعة أسبوعیًا. وتغلق المكتبات العامة أبوابھا أیام  40في المتوسط إلى أكثر من   أبوابھا لتصل ساعات العمل بھا

 األحاد فیما عدا المكتبات العدیدة ذات التمویل الكنسى.   

في مزیج یتیح لمختلف المجموعات المستھدفة من   المصنفة للجمھور ویعتبر عرض المقتنیات   

المترددین على المكتبة الوصول للكتب بنفسھا سمة ممیزة للمكتبات العامة. كما تصنف المكتبة العامة الیوم 

  سواء بوصفھا مكتبة لكافة أنماط المستفیدین، لذا فھى تحرص على التنوع وتلبیة االحتیاجات من خالل مقتنیاتھا

في صورة كتاب أو ما دون الكتاب. وقد ازدادت أھمیة تزوید العروض الخاصة للمجموعات المستھدفة، خاصة 

في األعوام األخیرة. لذا تأخذ معظم المكتبات عند اختیارھا للمقتنیات أحدث   ما یتعلق بأغراض المعلومات

لغیر متداولة، خاصة النسخ المكررة منھا. وتنفرد في االعتبار، وتستغنى عن العناوین ا  طلبات المترددین علیھا

بعض مكتبات المدن الكبیرة  فقط وكذلك المكتبات العلمیة بالمدن بمھمة األرشیف للمقتنیات القدیمة والخاصة، 

 حیث تتوافر لدیھا مخازن.

مكانیات جدیدة تعمل الشبكة الالسلكیة  باعتبارھا طریقًا للوصول إلى اإلنترنت بطریقة السلكیة، على فتح إ

للتواصل مع مستخدمي المكتبات العامة، حیث تقدم خدمات مثل الجوالت الدراسیة والوسائط اإللكترونیة 

یمكن للمكتبات اإلعالن عن   وفیسبوك تویتیر واستخدام األوباك في العدید من تلك المكتبات. وباستخدام

واع الوسائط المختلفة، بل إنھا تنقل أیًضا المھارات عروضھا على مدار الساعة. فھي ال توفر فقط تقاطعًا بین أن

الالزمة الستخدام الوسائط الجدیدة. یلتقي تالمیذ المدارس وكبار السن في مكتبات توفر بیئة غیر تجاریة، على 

سبیل المثال لتجربة أحدث الھواتف الذكیة أو أجھزة الكمبیوتر اللوحي بتوجیھ من معلمي الوسائط. ویتعلمون 

ذلك أحدث الموضوعات مثل تجوال البیانات، واألمن وحمایة البیانات، وإدارة جھات االتصال،  أثناء

 والبودكاست، أو التعامل مع متجر التطبیقات المعني.

واحدة من المكتبات التي تقوم بوظائف المكتبة  )(ZLBتعد المكتبة المركزیة ومكتبة الوالیة في برلین 

ناًء على نموذج المكتبات الموحدة السابق ذكره. ویكمن تمیزھا، في عرضھا العلمیة والعامة بشكل حدیث، ب

لمحتواھا من خالل التجاور المباشر لألعمال الشعبیة والعلمیة الرفیعة المستوى في الوقت ذاتھ. ومن خالل ھذا 

جب كمؤسسة بمو 1995في عام   ZLBالمفھوم، أمكن مضاعفة االستخدام في غضون عشر سنوات. تم إنشاء 

ومكتبة أمریكا التذكاریة التي  1901القانون العام، حیث ضمت كل من مكتبة مدینة برلین التي تأسست عام 

كمكتبة حكومیة لھا حقوق  ZLB. وھي تعد مثاًال ناجح للوحدة أاللمانیة وتوحید برلین. تعمل 1954افتتحت عام 

، باإلضافة إلى أكبر مجموعة تضم مقتنیات تخص اإلیداع القانوني اإلقلیمیة، وتمتلك مقتنیات ووصایا تاریخیة

ملیون وحدة وسائط رقمیة ومطبوعة في  3.5مدینة برلین على مستوى العالم. وھي تسھم بامتالكھا ألكثر من 

 تزوید سكان برلین بالكتب العلمیة وغیرھا، وتعمل كھیئة تنسیق لمكتبات مقاطعة برلین.

الكبرى الیوم بتشكیل نظام مكتبى یحوى مكتبة مركزیة وعدة  غالبًا ما تقوم المكتبات العامة بالمدن

مكتبات فرعیة بأحیاء المدینة. ویمكن أن تنضم ھیئات خاصة مستقلة مكانیًا أو جھات أخرى مندمجة داخل 

 المكتبة مثل مكتبة األطفال والنشىء، أو المكتبة المدرسیة المركبة بوصفھا مقار فرعیة، أو المكتبة الموسیقیة،  أو

في إحدى المستشفیات أو مكتبة   مكتبة الفنون، أو المكتبة المتنقلة، وفى بعض األماكن القلیلة كذلك مكتبة مرضى

 في إحدى منشآت القضاء.  للمساجین



وفي مجال العمل العام وتنظیم الفاعلیات، تم فتح العدید من المسارات الجدیدة في غضون السنوات 

عن فتح المكتبات أمام كل ما ھو جدید للتجارب واللمس وكمنتدى. بعض الخمس الماضیة. حیث تم اإلعالن 

مكتبة العام" "الرواد نشیطون بشكل خاص. فعلى سبیل المثال، ترید مكتبة مدینة كولونیا، التي أطلق علیھا لقب 

خالل من قبل اتحاد المكتبات األلمانیة، تشجیع األشخاص على البحث والمشاركة والتجربة من  2015في عام 

فعلى غرار الطابعة ثالثیة األبعاد المتوفرة ونظارات الواقع االفتراضي التي یمكن  "."Maker Spaceمبادرة 

محاولة جعل التطورات الحالیة ذات الصلة اجتماعیاً أكثر  Naoاستعارتھا، یتم من خالل عرض اإلنسان اآللي 

ً للجمھور. تم تضمین التطورات الثالثة المبتكرة في ا لعدید من تنسیقات األحداث العملیة والخطابیة في فھما

 المكتبة.

فیما یتعلق بالسؤال عن االحتیاجات والمتطلبات التي یتعین على المكتبات العمل على تحقیقھا بشكل 

أفضل، فإن أوقات الفتح المناسبة تأتي على رأس تلك االحتیاجات. وقد نوقشت مسألة "فتح المكتبات العامة یوم 

، وفي اتحاد dbvم الجمھور" على مدار سنوات، بشكل مثیر للجدل في اتحاد المكتبات األلماني األحد أما

ھذا القرار بشكل خاص، یمیل غالبیة  BIB، وفي الوقت الذي تعارض معظم األصوات داخل BIBالموظفین 

في الغالب" في البدایة للموافقة على تلك الفكرة. ویبدو أن الرأي الغالب سیتغیر من "عدم الموافقة  dbvأعضاء 

 إلى "معقولیة ھذا القرار" الیوم، حیث ال یزال ممثلو النقابة والموظفین مستمرین في تسجیل شروطھم.

بینما یُسمح بفتح المكتبات العلمیة والمكتبات الكنسیة أیام األحد، تظل أبواب المكتبات البلدیة العامة 

كمن السبب في ذلك في قانون ساعات العمل الفیدرالي، والذي مغلقة، وھذ بعكس المؤسسات الثقافیة األخرى. ی

یسمح فقط بفتح المسارح والمتاحف واستخدامھا في المكتبات األكادیمیة أیام األحد، وھذا على سبیل االستثناء. 

 من الحكومة الفیدرالیة حذف كلمة "علمیة" فقط من القانون. وبھذا لن تكون عملیة فتح dbvلذلك یتطلب قانون 

المكتبة ألبوابھا یوم األحد إلزامیة، وإنما تصبح متاحة فقط. وفي ھذه الحالة، یجب أن تستعد البلدیات لتحقیق ذلك 

 في مكتباتھا العامة، من خالل توفیر العدد المناسب من الموظفین وفقًا للحالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التي تخضع إلدارة طبیعیة أو شرفیة): عرض وفقًاً للوالیات    (كل المكتبات المحلیة والكنسیة، وتلك 2015إحصائیة شاملة للمكتبات العامة لعام 
      31.12.2015 وفقا لبیانات إحصائیة المكتبات األلمانیة  المصدر: إحصائیة المكتبات األلمانیة -االتحادیة

 

 

مكتبة بلدیة ومدینة مجتمعیة 3.023، تم تسجیل) 2015لـعام  DBS المكتبات األلمانیةووفقًا إلحصائیة 

مكتبة عامة تطوعیة أو بدوام  5.932مكتبة كنسیة بدوام كامل، وإجمالي  162بدوام كامل بما في ذلك الفروع) و

نیسة. ووفقًا مكتبة برعایة الك 4.100برعایة متنوعة وحوالي  91برعایة البلدیة،  1.905جزئي، منھا 

بلغ إجمالي األشخاص النشطین على أساس تطوعي / بدوام جزئي في المكتبات  ، DBSالستطالعات أجرتھا 

وظیفة بدوام كامل. ویتاح  13.063شخًصا، بینما تم توجد  51.567 2015التي تدیرھا البلدیة والكنیسة في عام 

ملیون وحدة إعالمیة في مكتبات  118.6لغ حوالي ملیون) من إجمالي المخزون البا 92.9(=  ٪78ما یقرب من 

ملیون استعارة تمت على  363.2من حوالي  ٪91ملیون، أي ما یقدر بحوالي  329.4بدوام كامل، منھا حوالي 

على شراء الكتب والوسائط (مقارنة بـنفقات  2015ملیون یورو في عام  105.5مدار العام. كما تم إنفاق حوالي 

ملیون یورو)، وبلغت حصة  97: 2009ملیون یورو، وعام  89: 2005ن یورو، وعام ملیو 92: 2001عام 

من إجمالي النفقات. كما أنفق جمیع ممولي المكتبات العامة في عام  ٪13.6المكتبات المدارة طوًعا حوالي 

بما في ملیون یورو) على المواد والموظفین،  878.1: 2009ملیون یورو (مقارنة بعام  972.3، حوالي 2015

 زیارات
 المكتبات

 دورات
 معارض
 جوالت

نفقات االقتناء  
 (بالیورو)

 مجموع
 إجمالى المقتنیات االعارات

المراكز 
الرئیسیة 
والفروع 
 (المواقع)

عدد 
المكتبات 
 المسجلة
 

عدد السكان  
 الوالیة االتحادیة 31/12/2015

 فورتنبرج –بادن 10.717.000 1.010 1.233 17.540.000 61.432.000 19.427.000 55.000 19.039.000

 بافاریا 12.692.000 1.708 1.952 22.551.000 66.839.000 19.166.000 58.000 24.712.000
 برلین 3.470.000 19 80 3.612.000 18.745.000 3.558.000 27.000 6.355.000
 براندنبورج 2.458.000 193 270 4.290.000 9.030.000 2.635.000 12.000 2.777.000
 بریمن 662.000 3 14 705.000 4.030.000 1.202.000 3.000 1.231.000
 ھامبورج 1.763.000 4 39 1.692.000 13.740.000 3.539.000 11.000 4.737.000
 ھیسن 6.094.000 560 690 7.047.000 18.065.000 5.529.000 22.000 6.179.000
مكلنبورج   1.599.000 92 105 2.502.000 4.334.000 1.487.000 6.000 1.526.000

 فوربومرن
 ساكسونیا السفلى 7.826.000 757 957 9.896.000 30.204.000 7.648.000 35.000 9.153.000

 –شمال الراین  17.638.000 1.527 1.765 22.738.000 70.913.000 22.871.000 72.000 24.830.000
 وستفالیا

 البالتینات –رایناتیا  4.012.000 601 663 4.955.000 11.671.000 3.822.000 17.000 3.368.000

 سارالند 989.000 93 103 955.000 1.737.000 640.000 2.000 628.000
 ساكسونیا 4.055.000 439 558 7.992.000 22.562.000 4.917.000 20.000 6.413.00
 أنھالت –ساكسونیا  2.236.000 187 248 3.598.000 6.558.000 1.498.000 10.000 2.126.000

 –شلیزفیج  2.831.000 140 151 4.883.000 16.143.000 5.065.000 8.000 4.739.000
 ھولشتاین

 تورینجن 2.157.000 260 289 4.057.000 7.212.000 1.483.000 9.000 2.530.000
119.004.000 371.000 105.474.000 363.217.000 

 
 

إجمالى جمھوریة  80.787.000 7.623 9.117 118.566.000
 ألمانیا
 االتحادیة



وحدة وسائط في  1.47، اتیحت 2015ملیون یورو على تكالیف الموظفین. وفي عام  590.0ذلك حوالي 

ملیون)؛ یتم احتساب ثالث اضعاف المخزون  80.767المكتبات العامة لكل ساكن في جمھوریة ألمانیا االتحادیة (

 الكلي. 
 المكتبات المتنقلة

الوالیات الفیدرالیة، والمناطق الریفیة ذات الكثافة السكانیة المنخفضة تخدم المكتبات المتنقلة العدید من 

وضواحي المدن الكبیرة، ھذا بالطبع باإلضافة إلى المكتبات الثابتة. والمقصود بالمكتبات المتنقلة: حافالت الكتب 

 90لمانیا حوالي كان في أ 2016والشاحنات الكبیرة التي تم تعدیلھا خصیًصا لتصبح مكتبة متنقلة. وفي عام 

منھا مستقلة مؤسسیًا،  ٪20). حوالي 1995حافلة في عام  150مركبة ( 110مكتبة متنقلة، تضم ما یقرب من 

من تلك المكتبات  ٪ 80تتلقى الدعم من قبل الدوائر الریفیة، وفي بعض الحاالت، من قبل الجمعیات، وحوالي 

نسمة. وعلى  100000الكبیرة التي یزید عدد سكانھا عن  المتنقلة متصلة بنظام مكتبات أكبر، عادة في المدن

ملیون وحدة وسائط في العام. وقد  6.5الصعید الوطني، یبلغ عدد اإلعارات من جمیع حافالت الكتاب حوالي 

اقترن إنشاء المكتبات المتنقلة باإلرادة السیاسیة لتقلیل االنقسام الواضح بین المناطق الحضریة والریفیة فیما 

ق بالعروض التي تقدمھا المكتبات. في الوقت الذي تعد فیھ حافالت الكتب أیًضا أماكن للتجمعات االجتماعیة یتعل

في العدید من المجتمعات الصغیرة، فإنھا تعمل في المدن الكبیرة كفروع متنقلة وغالبًا ما تذھب إلى المدارس 

 یة الثابتة المغلقة لتوفیر المال.وریاض األطفال. وھم یحلون في بعض األحیان محل الفروع المحل

 
 

والمجموعات المستھدفة األساسیة ھي األطفال والشباب واألمھات واآلباء الذین لدیھم أطفاًال صغاًرا، 

وكذلك كبار السن، ومؤخًرا، الالجئون. یعد التعاون مع المؤسسات ذات الصلة مثل ریاض األطفال والمدارس 



المھام األساسیة لعمل المكتبة المتنقلة. وكما ھو الحال في المكتبات الدائمة، تُستخدم االبتدائیة والثانویة أحد 

المكتبات المتنقلة لتعزیز القراءة من خالل تقدیم جوالت بالمكتبة، وساعات القراءة لتدعیم الدروس، والمشاریع 

الدراسیة المختلفة. ھنا تحقق  المتعلقة بالموضوعات التي یتم تناولھا فیھا لمجموعات ریاض األطفال والفصول

 اتفاقیات التعاون بین المؤسسات عمًال جیدًا من خالل التحدید المشترك لألھداف والمھام ووصف خطوات التنفیذ.

 
یمكن للمكتبة المتنقلة بالتأكید أن تستغل أعظم مزایاھا دعائیًا، باعتبارھا متنقلة ومرنة: فیمكنھا أن 

عداد السكان أو البنیة التحتیة مع تعدیل أماكن التوقف والجداول الزمنیة، وإطالة تستجیب بسرعة للتغیرات في أ

أو تقصیر أوقات التوقف وتوسیع عروض الوسائط طبقًا للمتغیرات. تُمِكّن المكتبات المتنقلة أطفال المدارس من 

األولى، فإن مخزونھا الصغیر زیارة المكتبة بشكل منتظم، وغالبًا ما تكون جزًءا ال یتجزأ من الدراسة. وللوھلة 

دقیقة تعد أحد  75و  30وسائط) وأوقات التوقف المحدودة التي تتراوح بین  5000و  3000نسبیًا (ما بین 

سلبیات تلك المكتبات المتنقلة. لقد أثبت نشر واستخدام اإلنترنت والویب األوباك (وھو نظام المكتبات االلكتروني) 

المستخدمین: یمكن طلب الوسائط التي یتم البحث عنھا عبر اإلنترنت من المخزون أنھ مفید بشكل خاص للمكتبة و

الكامل ألرشیف المكتبة المتنقلة أو نظام المدینة بشكل انتقائي والحصول علیھا وقت التوقف. تحتوي معظم 

استخدام الحافالت اآلن على نظام اتصال باإلنترنت وواي فاي، مما یمكن القراء، على سبیل المثال، من 

االستعارة عبر اإلنترنت وقارئات الكتب اإللكترونیة. یمكن أیًضا مالحظة زیادة استخدام التكنولوجیا في 

المركبات التي تم شراؤھا حدیثًا من حیث توافر كل من: تكییف الھواء، وجھاز لدعم السائق، ونظام تحكم لتنظیف 

تیكي، والمراحیض، نظام إضاءة جید والتي أصبحت العادم، وناقل الحركة األوتوماتیكي أو النصف أوتوما

إلزامیة اآلن. ویتوافر في عدد محدود كذلك إمكانیة الوصول الخالي من العوائق، حیث تستخدم ھنا المصاعد 

 الكھربائیة بشكل متزاید أیًضا، مما یسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالوصول بسھولة.



بمثابة ھیئة استشاریة ھامة منذ عام  dbvلمتنقلة التي أسستھا وتعد اللجنة المتخصصة في المكتبات ا

 ، حیث تقدم المشورة بشأن الشراء والمعدات والتشغیل والتصمیم.2012

  

 ������� �������� �������� �������� 

������  
أسست الوالیات على مستوھا أو على مستوى اإلقلیم مراكز حكومیة متخصصة من شأنھا خدمة   

ت العامة وذلك لدعم وتوجیھ مكتبات المحلیات، والتى یطلق علیھا أیًضا أسم الفروع الحكومیة المكتبیة أو المكتبا

في حین ترجع   ،1949المراكز المكتبیة أو جھات توجیھ المكتبات العامة. وقد نشأت أغلب تلك الجھات بعد عام 

صحیح أن تمویل مكتبات المحلیات من شأن بدایات تأسیس بعضھا إلى ما قبل وبعد الحرب العالمیة األولى. 

في بناء وتزوید شبكة ذات   البلدیة، إال أن الوالیات ملزمة نظًرا الختصاصھا بشئون الثقافة والتعلیم بالمشاركة

 كفاءة عالیة بالھیئات العامة للمعلومات. 

ھة حكومیة (والتي ج 29 حوالي  التي یقدر عددھا الیوم ب   ویتمثل دور المراكز الحكومیة المتخصصة

في بناء المكتبات وفقًا   في دعم المحلیات  والیة) على مستوى جمھوریة ألمانیا االتحادیة 15تتواجد مراكزھا بـ

في   للمعاییر المتعارف علیھا وفى تطویر ھیكل مكتبى ذى كفاءة عالیة. كما أنھا توجھ المصالح الحكومیة المحلیة

كتبات، وتقدم المساعدة المكتبیة العملیة عند اإلحتیاج لھا. ھذا وتلتزم المراكز جمیع المسائل المتعلقة بقطاع الم

في تأسیس المكتبات المتنقلة   المتخصصة بإنشاء مكتبات جدیدة وتوسیع المكتبات القائمة، وكذلك باإلسھام

ي مجاالت العالقات ف  والتخطیط ألبنیة المكتبات، والعمل على إدخال وسائط وتقنیات جدیدة ودعم عمل المكتبات

في نفس الوقت تعمیق الوعى   العامة، وتأھیل العاملین، فضالً عن دعم القراءة واألدب... إلخ، بل وعلیھا

السیاسى واالجتماعى تجاه أھمیة المكتبات العامة لمجتمع المعلومات الحدیث. ویتوفر التمویل الحكومي في ستة 

على المكتبات العامة عند الطلب لتوفیر المخزون، ولدعم والیات اتحادیة، وتوزعھ المكاتب المتخصصة 

 المشاریع الخاصة، وفقًا لمعاییر تمویل خاصة.

التي طالما ساعدت     وتعد إزالة الفروق فیما بین األقالیم، وإلغاء ما یسمى بالھوة بین الحضر والریف، 

الوسائط، جزء ال یتجزأ من مھمة  على حرمان قاطنى المناطق الریفیة من بعض إمكانات المعلومات وتوفیر

المراكز المتخصصة. ویختلف ما تعرضھ تلك المراكز من خدمات بین الوالیة واألخرى، ولكن عادة ما تستفید 

في المحلیات الصغیرة والمتوسطة، كما تستفید منھ المكتبات المدرسیة و   منھ المكتبات العامة بصفة خاصة

 كذلك جھات تمویل المكتبات.   

بإحیاء جمعیة  1952قامت المراكز المتخصصة للمكتبات بوصفھا أھم لجنة على مستوى االتحاد عام    

إسم "المؤتمر المتخصص للجھات المكتبیة الحكومیة بألمانیا". ویعتبر ھذا التجمع  2007عمل تحمل منذ عام 

ب عقد االجتماع السنوى منتدى لتبادل الخبرات خارج نطاق اإلقلیم ولتمثیل المصالح المشتركة. إلى جان

المعروف باسم  "المؤتمر المتخصص" بصورة منتظمة، وھو یھدف إلى التأھیل المھنى والتنسیق المتجاوز 

لحدود الوالیات ألخذ التدابیر ورسم خطط جدیدة، إلى جانب أن "خادم المراكز المتخصصة"، الذى أضیف على 

للحصول على معلومات عامة في بعض المجاالت ، یتیح إمكانیة أخرى 2002شبكة اإلنترنت منذ عام 



المتخصصة حول موضوعات المكتبات والمراكز المتخصصة وذلك بعرض وثائق ھامة. وفى مواجھة غیاب 

 جھة للتنسیق المركزى لقطاع المكتبات العامة، تحظى المراكز المتخصصة وخدماتھا بأھمیة وطنیة.

     

 المكتبات الكنسیة العامة     

إذا كانت تتوفر لدى ما یقرب من نصف الرابطات بجمھوریة ألمانیا االتحادیة مكتبة عامة واحدة على    

من المكتبات الكاثولویكیة  3.329من مكتبات المحلیات من ضمنھا إلى جانب  4.930األقل، فیمكننا إحصاء 

/ 12/ 31مكتبة (مقر) تحظى بتمویل من جھات أخرى (طبقًا إلحصائیة:  91و  من المكتبات اإلنجیلیة 769و

في الوالیات القدیمة الموجودة بالغرب. ومع   في االعتبار أن المؤسسات الكنسیة غالبًا تتواجد  ). مع األخذ2015

یات، والمخصصات في مرتبة متأخرة فیما یخص المقتن  ارتفاع عدد المكتبات الكنسیة یجب أال نغفل أنھا تأتى

المالیة، واإلعارة إذا ما قورنت بمرافق المحلیات، ناھیك عن مواعید العمل ونفقات العاملین. وجدیر بالذكر ھنا 

من العاملین بتلك المكتبات ھم من المتطوعین. لكنھا تلعب دوًرا ال یستھان بھ فیما یختص  %98أن أكثر من 

التي ال تقوم فیھا المحلیات    في المناطق  النشىء على القراءة خاصةبإتاحة المواد المدونة، وتشجیع األطفال و

 بتشغیل المكتبات.

 
تنطلق الكنائس اإلنجیلیة والكاثولیكیة في العمل بمكتباتھا إلى حد كبیر باعتباره مجاًال فرعیًا للعمل 

للتواصل والتوجیھ في مسائل مكانًا  )(KÖBالكنسي باإلضافة إلى العمل الثقافي. تعد المكتبة العامة للكنیسة 

اإلیمان باإلضافة إلى الترویج العملي للقراءة والتعلیم اإلعالمي. عادة ما یكون المسئولون عن المكتبات العامة 

 للكنیسة جماعة الرھبان الكاثولیكیة أو الجماعة الكنسیة البروتستانتیة.

 بمبنىالتي لم تحظ مؤخًرا ) بافاریا(مكتبة مدینة أوجسبورج  نتقلتإ
ومن خالل مبادرة شعبیة إلى مبنى جدید  2005مناسب  إ منذ عام 
اماریین ھانز وشتیفان من تصمیم المع( 2009جرى افتتاحھ عام 

حیث یتمیز التصمیم المعماري الھادف إلى الشفافیة من ). شرامل
خالل توظیف تقنیات الطاقة األحدث على اإلطالق ومن خالل 

إذ تعكس مئات : ب باأللوان وتصورات ضوئیة غیر تقلیدیةالتالع
ھذا وتعمل بعض المؤثرات . المرایا ضوء النھار إلى الداخل

المعماریة على توزیع ضوء الشمس في ألوان الطیف الساحرة 
 ي شامبیك: الصورة. لتنعكس على الجدران البیضاء

 

ن فیال قدیمة ُمعدلة إلى جانب بناء جدید جذاب م تحولت
تیده الخرسانة والزجاج إلى مقر مكتبة مدینة فیتسترش

ھا عام ھولشتاین) التي تم االنتھاء من بنائ -(شلیزفیج 
وحدة من الوسائط في  25.000. تعرض المكتبة 1995
فات متًرا مربعًا. تحتضن مكتبة األطفال موتی 550مساحة 

لخشبي. مال التي تتمثل في الفنار والطوف اساحل بحر الش  



(فى بافاریا مع  1844بارمیوس، المؤسس عام  یرتبط عمل المكتبات الكاثولویكیة ارتباًطا وثیقًا باتحاد   

رابطة القدیس میشائیل)، وھو یقوم ضمن مجاالت أخرى بتمویل خدمات الوسائط والمراجعین.  فحتى نھایة عام 

كان االتحاد یرعى أحد المعاھد العلیا المتخصصة والمعتمدة حكومیًا لنظم المكتبات العامة وكذلك مكتبة  2003

 مركزیة. 

تقدیم ) وھي شركة ذات مسئولیة محدودة(لخدمات المكتبات  .ekzشركة  ، تولت2017 ومنذ عام

"). "borro Medienوذلك بدالً من مقدم الخدمة السابق ) (باستثناء والیة بافاریا(الخدمات للمكتبات اإلبراشیة 

" باعتبارھا BiblioThekeیقوم اتحاد المكتبات وذلك بالتعاون مع المؤتمر الكاثولیكي المتخصص بنشر مجلة "

أھم مجلة، تنشر بمعدل ربع سنوي، والتي یتم استكمالھا عادة بإصدارات خاصة حول "متعة القراءة". وتضم 

المجلة أیًضا إضافة إلى المقاالت والتقاریر حول الموضوعات األدبیة، والمساھمات من ممارسة المكتبات 

حول المكتبات والعمل اإلعالمي. كما ینشر اتحاد والنصوص الثقافیة والسیاسیة، على معلومات ونصائح 

" أو "بروفایل medienprofileالمكتبات و دار نشر سان میشائیل كتالوج االجتماعات الربع سنوي المسمى بـ "

 مراجعة نقدیة وذلك كمساعدة لبناء المخزون. 3500والذي یضم حوالي  الوسائط"

المعروفة سابقًا باسم (بوابة األدب الشاملة  -لشاملةا eliportوعلى الجانب اإلنجیلي، تنسق جمعیة 

بمدینة جوتنجن عمل مكتبات الكنیسة. تعمل كلتا  وھي جمعیة مشھرة)  –الرابطة األلمانیة للمكتبات اإلنجیلیة 

الكاثولیكیة، الموجودة على مستوى الكنائس  15الجمعیتین بشكل وثیق مع المكتبات العشر البروتستانتیة والـ 

یمیة البروتستانتیة واإلبراشیات الكاثولیكیة. في الوقت الذي تعزز فیھ المؤتمرات المتخصصة على الصعید اإلقل

الوطني من خالل االجتماعات السنویة ذات الصلة من التعاون، وتقدم المشورة بشأن المشاریع والمبادرات 

 -العمل اإلقلیمیة (مثل شمال الراین  المشتركة وتضمن االمتثال للمعاییر المتعلقة بالمكتبات، فإن مجموعات

 فستفالیا، راینالند بفالتس، ھیسن) تضمن التبادل المھني.

 

مجاالت خاصة بنظم المكتبات 
 العامة  

 مكتبات األطفال والنشئ   
بناء على األھمیة الكبرى لعمل المكتبة سواء كانت اجتماعیة أو خاصة بسیاسة التعلیم بالنسبة لألطفال    

من خالل بعض الكلمات األساسیة مثل: دعم القراءة، وتوصیل اآلداب، والقدرة على التعامل مع  –والنشئ 

تولي المكتبات العامة ھذه المجموعة المستھدفة أھمیة خاصة. حیث یتردد األطفال والنشىء حتى سن  –الوسائط 

في مدن كثیرة مكتبة   ویجدوا الرابعة عشر تقریبًا أكثر من أى مجموعة سنیة أخرى من الشعب على المكتبات،

 خاصة باألطفال والنشىء، أو على األقل قسم مصمم بما یتوافق مع ھذا الغرض داخل المكتبة العامة.  

تضع المكتبات منذ زمن غیر قصیر المجموعة العمریة من أربعة إلى اثنتى عشرة عاًما نصب أعینھا     

التي    فال. وإذا كانت مكتبات األطفال أو الشباب المركبة ھىفتنشىء مكتبات األطفال المتخصصة أو أقسام لألط

في السنوات   في البدایة، فإن ھناك اتجاه  سنة 15ترعى عملیة عرض وتقدیم الكتب والوسائط للشباب من سن 

األخیرة یرمي إلى تأسیس مكتبات ومناطق مخصصة للشباب األكبر سنًا داخل المكتبات. وھو األمر الذى ینطبق 

ك على مجال األطفال. وتتاح للمترددین الشباب على المكتبة  إلى جانب الكتب، والدوریات كذلك وسائط كذل



رقمیة وسمعیبصریة من كافة األنواع، ومصات لعب إلكترونیة، فضالً عن الحاسب المتصل بشبكة اإلنترنت 

ولتخزین أنواع مختلفة من  للعب، والتعلم وجمع المعلومات. أصبح األثاث المصمم لمناطق األطفال والنشء

 الوسائط أكثر تفردًا وجاذبیة وتعددًا في األلوان عما كان علیھ من قبل.

 

 
 

 
 

ھذا وتشغل برامج األطفال والنشء من أنشطة وندوات حیًزا كبیًرا داخل برامج المكتبات العامة 

حدث ثقافي) في  304000: 2009حدث ثقافي (مقارنة بعام  371000، تم تنفیذ حوالي 2015وأعمالھا. في عام 

إلى  4جمیع المكتبات العامة بجمیع أنحاء ألمانیا، وقد استھدف حوالي ثلثي تلك األحداث الثقافیة الفئة العمریة من 

ألحداث، والفعالیات، مجاالت أولیة من ضمن أنشطة عاًما. وبھذا أصبح العمل الصحفي، والتسویق، وتنظیم ا 16

المكتبات وتشكل جزًءا من الھویة الثقافیة للبلدیة، ولكنھا تتطلب أیًضا التأھیل المناسب لموظفي المكتبة للقیام بھا 

 على الوجھ األمثل.

ألمانیا أیًضا تم تنفیذ فكرة نادي القراءات الصیفیة، التي نشأت في الوالیات المتحدة األمریكیة،  في 

 10فستفالیا، ثم انضمت  -. انطلقت البدایة في المكتبات العامة في شمال الراین 2002بنجاح متزاید منذ عام 

والیات اتحادیة إلى حملة نادي القراءة الصیفي تحت أسماء وشعارات تم اختیارھا بشكل مختلف: في ساكسونیا 

تس باسم "القراءة الصیفیة في راینالند بفالتس"، وفي بافاریا السفلى باسم "نادي جولیوس"، وفي راینالند بفال

أطلق علیھ اسم "نادي قراءة العطلة الصیفیة"، وفي والیة سكسونیا انطلق تحت اسم "صیف القراءة من الحجم 

وھو یھدف إلى تحفیز "االستمتاع بالكتاب" و"المتعة في المسبح" وھي الشعارات التي أطلقت من أجل  الكبیر"

حفیز على القراءة جنبًا إلى جنب مع شعارات مثل "التعطش للكتاب" و "اإلثارة للقراءة"، كما تم الترویج في الت

الكثیر من اإلعالنات بشعارات مثل " المغامرة تبدأ في الرأس"، "عندما أقرأ، أغوص إلى األعماق" أو " 

ھ"، وكانت الفئة العمریة المستھدفة من تلك درجة" في إشارة إلى فتح الكتاب و"قراءة ما یمكن قراءت 53  -صیفك

حفل  1000سنة. وفي نھایة الحملة، تم إقامة ما یقرب من  16وحتى  6الحمالت الدعائیة ھم النشء في سن من 

ختامي حیث تم توزیع الشھادات وشھادات التقدیر بعد أن تم جذب عشرات اآلالف من المشاركین إلى المكتبات. 

دي القراءة في الوالیات الفیدرالیة في الغالب من قبل إدارات مكتبات الدولة والكنیسة یتم إنشاء وتنظیم نوا

 ومراكز المكتبات بالتعاون مع المكتبات المحلیة.

كتابًا  575,000مكتبة أكثر من  950طفل وشاب من حوالي  100،000ھذا وقد استعار ما یقرب من 

بطرق مختلفة. ومن أجل تسھیل التبادل على الصعید الوطني، وصنفوھا  2016خالل فترة اإلجازة الصیفیة لعام 

من  14.000مكتبة األطفال التي تضم  ُصممت
ر سالھ الوسائط داخل مكتبة مدینة بیرنبورج على نھ

ام أنھالت) المنتھیة أعمال البناء بھا ع -(سكسونیا
یر حیث ُشكلت بكثلتصبح منطقة مغامرات  2000

بة من الخیال وحب التفاصیل. وترى شعار المكت
 مطبوًعا على كافة األرضیات. ھذا ویبلغ إجمالي

وحدة من الوسائط. 65.000مقتنیات المكتبة   
 ekzالصورة ي فایست



، أصبح معدل المشاركة في المكتبات ما 2016. وفي عام 2008تم تأسیس نوادي القراءة الشبكیة في صیف عام 

 منھم من اإلناث. ٪60مشارًكا قرأ كل منھم ما یقرب من ستة كتب، وكان  110معدلھ 

 

 
 

 

 

 

 

جد صعوبة في وعلى الرغم من ھذا النطاق الھائل من العروض، ال تزال العدید من المكتبات العامة ت

عاًما. وقد  16و  13جذب الشباب كمستخدمین للمكتبة لفترة أطول، وخاصة الذكور الذین تتراوح أعمارھم بین 

أظھرت التجربة من خالل العدید من المشاریع النموذجیة والدراسات االستقصائیة: أن الشباب یفضلون التعلم من 

لتوسع عند تقدیم الحوافز، وھم بارعون في التكنولوجیا أقرانھم من نفس العمر، والمشاركة في التصمیم وا

والوسائط ویتحركون بشكل طبیعي في الشبكات االجتماعیة باستخدام األجھزة الحدیثة والبرمجیات. ومن أجل 

تحقیق جذب أكبر وأكثر إلى منشآتھم، فإن المكتبات قد اعتمدت على الوسائط وعروض األحداث المناسبة للعمر 

ى التصمیمات الداخلیة الجذابة ذات التصمیم "الرائع" وأنظمة األلوان المبھرة في المقابل. وقد كان باإلضافة إل

العرض الذي یتم تقدیمھ للشباب على األرجح، من أجل للمشاركة في اختیار الوسائط أو في تصمیم غرف المكتبة 

 ھو أیًضا فرصة إلعادة تحفیز االھتمام لدیھم بالمكتبة.

 

  

في مدینة میونیخ (بافاریا) مركًزا فریًدا من نوعھ  1948في قصر بلوتنبرج المؤسسة عام  مكتبة الشباب الدولیة تُعد
یات یبلغ للدراسات والبحوث یقدم كذلك برنامًجا للمنح الدراسیة واألنشطة الثقافیة. وتضم المكتبة مخزون مقتن

بعة قرون. یتردد على المكتبة لغة من أر 130كتابًا لألطفال والنشء إلى جانب وسائط أخرى بأكثر من  600.000
یض طفالً وشابًا كل عام. ھذا وتدعو المكتبة كل عامین مؤلفین من كافة أنحاء العالم لمھرجان الغراب األب 40.000

 الشھیر. 
 الصورة :لمكتبة الشباب الدولیة 



 المكتبات المدرسیة   

لطالما كانت المكتبات والمدارس مرتبطة ارتباًطا وثیقًا، حتى وإن تم إھمال التعاون بین المدارس   

ومكتباتھا المدرسیة والمكتبات العامة واألكادیمیة لعقود. تتعدد األسباب وتتعلق بكل من الجانب المدرسي 

، تم إطالق 2000في عام  ) الذي تم(PISA الدولي للطالبوالمكتبي كذلك. ولكن منذ صدمة برنامج التقییم 

العدید من المبادرات للتغلب على مشكالت التعایش والصراع. كما تنامي الوعي أیًضا بأن المدارس والمكتبات 

العامة واألكادیمیة تقوم بمھام تعلیمیة مشتركة في العدید من المجاالت ویمكن أن تكتسب طابعًا خاًصا بھا من 

وھو اتجاه وطني منذ مطلع األلفیة  -التعاون. مع التوسع في تحویل المدارس إلى مدارس تعمل بدوام كامل خالل

 تتزاید أیًضا الحاجة إلى غرف تعلم جذابة ومجھزة بالوسائط المتعددة تدعم عملیات التعلم النشط والمستقل. -

ون مع المدارس أو مع  المكتبات في التعا  تتجلى مھمة السیاسة التعلیمیة للمكتبة العامة بوضوح

 المدرسیة. 

وعلى الرغم من األھمیة السیاسیة التعلیمیة المعترف بھا للمكتبات المدرسیة، والتى عضدھا بیان 

بعنوان "التدریس والتعلم بالمدرسة المكتبیة "، فیعتبر تجھیز المكتبات واإلشراف  2000الیونسكو الصادر عام 

 دارس جمھوریة ألمانیا االتحادیة من األمور الغیر مرضیة. في كثیر من م  الفنى علیھا

وعلى الرغم من تنامي دور المكتبات المدرسیة من وجھة النظر الجماھیریة، إال أن دورھا ما یزال غامًضا حتى 

وبشكل عام ال یمكن التشكیك في دور المكتبات المدرسیة أو مكتبات الوسائط المدرسیة طبقًا للمسمى اآلن. 

مثلما ھو  –األحدث، ولكن أطر الظروف الغیر مواتیة تعني أنھ بدالً من وجود نظام مكتبات مدرسي فعال وشامل 

 -جنوب تیرول / إیطالیا على سبیل المثالالحال في كل من الدول االسكندنافیة، وھولندا، وبریطانیا العظمى، أو 

 فقد تم تطویر مكتبات مدرسیة إقلیمیة متنوعة للغایة.

 

یتحدث العدید من الخبراء عن دولة نامیة فیما یخص المكتبات المدرسیة، حتى وإن كان من الممكن 

ل حیز التنفیذ. ولسوء المختلفة وإدخال نظام مدارس الدوام الكام PISAالوقوف على طفرة معینة طبقًا لنتائج 

الحظ، فھناك عدد قلیل من األرقام والدراسات الموثوقة التي تقدم أدلة یمكن االستناد إلیھا حول تطور المكتبات 

المدرسیة. إن مجرد وجود مكتبة مدرسیة ال یعطي أیة أدلة حول جودتھا، حیث أن نطاق الخدمات واسع جدًا. 

ة، والتي ظھرت مؤخًرا تتبنى فكرة التعایش السلمي مع المكتبات بعض "المكتبات التي تعد منارات" حدیث

 المدرسیة القدیمة وركن الكتب، والتي تعود أصول بعضھا إلى السبعینیات والثمانینیات.

 

من منظور نقدي، ال یزال مشھد المكتبات المدرسیة في ألمانیا عبارة عن خرقة مرقعة حتى یومنا ھذا، 

واضحة في بعض الوالیات الفیدرالیة من خالل أقسام مكتبات مجھزة بشكل  على الرغم من ظھور تطورات

مرض، أو من خالل مجموعات عمل ملتزمة، أو في بعض المدن الكبرى التي یظھر فیھا التطویر في مكتبات 

المدارس الخاصة بھا. وفي الواقع ال توجد معاییر ملزمة لتجھیزات المكتبات المدرسیة، ولكن توجد بعض 

شورات الراسخة، والكتب المتخصصة والمقاالت والأفكار التي تم استیاقھا من خالل الممارسة العملیة والتي المن

 القت اھتماًما واسعًا في اآلونة األخیرة. 



تكمن المشكلة الرئیسیة في االفتقار إلى سیاسة تعلیمیة وإطار قانوني یتیحان تحدید مواصفات ملزمة 

ھي التصنیف الغیر واضح للمكتبات المدرسیة. إذا تم تعریفھا، كما یحدث في كثیر من وشاملة. والعقبة المستمرة 

األحیان حتى اآلن، على أنھا مھمة إداریة بحتة، فعندئذ، ستعامل نفس معاملة المباني أو المشرفین علیھا، وتقع 

ات، وبالتالي، یتم نقلھا إلى تحت مسؤولیة سلطة المدرسة المعنیة، وبالتالي تدخل ضمن نطاق البلدیات أو المقاطع

مستوى الوالیة، مثلھا في ذلك مثل المكتبات العامة، وھي مسألة تخص الوزارة المسؤولة عن الثقافة. إال أنھ یجب 

على وزارة التربیة والتعلیم أن تشعر بالمسؤولیة عنھا، نظًرا ألنھا تساھم أیًضا في العمل التربوي والتعلیمي 

دید من المبادرات بشكل رئیسي في ھذا الصدد، ألن اإلدارات المعنیة لم تستشعر للمدارس. وقد فشلت الع

 المسؤولیة، وتلقیھا على بعضھا البعض.

 

باإلضافة إلى بعض األنشطة اإلقلیمیة للجان ومجموعات العمل، تمكنت لجنة اتحاد المكتبات األلمانیة  

األفكار الھامة لتطویر المكتبات على المستوى  من إعطاء بعض" المكتبة والمدرسة"والتي انطلقت تحت اسم 

والتي یتم استضافتھا   Schulmediothek.de العنكبوتیة الشبكة، انطالقًا من بوابة 2003الفیدرالي منذ عام 

على شبكة الخوادم التعلیمیة األلمانیة التابعة للمعھد األلماني للبحوث التعلیمیة الدولیة. وقد تم تخزین معلومات 

وأدوات العمل الخاصة بالمكتبات المدرسیة ھناك. كما یظھر ھذا التطور أیًضا من خالل تطویر مفھوم  شاملة

"نماذج إدارة المكتبات المدرسیة"، وتطویر المناھج، والدعم التحریري لقسم "المكتبة المدرسیة الحدیثة" في 

" والتي كان یطلق علیھا في السابق " " أدب األطفال والنشء والوسائط المتعددةkjl & mالمجلة المتخصصة "

 ("مساھمات أدب الشباب ووسائل اإلعالم ") باإلضافة إلى أول عرض تدریب متخصص لموضوع بعینھ.

 

تأتي المكتبات المدرسیة في أشكال تنظیمیة وتشغیلیة مختلفة: ففي بعض األحیان تتم إدارتھا كمؤسسة 

رسة تكون ھي الممول المسؤول، حیث یتم تمویل خدمات المكتبة مستقلة داخل المدرسة، وفي تلك الحالة فإن المد

عن طریق المدرسة ذاتھا أو التبرعات أو المنح المقدمة من جمعیات الرعایة التنمویة. باإلضافة إلى مكتبات 

 المدارس المستقلة، توجد نماذج مدمجة تستخدم فیھا المكتبات المدرسیة والمكتبات العامة غرفًا مشتركة أو نفس

البنیة التحتیة ذاتھا: في النموذج األول تكون ھناك مكتبة عامة لھا غرف خاصة بھا في داخل المدرسة، أو البدیل 

الثاني أن تستخدم المدرسة المكتبة العامة القریبة منھا. من سمات الشكل األول حیث تعمل المكتبة المدرسیة كفرع 

نیة، الرعایة التي تحظى بھا المكتبة المدرسیة من قبل المكتبة من فروع المكتبة العامة، إضافة إلى الوحدة المكا

العامة. وتكمن المیزة ھنا في أنھ: لیس على المدرسة أن تتحمل أي أعباء مثل مرتبات الموظفین أو أعباء أخرى 

ة، یمكن حیث تستفید المكتبة العامة من موقع المكتبة المدرسیة. في ھذا النوع من أشكال تشغیل المكتبات المدرسی

ضمان االلتزام بمعاییر تشغیل المكتبات، بینما تمیل مكتبات المدارس المستقلة التي یدیرھا المعلمون أحیانًا إلى 

"الحلول الفردیة" ویمكنھا فقط تقدیم عروض وخدمات محدودة بسبب ندرة الموارد. وفي الوقت الحالي تكتسب 

م اإلنترنت والوسائط الرقمیة، بما في ذلك في أثناء التدریس، نماذج التعاون أھمیة كبیرة: وذلك من خالل استخدا

 حیث یتم تكثیف التعاون مع مكاتب المقاطعات والمدن أو المراكز اإلعالمیة الحكومیة في بعض األماكن.

 

أكثر أنواع المكتبات شیوًعا ھي مكتبة المدرسة المستقلة، والتي نجدھا موجودة غالبًا في المدارس 

اكز المدرسیة. أما مكتبات المدارس / المقاطعات المدمجة فنجدھا عادةً في المدن الكبرى. ووفقًا الكبرى والمر



مدرسة عامة ومھنیة في ألمانیا، یوجد بھا مكتبة مدرسیة  44300من إجمالي  ٪20-18للتقدیرات التقریبیة، فإن 

من إجمالي  ٪5مدرسة ( 2500ك منشأة. وعلى أحسن األحوال، تمتل 8.500أو ركن للقراءة، أي ما یقرب من 

المدارس) مكتبات مدرسیة مجھزة بشكل مناسب، إال أن ھناك نقًصا كبیًرا في أمناء المكتبات المدرسیة أو 

الموظفین المتخصصین في الوسائط المتعددة وخدمات المعلومات في كل مكان تقریبًا. یبدو الوضع حرًجا بشكل 

ومدارس التعلیم األساسي والمدارس الثانویة الفنیة، حیث یكون من النادر  خاص في العدید من المدارس االبتدائیة

أن توجد مكتبات مدرسیة سواء أكانت خاصة بالمدرسة أو مشتركة مع مكتبة مدینة. إال أن المدارس الثانویة 

فقط، ال سیما  المؤھلة لدخول الجامعات كثیًرا ما تضم عدد كاٍف من المكتبات المدرسیة. وتتوافر في حاالت قلیلة

في المدارس المؤھلة لدخول الجامعات المبنیة حدیثًا، والمدارس الشاملة، ومدارس الدوام الكامل، تحقیق للمعاییر 

من  ٪90المطلوبة إلرشادات بناء المدرسة طبقًا لمتطلبات المساحة ومعدات الوسائط. وتتم إدارة أكثر من 

ن أو اآلباء المتطوعین والطالب الذین یعملون بدوام جزئي. ومن المكتبات المدرسیة ورعایتھا من قبل المعلمی

حین آلخر، یمكن العثور على فرص عمل في سیاق تدابیر خلق الوظائف أو من خالل الخدمة التطوعیة 

 الفیدرالیة. 

 

ویتفق الخبراء على أھم الوظائف التي یمكن أن تؤدیھا المكتبات المدرسیة أو مكتبات الوسائط المتوفر 

ھا الموارد المالیة والبشریة والمكانیة الكافیة وھي: الترویج للقراءة، وأن تكون مركًزا للمعلومات، وتضم فصوًال ل

دراسیة، ومنصة لالتصال، ومركًزا ثقافیًا (بما في ذلك كونھا مركًزا لإلنتاج اإلعالمي) إلى جانب األنشطة 

ج مختلفة، والتي غالبًا ال یمكن تمییزھا بوضوح عن الترفیھیة. یمكن العثور على التوصیف الوظیفي في نماذ

بعضھا البعض. وھنا یمكن تسمیة تلك المكتبات المدرسیة بـ "أماكن التدریس" أو "غرف التعلم والقراءة" أو 

"مراكز التعلم الذاتي" أو "المساحات االجتماعیة" أو "األماكن الخالیة من التدریس" أو "مكتبات المقاطعات". 

المطردة في المدارس ذات الدوام الكامل وفصول ما بعد الظھر المنتظمة، برزت مفاھیم المكتبة  یادةبفضل الز

المدرسیة لتصل إلى المقدمة، حیث أصبحت المنشأة تستخدم كمكان للتعلم باإلضافة إلى كونھا مكانًا لالسترخاء 

 وتلقي الرعایة.

قار إلى التأھیل المھني المناسب للموظفین یتمثل أحد أوجھ القصور في كثیر من األحیان في االفت

المعینین. ھناك نقص في الدورات التدریبیة المتقدمة. على مستوى الوالیة أو على مستوى الدولة؛ وقد ظھرت 

مبادرات في عدد قلیل فقط من الوالیات الفیدرالیة، وبمبادرة من إدارات المكتبات ومكاتب المكتبات المركزیة 

ونیا السفلى، راینالند بفالتس على سبیل المثال)، ومجموعات العمل الحكومیة على مستوى (في بافاریا، ساكس

فستفالیا) أو أمناء مكتبات المدارس (مثلما  -الجمعیات (على سبیل المثال في ھیسن، براندنبورج، شمال الراین 

كل دورات نھاریة أو أیام ھو الحال في كولونیا، فرانكفورت على نھر الماین، ھامبورج) ظھرت مبادرات في ش

للمكتبة المدرسیة أو اجتماعات عمل إقلیمیة. إال أنھ حتى اآلن نادراً ما تؤخذ موضوعات المكتبات المدرسیة في 

الحسبان وھذا فیما یخص تدریب المعلمین أو تطویرھم بھذا الخصوص. ولطالما دعت لجنة "المكتبة والمدرسة" 

إلى اتخاذ تدابیر من أجل التأھیل المستمر لنقل المعرفة األساسیة لمكتبة  dbvة التابعة التحاد المكتبات األلمانی

المدرسة وإدماجھا الدائم في تدریب المعلمین. كما یجب إعفاء أعضاء ھیئة التدریس المسؤولین عن رعایة مكتبة 

اء أو إعادة المدرسة من بعض ساعات التدریس أو یجب توظیف أمناء المكتبات المدرسیة بشكل مؤقت إلنش

 تنظیم المكتبات المدرسیة.



أسًسا للتعاون بین  dbvفي السنوات األخیرة، وضعت االتحادات اإلقلیمیة التحاد المكتبات األلمانیة 

المكتبة العامة والمدرسة (بدوام كامل) على أساس أكثر إلزاًما من خالل اتفاقیات التعاون مع وزارات التعلیم في 

لتالي دار النقاش السیاسي حول أھمیة عمل المكتبات وكذلك القراءة ومحو األمیة اإلعالمیة والیة اتحادیة، وبا 14

، أصدر اتحاد المكتبات األلمانیة 2015والرقمیة لتحقیق القدرة على تعزیز الكفاءات اإلقلیمیة. ومؤخًرا، في عام 

dbv جندة الرقمیة للحكومة الفیدرالیة. من بیانًا تفصیلیًا حول مساھمة المكتبات في مجاالت العمل المركزیة لأل

: ترسیخ التعلیم اإلعالمي من خالل مكتبة المدرسة"، 3.0خالل "إعالن فرانكفورت" ومطالبة "القراءة والتعلم 

تم التأكید على ھذا من خالل مكتبة الوسائط المدرسیة، وأصبح واقعیًا بعد قرار مؤتمر وزراء التعلیم المنعقد في 

صادر بخصوص "التعلیم اإلعالمي في المدارس". یھدف اإلعالن إلى اكتساب الكفاءة ال 2012مارس  8

اإلعالمیة وتوسیعھا بشكل مستمر، حیث أنھ بدونھا ال یمكن أن تتحقق المعرفة والمھارات المناسبة، والتصرف 

ً في العالم الذي تھیمن علیھ وسائل اإلعالم. ثالثة قواعد أساسی مكتبة المدرسة  -ة الذاتي المسؤول اجتماعیا

تشكل جوھر  -باعتبارھا مركًزا إعالمیًا، وباعتبارھا بیئة تعلیمیة، وأمین مكتبة المدرسة باعتباره معلًما إعالمیًا 

 متطلبات السیاسة التعلیمیة.

یجب أن یتضمن تعدیل القانون األساسي الذي تستھدفھ الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات لعام 

للمساعدة في تحسین فرص تمویل الحكومة الفیدرالیة لالستثمارات في قطاع المدارس، وربما مقترحات  2017

مبادرة المستقبل، والتعلیم،  " IZBBتكون فرصة الستخدام تدابیر التمویل المنفردة السابقة (مثل برنامج 

ل ریاض األطفال، فربما یمكن توسیعھا لتشم -) 2007واستمرت حتى  2004والرعایة" والتي بدأت منذ عام 

ویتم تعزیزھا على أساس أكثر صالبة. وقبل كل شيء، فإن الجھود المبذولة  -والمكتبات، ومراكز تعلیم الكبار 

 لتحسین الترویج للقراءة، والتي تدعمھا أیًضا الوسائط الرقمیة، تكتسب أھمیة كبیرة.

 

 مكتبات الموسیقى
راتھا على المكتبات لتلقي بظاللھا على مكتبات الموسیقى بشكل تتركز عملیات التغییر في المجتمع الرقمي وتأثی

خاص. وال یمكن لبعض مكتبات الموسیقى الجذابة التي تم إنشاؤھا حدیثًا في السنوات األخیرة مثل تلك الموجودة 

. فمع في شتوتجارت أو إیسن أو نورنبرج أو فیسبادن أو دیتمولد إخفاء حقیقة أن ھذه أیًضا تواجھ تحدیات كبیرة

مدرسة موسیقى بلدیة في ألمانیا، ال یمكن أن  929مكتبة عامة للموسیقى في الوقت الحالي في مقابل  88وجود 

یكون ھناك شك في توفیر دروس الموسیقى وممارسة الموسیقى على الصعید الوطني من خالل مكتبات 

لمملوكة فعلیًا، یجب إیجاد مفاھیم الموسیقى. وفي ضوء االنخفاض المستمر في عدد عناصر اإلعارة للوسائط ا

 جدیدة لمزید من التطویر لخدمات مكتبة الموسیقى.

 

یمكن أن تكون مكتبات الموسیقى مؤسسات مستقلة، ولكنھا في معظم األحیان تكون عبارة عن أقسام أو 

العلیا، والتي تشمل مجموعات أو أجزاء من مكتبات المدن الكبیرة أو مكتبات الوالیة وكلیات ومعاھد الموسیقى 

أیًضا مكتبات التلفزیون واإلذاعة. بعضھا ینتسب إلى االتحاد الدولي للمكتبات الموسیقیة، وأرشیفات الموسیقى 

في الوقت الذي یمكن فیھ لمكتبات الموسیقى العلمیة والمرتبطة بالمعاھد أن  ).(AIBMومراكز توثیق الموسیقى



لزمة قانونًا، فإن مكتبات الموسیقى العامة، تعتبر مھمة تطوعیة تفي بالغرض المحدد لھا بوضوح بطریقة م

 للبلدیات، وتعتمد على إرادة الراعي الممول لھا.

لم تعد مھمة مكتبات الموسیقى تكمن في جمع وإتاحة الموسیقى، والكتب الموسیقیة، وناقالت الصوت 

إللكترونیة لعمالئھا في المكتبات الرقمیة أو في فقط، بل تقوم أیًضا برقمنة مقتنیاتھا، وتوفر الموارد والخدمات ا

مستودعات المعاھد الخاصة. یمكن العثور على مجموعات الموسیقى الرقمیة األكثر شموالً في المكتبات الكبیرة 

 التابعة للدولة والوالیة، على سبیل المثال في مكتبات برلین ومیونیخ ودریسدن وكارلسروه.

، وھو مشروع  (ViFaMusik)علیًا في المكتبة االفتراضیة لعلم الموسیقىتم دمج الموارد الموسیقیة ف

لمكتبة والیة بافاریا بالتعاون مع معھد الدولة ألبحاث الموسیقى في  DFGممول من مؤسسة األبحاث األلمانیة 

ج، . وھو یتضمن كتالوجات مكتبات الموسیقى األوروبیة الرئیسیة في برلین، والیبزی2005برلین منذ عام 

ولندن، ومیونیخ، وفیینا، وكذلك الببلیوغرافیات الموسیقیة وموسوعات المصادر الدولیة مثل الدلیل الدولي 

باإلضافة إلى  Répertoire International des Sources Musicales (RISM)للمصادر الموسیقیة 

 النوت الموسیقیة الرقمیة وناقالت الصوت.

الجدید "خدمات المعلومات المتخصصة  DFGوفي إطار برنامج تمویل مؤسسة األبحاث األلمانیة 

للعلوم"، تم تحویل "لجنة التوجیھ العلمي لعلوم الموسیقى"، والتي كانت تقع في المكتبة العامة لوالیة میونیخ منذ 

ر المكتبة االفتراضیة لعلم ، لتصبح "خدمة المعلومات المتخصصة لعلم الموسیقى"؛ ویتم تطوی1949عام 

بشكل أكبر لتصبح كتالوًجا موسیقیًا أوروبیًا من خالل دمج مصادر ومحتویات بیانات  ViFaMusikالموسیقى 

 إضافیة.
المتاح من 

النوت 

الموسیقیة 

(وحدة 

 وسائط)

المتاح 

لإلعارة من 

النوت 

 الموسیقیة

(وحدة 

 وسائط)

المتاح من 

المؤلفات 

وحدة (

 )وسائط

المتاح 

إلعارة من ل

 المؤلفات

(وحدة 

 وسائط)

المتاح من 

اإلسطوانات 

 المدمجة

(وحدة 

 وسائط)

المتاح لإلعارة 

من اإلسطوانات 

 المدمجة

 (وحدة وسائط)

إجمالي المتاح 

من الوسائط 

 المتعددة

إجمالي المتاح 

لإلعارة (وحدة 

 وسائط)

المصروفات 

 (بالیورو)

859.500 827.400 266.800 291.700 577.600 2.828.600 1.871.100 4.196.300 781.800 

 )2015دیسمبر  31(اعتباًرا من  2015مكتبة موسیقیة تم اإلبالغ عنھا وفقًا إلحصائیة المكتبات األلمانیة لعام  44سجل أداء 

 
 

استجابت معظم مكتبات الموسیقى في المكتبات العامة بمرونة للتغیرات المجتمعیة. یرغب المستخدمون 

بالموسیقى، مثلھم في ذلك مثل العدید من عمالء المكتبات، في أن تكون الوسائط والمعلومات متاحة في  المھتمون

شكل إلكتروني، إن أمكن، على جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي أو ھاتف ذكي، لیمكن الوصول إلیھا في أي وقت، 

ع إلى حد ما، ألن العدید من شركات ومن أي مكان. تمكنت المكتبات العامة حتى اآلن فقط من تلبیة ھذا التوق

التسجیل ال تقدم تراخیص للمكتبات التي تعتبر شرًطا أساسیًا لإلعارة. لھذا السبب، انضمت العدید من المكتبات 

، اللتان تقدمان حامالت الصوت Ciando Libraryو Onleiheالعامة اآلن إلى منصتي اإلقراض الرقمي 

للكالسیك والجاز والبوب) واألدب الموسیقي (مقتنیات تعلیمیة للموسیقى،  (حصریًا تقریبًا في شكل حزم عروض

 سیر ذاتیة للموسیقیین، مقدمات لألعمال) في برنامجھم.



مكتبة  44) یوجد 2015دیسمبر  31(طبقا للوضع في  2015وفقًا إلحصائیة المكتبات األلمانیة لعام 

 یوضح الجدول معدل االستخدام العام للمكتبات: موسیقیة عامة جزًءا حصریًا من نظام مكتبة المدینة.

یمكن أیًضا عزف الموسیقى في مكتبات الموسیقى العامة. تقدم مكتبة الموسیقى في مكتبة مدینة إیسن، 

على سبیل المثال، "حقائب موسیقیة" للعمل الموسیقي مع الفصول المدرسیة ومجموعات األطفال، وتقوم 

فیما یتعلق بالمواد التعلیمیة، وبالتعاون مع مركز تعلیم الكبار، حیث تدیر سلسلة بالترتیبات مع مدرسة الموسیقى 

دورات مبسطة للمبتدئین. تنظم مكتبات أخرى حفالت غنائیة للعائالت وكبار السن، وتتیح غرفھا أمام الموسیقیین 

 إلعالمى.الشباب كمنصة، وتضم الحفالت الموسیقیة والعروض الموسیقیة في برنامجھا الثقافي وا

 

 

 المكتبات والترویج للقراءة
 PISAاالھتمام بتنمیة القراءة كأحد المھام األساسیة للمكتبات العامة في ألمانیا، وھذا بناء على نتائج دراسات  زاد

 .2000األولى لعام 

أصبحت مصطلحات تنمیة القراءة (خاصة مصطلحي مھارة القراءة وأداء القراءة) كلمات رنانة في 

األخیرة وتم تعریفھا واستخدامھا بشكل مختلف تماًما من قبل التربویین وأمناء المكتبات. حیث حظى  السنوات

مصطلح محو األمیة الثقافیة (اإلنجلیزي األصل) بشعبیة خاصة بین التربویین واآلباء والمعلمین وأمناء المكتبات. 

مھارات القراءة، والكتابة، وروایة القصص،  یتم استخدام محو األمیة على النطاق األوسع، ویأخذ في االعتبار

 وثقافة الكتابة، وتلخیًصا لكل ما سبق یمكننا أن نتحدث عن القدرة على التعامل بكفاءة مع اللغة والكتابة.

یُفھم تنمیة القراءة عموًما على أنھ مصطلح جمعي، محدد بشكل غامض إلى حد ما للعملیات المنھجیة 

زیز وتحسین االھتمام بالقراءة أو حجم القراءة أو طالقة القراءة أو فھم النص. یجب أن المختلفة التي تھدف إلى تع

یشجع الترویج للقراءة على القراءة وبناء سلوك قراءة ثابت، في حین أن مھمة الثقاقة األدبیة تكمن في إتاحة 

رات واستراتیجیات التعلم النصوص والمواد المختارة والمصممة بشكل شعري. یتعلق التدریب على القراءة بمھا

 التي تمكن من القراءة والنھج المستھدف عند التعامل مع النصوص من جمیع األنواع.

غالبًا ما تشكل مھارات السلف المزعومة، أساًسا مھًما الكتساب اللغة المكتوبة. یمكن للمكتبات تعزیز 

اءة في مرحلة الطفولة المبكرة مثل تلك المھارات بشكل أكبر، على سبیل المثال من خالل عروض دعم القر

القافیة والغناء وألعاب األصابع أو النظر إلى الكتب المصورة مًعا وقراءة القصص بصوت عاٍل. باإلضافة إلى 

التطور من خالل األسرة، فإن الطفل یحظى على تجارب القراءة األولى، أو الممتدة، واللقاءات مع الكتاب، ومن 

ولیة عن طریق توجیھ األصابع، واالختبار وتكرار ربط الصور مع اللغة أو الكتابة. خالل الكتب المصورة األ

وفي الوقت نفسھ، یمكن تعزیز القراءة في ریاض األطفال من الوصول لدوافع ھامة، بحیث یمكن لألطفال من 

الترویج للقراءة العائالت الغیر مھتمة بالكتب أیًضا من االتصال باألدب وتعویض النقص المحتمل. یتزاید عرض 

في العدید من المكتبات العامة في المدن الكبیرة والمتوسطة الحجم بشكل مستمر؛ ویكمن النقص في كثیر من 

 األحیان في وجود فریق عمل مدرب أو متقدم یمكنھ تقدیم األحداث والحمالت بانتظام في غرف مناسبة.

 



ء، على أنھا أھم ثالثة وسطاء في القراءة واللغة. یُنظر الیوم إلى المنزل والمدرسة والمكتبة على حد سوا

ففي الوقت الذي یتم فیھ التعلیم اإللزامي للقراءة في المدرسة، وخاصة في المدرسة االبتدائیة، تتم المحاولة من 

، كان خالل تنمیة القراءة لتوفیر الدعم من خالل التأثیر اإلیجابي على كل من الدافع للقراءة وعادات القراءة. قدیًما

یتم التركیز في دعم القراءة في المدرسة على تالمیذ المدارس االبتدائیة الذین أظھروا عجًزا في مجال القراءة 

اإلضافیة بعد دورة القراءة في مراحل القراءة والكتابة األولى. أما اآلن فھي تستھدف التالمیذ من جمیع أنواع 

القراءة والتنشئة االجتماعیة األدبیة. فیما یتعلق بتشجیع القراءة المدارس ومستویاتھا الذین یحتاجون إلى دعم في 

في المدارس االبتدائیة، یبدو أن معظم أنشطة الترویج تتعلق بتحسین الكتابة اإلمالءیة الصحیحة ولیس القراءة في 

ت القراءة من خالل حد ذاتھا. بعد تطویر نشاط القراءة وجعلھ أوتوماتیكیًا، یمكن تحقیق زیادة في األداء في مھارا

 الجمع بین جمیع المھارات الفرعیة، وخاصة من خالل قراءة الكتب بشكل مستقل.

في ظل تلك الخلفیة، تقدم المكتبات العامة، باعتبارھا مؤسسات تعلیمیة غیر مدرسیة، فرًصا جیدة 

ناسب مع التطور. في العقد لتوفیر القراءة المناسبة من خالل مجموعات الكتب والوسائط المناسبة للعمر والتي تت

ونصف العقد الماضیین، قامت بتطویر العدید من األنشطة، حول كیفیة عرض مقتنیاتھا بطریقة جذابة للجمھور 

من خالل عمل برنامج متنوع، ودراسة كیفیة جذب المجموعات المستھدفة المختلفة للمكتبات. كما قامت بعض 

یة من خالل تطویر المشروعات على مستوى الدولة أو عملت أقسام المكتبات ومراكزھا بطرح عروض تكمیل

كمشاركین متعاونین لدعم التدابیر الوطنیة لتطویر المكتبات أو لتشجیعھم على المشاركة في حمالت مشتركة. 

الھدف الرئیسي من أنشطة الترویج للقراءة في المكتبة العامة ھو زیادة التحفیز على القراءة ومھارات القراءة، 

 یؤدي في النھایة إلى زیادة الخیال واإلبداع والقدرة على التركیز. مما

 

ھنا یمكننا تسلیط الضوء على جزء صغیر فقط من أمثلة الحمالت المختلفة؛ ففي النھایة، یتعلق األمر 

بجذب اھتمام األطفال للمكتبة، حیث یمكنھم البحث عن المعلومات، والعثور على إجابات للواجب المنزلي أو 

 جاد أنشطة ترفیھیة متنوعة مثل:إی

 

 قراءات منتظمة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ثالث إلى ست سنوات أو ست إلى عشر سنوات •

 تنفیذ دور سینما للكتب المصورة لألطفال من سن الخامسة وما فوق •

 قراءات ولقاءات مع المؤلفین •

 كتب توضح خطوات العمل فترات ما بعد الظھیرة بناًء على تعلم الفنون الیدویة في •

األشكال الحدیثة مثل قصص السبورة التفاعلیة والقراءة االجتماعیة وروایة القصص عبر الوسائط  •

 المتعددة المتنوعة

 ورش عمل القراءة ومجموعات المناقشة األدبیة لمختلف األعمار •

 تنظیم ورش عمل للكتابة •

 مختلطة من األطفال والشبابتنظیم لیالي للقراءة مع الفصول المدرسیة أو مجموعات  •

 توفیر صنادیق قراءة خاصة أو كتل وسائط أو كتب خیالیة أو واقعیة لمختلف المراحل الدراسیة •

 معارض وسائط لألطفال •



 مساعدات تطویر المكتبات لبناء مكتبات مدرسیة •

 أشكال مختلفة من الجوالت للصفوف الدراسیة المختلفة (تركز على اكتساب الخبرة، أو طبقًا •

 للموضوع، أو تحوي معلوماتًا موجھة)

   إقامة منظومة لتبادل الكتب، أو ركن للقراءة، أو رف للكتب في أحد فصول المدرسة •

 

تولي المكتبات اھتماًما خاًصا بالتدابیر الرامیة إلى تعزیز القراءة التي تراعي الفوارق بین الجنسین، والتي تدخل 

مختلفون ویكملون بعضھم البعض: اآلباء والتربویین والمعلمین ومكتبات حیز التنفیذ عندما یتعاون شركاء 

اإلطالع ومكتبات بیع الكتب والناشرین وأخیراً ولیس آخراً السیاسة. تظھر األبحاث، أن التحیزات المتعلقة بنوع 

ال یتعلق األمر ھنا  الجنس یمكن أن تؤثر على النتائج التعلیمیة للفتیات والفتیان وكذلك على اختیاراتھم المھنیة.

بالحفاظ على نماذج األدوار التقلیدیة وال حول المساواة. من المھم لكل من الفتیات والفتیان على حد سواء معرفة 

احتیاجاتھم واھتماماتھم بشكل فردي والسماح بإظھار ما یفضلونھ. باإلضافة إلى الترویج الخاص للقراءة لألوالد، 

على القراءة یظل مھًما أیًضا، ال سیما من أجل التعرف على آراءھن تجاه  ال جدال في أن تشجیع الفتیات

 الموضوعات والمھن غیر المعتادة بالنسبة للمرأة.

 

باإلضافة إلى وسائط الكتاب التقلیدیة أصبحت العروض الرقمیة والمتعددة الوسائط بشكل متزاید محور 

رة الھجینة التي تعمل وفقًا لمبدأ الواقع المعزز: ھنا یمكن الترویج للقراءة الحدیثة. تشمل األمثلة الكتب المصو

لألطفال في سن ریاض األطفال تجربة الكتاب المصور الكالسیكي مضافًا إلیھ نص على الجھاز اللوحي أو 

الھاتف الذكي بطریقة مختلفة باستخدام تطبیقات مختلفة، أي مع وجود أمثلة صوتیة ومرئیة. أما بالنسبة لألطفال 

كبر سنًا، فھناك عروض إلنشاء كتب إلكترونیة خاصة بھم باستخدام تطبیقات أو عروض قراءة اجتماعیة تتیح األ

 تبادل حول النصوص عبر اإلنترنت.

واستكماًال للحمالت التي تمولھا الوالیات الفیدرالیة، فقد شاركت الحكومة أیًضا في تعزیز القراءة منذ 

من خالل التعاون بین الوزارة الفیدرالیة للبحوث، ومؤسسة القراءة، فترة، حیث تمت آخر تلك المشاركات 

ورابطة المكتبات األلمانیة، وجمعیة برومیو، وبوابة األدب البروتستانتي، واتحاد سانت مایكل، والمؤتمر 

 التخصصي.

"، ثالث مراحل رئیسیة للقراءة -من خالل مشروع التسع سنوات والذي كان تحت شعار "بدایة القراءة 

بتمویل من الوزارة  2009أطلقت مؤسسة القراءة أول برنامج ترویجي للقراءة على الصعید الوطني في عام 

الفیدرالیة للتعلیم والبحوث، والذي یتكون من ثالث مراحل متتالیة ویدعم األسر التي لدیھا أطفال صغار منذ 

المجانیة، التي تحتوي على كتب مناسب لعمر البدایة حتى االنضمام إلى المدرسة. تشكل مجموعات بدء القراءة 

األطفال باإلضافة إلى دلیل یقدم نصائح ومعلومات حول القراءة وروایة القصص في الحیاة األسریة الیومیة، 

تشكل الجوھر، وتھدف إلى ترسیخ القراءة وروایة القصص في الحیاة األسریة الیومیة وتحفیز األطفال للقراءة 

: األولى 2010ملیون طفل على مجموعات بدء القراءة المجانیة تلك تباًعا بدًءا من عام  4.5بأنفسھم: وقد حصل 

في المدرسة االبتدائیة.  2018حتى عام  2016في عیادة طبیب األطفال، والثانیة في مكتبتھم، والثالثة منذ عام 

 االستقرار لھذا البرنامج.وقد حفزت نتائج التقییم اإلیجابي مؤسسة القراءة وشركائھا على السعي لتحقیق 



وفي إطار مشروع "القراءة تجعلك قویًا: القراءة والوسائط الرقمیة"، الذي تمولھ أیًضا الوزارة 

الفیدرالیة للتعلیم والبحوث وینظمھ إتحاد المكتبات األلمانیة باالشتراك مع مؤسسة الفرص الرقمیة، تم إنشاء أكثر 

والیة اتحادیة، غالبًا بمشاركة المكتبات. ومن  16في  2017و  2013امي "تحالفًا للتعلیم" فیما بین ع 350من 

خالل مشاریع تعزیز مھارات القراءة والتعامل مع الوسائط الرقمیة، كان التركیز على االستخدام اإلبداعي 

عمل، والذي المستقل للمشاركین الشباب للوسائط الرقمیة، إنطالقًا من نص مقروء كان یمثل دائًما نقطة انطالق لل

كان بمثابة أساس لمزید من التطویر بمساعدة الوسائط الرقمیة وتطبیقات الوسائط االجتماعیة واأللعاب والتخزین 

المؤقت الجغرافي أو التعلیمي باإلضافة إلى مشاریع تشغیل األفالم أو الوسائط السمعیة. ویقوم المتطوعون بدعم 

ذاتھ، نفذت مؤسسة الفرص الرقمیة حملة تأھیل مجانیة باإلضافة إلى الشركاء المتفرغین في الموقع. وفي الوقت 

 دورات تدریبیة متقدمة في التعامل مع الوسائط الحدیثة للمتطوعین المشاركین.

 

 عمل المكتبات العامة بین الثقافات 
ألمانیا االتحادیة منذ استجابت المكتبات العامة أیًضا للعدد الكبیر من الالجئین الذین قاموا باللجوء إلى جمھوریة 

، أشارت الحكومة الفیدرالیة إلى أھمیة دمج 2012. وقبل ذلك بثالث سنوات، وبالتحدید في عام 2015عام 

األشخاص ذوي الخلفیة المھاجرة باعتبارھا "مھمة رئیسیة" في عصرنا، ولیس فقط بسبب مشاكل التطور 

"خطة العمل الوطنیة لالندماج". ومنذ ذلك، تراوح  الدیموجرافي لمجتمع شارف على الشیخوخة، وذلك من خالل

نطاق المناقشات حول االندماج واالندماج والمشاركة في الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات والحكومات 

المحلیة بین مشاركة جمیع الطبقات االجتماعیة في عملیة الدمج والتشكیك في استعداد مجموعات المھاجرین 

، حتى أنھ كانت ھناك بعض المخاوف المتعلقة بتطویر اللغة في الطفولة المبكرة، والنقص الفردیة لالندماج

المستقبلي في العمالة الماھرة أو المشاركة المتساویة للمھاجرین. ھذا وقد دعا بیان "اإلفال" حول المكتبة متعددة 

لمجتمع. واعتُبر تعزیز القراءة وخاصة ، إلى فتح المكتبات لجمیع أعضاء ا2008الثقافات، الذي تم تبنیھ منذ عام 

 تعلم اللغة الوطنیة المعنیة بمثابة "مفتاح" مھم لالندماج.

 

، تھتم لجنة عمل المكتبات البین ثقافیة، التي أسسھا اتحاد المكتبات األلمانیة، مع مسألة 2009ومنذ عام 

الالجئین. وھي تساھم في رفع مستوى  كیفیة جعل خدمات المكتبة ـأكثر مالءمة الحتیاجات مستخدمي المكتبة من

الوعي بالموضوع من خالل المحاضرات والمناقشات في المؤتمرات المتخصصة، وتحفیز الخدمات بین الثقافیة 

من خالل توصیاتھا، ومرافقتھا وتقییمھا وتوثیقھا. وفي الوقت نفسھ، تبحث إمكانیات التمویل وأموال المشاریع 

م المكتبات بالمعروض من الكتب متعددة الثقافات باإلضافة إلى مقترحات ووضع معاییر للمكتبات لتدعی

 لالستخدام التعاوني للمقتنیات وشبكات لقنوات الشراء وحلول االتحاد.

تنظر معظم المكتبات العامة اآلن إلى األشخاص ذوي الخلفیة المھاجرة، وخاصة الالجئین وطالبي 

ومھمة. وعلى الرغم من بعض المشاكل والصعوبات في التعامل اللجوء، على أنھم مجموعة مستھدفة جدیدة 

معھا، فإن عمل المكتبات یكتسب أھمیة في العدید من األماكن. إن دور المكتبة، التي ترید تقدیم مساھمة مرئیة في 

 اندماج األقلیات باعتبارھا مؤسسة ثقافیة وتعلیمیة، قد اكتسب بال شك مكانة جدیدة.



شاریع والتدابیر الحدیثة إلى أي مدى زاد معدل االندماج، وقد طورت العدید من تُظھر العدید من الم

المكتبات خطط عمل ما بین الثقافات وتعمل بدعم سیاسي من الھیئات البلدیة. یمكن أن تزید نسبة األشخاص ذوي 

وف أن تتواجد أكثر وبخاصة في المدن األلمانیة الغربیة الكبیرة، ولیس من غیر المأل ٪25األصول المھاجرة عن 

مجموعة عرقیة ولغویة مختلفة في المدینة الواحدة. باإلضافة إلى جوالت المكتبات الخاصة وفعالیات  50من 

القراءة لألطفال والشباب، فإن إصدار بطاقات المكتبة المجانیة لالجئین أصبح إلزامیًا تقریبًا. باإلضافة إلى ذلك، 

اللغات وصنادیق وسائط لآلباء واألطفال، ویتم توزیع بعضھا أیًضا على  یتم توفیر مجموعات من الكتب متعددة

مساكن الالجئین، باإلضافة إلى دورات لغة للمبتدئین للتعرف على اللغة والثقافة األلمانیة للمرة األولى، وغالبًا ما 

كتبات كمكان لقضاء یتم ھذا بدعم شخصي من قبل جمعیات التنمیة ومراكز تعلیم الكبار المحلیة. تُستخدم الم

بعض الوقت وكنقطة اتصال من خالل اتاحة الفرصة الستخدام أماكن عمل اإلنترنت وشبكات اإلنترنت الالسلكیة 

لالتصال بالھاتف المحمول بأفراد العائلة واألصدقاء في الخارج. ومن أكثر الوسائط مالئمة للقادمین الجدد ھي 

ئي اللغة والمتعدد اللغات، والقصص القصیرة والكتب الواقعیة ذات الكتب المصورة، وأدب الشباب والكبار ثنا

اللغة السھلة، والقوامیس، والكتب باللغة اإلنجلیزیة والصحف األجنبیة. زاد االتصال والتواصل مع الداعمین 

 المحلیین واإلقلیمیین كثیًرا. تقدم العدید من المؤسسات ومصارف ادخار والمواطنین، والشركات وما یسمى

بنوادي الخدمات مثل لیونز وروتاري وكیوانس وزونتاس، ومن ضمنھا صندوق األطفال األلماني أو الیانصیب 

حیث یعملون كشركاء  -األلماني، بما في ذلك الیانصیب االجتماعي مثل "اإلنسان"، خدمات مالیة مھمة للمساعدة 

 وداعمین.

ویقدم الدعم من خالل دورات المبادئ األساسیة كما ینشط كذلك معھد جوتھ في ھذا المجال في ألمانیا، 

المجانیة لتعلم اللغة األلمانیة أو الفیدیوھات المسوح بإعارتھا والتي توفر معلومات حول التعامل مع السلطات، أو 

مجموعة من الكتب التي  300، تم تسلیم أكثر من 2016في الحیاة الیومیة أو عند البحث عن وظیفة. في عام 

إلى عدة آالف من كتب األطفال والشباب األلمانیة المترجمة إلى العربیة إلى المكتبات، والتي تم  تضم ما یصل

 ضمھم إلى الجزء القابل لإلعارة بالمكتبات. تم ترجمة وطباعة تلك الكتب للعربیة ضمن برنامج دعم الترجمة.

 

 في خدمة فئات خاصة من المترددین علیھا     عمل المكتبات

یتوجھ العمل بالمكتبات لذوى االحتیاجات الخاصة، والذى یتم تحت  مسمى العمل االجتماعى    

موا بشكل خاص أو یتعرضون ألوضاع خاصة. ویندرج العمل ُحرللمكتبات، بعروض تستھدف "أناس" 

لقائمون على التي تأثرت بشدة من تقلیص النفقات الذى بدأه ا   االجتماعى للمكتبات ضمن مجاالت العمل المكتبیة

المكتبات الكنسیة والعامة منذ تسعینیات القرن الماضى. ویعود الفضل إلى إدراج موضوعات متعددة الثقافات 

 في السیاسة حتى یستعید ھذا القطاع بعض من أھمیتھ.   ودیمغرافیة



 

حتى أن المتخصصین یطالبون منذ فترة طویلة بزیادة تقبل المجتمع والسیاسة االجتماعیة تجاه ھذا 

في أنحاء البالد. وإذا كانت البدایة ھى "خدمة الكتب   العمل االجتماعى للمكتبة من خالل تقدیم دعم مادي أفضل

ى إمداد المعاقین بالكتب وتوصیلھا إلى المنازل أو إلى فراش المرض، فإن األمر التي تھدف إل   على عجالت "

امتد الحقًا إلى مؤسسات القضاء والسجون، لیتسع مفھوم العمل االجتماعى للمكتبات ومجالھ: حیث یندرج ضمن 

ھاجرة، لذا األشخاص الذین یعیشون أوضاًعا خاصةً كبار السن والمضارون اجتماعیًا واألفراد ذوى أصول م

إلى  2007یتعین توسیع الخدمات المكتبیة لھم وكذلك عروض الوسائط. وفي إطار خطط العمل الوطنیة للتكامل (

)، نجد أن المكتبات مطالبة بدور أیًضا لتقدیم مساھمة فعالة (AGG) أو القانون العام للمساواة في المعاملة 2015

 في التنفیذ.

ملیون من األمیین من الناطقین باأللمانیة داخل ألمانیا، مما  7.5وتشیر التقدیرات إلى أن ھناك حوالي 

یعني في النھایة أن من بین كل عشرة أشخاص قادرین على العمل یوجد بینھم فرد واحد لم یتعلم القراءة والكتابة 

دیة والجمعیات وأرباب العمل استھداف ھؤالء بشكل صحیح. ووفقًا إلرادة الحكومة الفیدرالیة، یجب على األن

األشخاص بطریقة فعالة. تسعى العدید من الوالیات الفیدرالیة إلى تحسین الوضع من خالل الحمالت، حیث بدأ 

بالتعاون  2016والمسمى "القراءة تعني الحیاة" في منتصف عام  Alpha-Pointsمشروع شلیسفیج ھولشتاین لـ 

ھي نقاط معلومات  Alpha-Pointsمكتبة عامة في جذب االنتباه.  17لكبار حالیًا و مركًزا لتعلیم ا 13مع 

متوفرة في المكتبات ومراكز تعلیم الكبار وھي تسھل الوصول إلى المعلومات المتخصصة، بمساعدة دفاتر 

وسائط المالحظات وأجھزة الكمبیوتر المحمولة والكتب والكتیبات، وتشیر إلى الدورات العملیة وعروض ال

 وتحفز األشخاص على التعلم الذاتي.

كفیف وحوالي ملیون شخص معاق  165000ومن أجل توفیر المؤلفات والمعلومات، فإن حوالي 

بصریًا في ألمانیا تخدمھم ما یقرب من اثنتي عشرة مكتبة للمكفوفین، معظمھا منظمة بموجب القانون الخاص 

طریقة برایل، ومعظمھا مكتبات صوتیة. وتشمل أكبر مكتبات على أساس الجمعیات، بعضھا مكتبات للقراءة ب

في الیبزیج، والمكتبة األلمانیة للمكفوفین  )(DZBالمكفوفین والسمعیات: المكتبة المركزیة األلمانیة للمكفوفین 

ینة إن مكتبة المكفوفین بغرب ألمانیا، تحدیدًا في مد
ي ة دون مقابل،  فمونستر تسمح بإعارة الكتب المسموع

شكل اسطوانات  ملیزرة من كافة مجاالت األدب 
ارة والمرادع لذوي اإلعاقة البصریة. كما تتیح االستع
اق لذوي اإلعاقة الجسدیة ومن یعانون من إصابات بالس

ة وال یمكنھم  الحصول على الكتب.  ھذا وتقدم المكتب
ن من كذلك مجالت ودوریات مصنوعة خصیًصا للمكفوفی

موعة ل اشتراكات سنویة. ویمكن تحمیل الكتب المسخال
ین. من من موقع المكتبة اإللكتروني أو  على بطاقات تخز

االستماع  ینقر على الموقع اإللكتروني یتلقى نًصا  یمكن
إلیھ من خالل قائمة خدمات مسموعة كذلك تحوي 

فھ.إمكانات التسجیل والتحمیل وعروض الوسائط وخال  
موقع اإللكترونيصورة مأخوذة من ال  

www.wbh-online.de) 
 



DBB)( في ماربورج ، والمكتبة البافاریة الصوتیة للمكفوفین(BBH)   في میونیخ، ومكتبات المكفوفین في

ورج، ومكتبة ألمانیا الغربیة الصوتیة للمكفوفین في مونستر، والمكتبة األلمانیة الكاثولیكیة للمكفوفین في ھامب

بون. تنتج المكتبات في استودیوھاتھا الخاصة وتعیر الكتب والمجالت والنصوص بالبرید أو إلكترونیًا، لیس فقط 

حامل صوت  250000ونھا اإلجمالي على أكثر من صوتیات، وإنما أیًضا بتنسیق برایل التقلیدي. ویشتمل مخز

)، وحوالي (DAISY(كتب صوتیة ومجالت صوتیة مثل أشرطة كاسیت صوتیة أو أقراص مضغوطة بتنسیق 

ھو اسم المعیار العالمي لوثائق الوسائط  DAISYكتاب ومجلة ونوتة موسیقیة مكتوبة بطریقة برایل.  200000

من العوائق، وھو یرمز إلى "نظام المعلومات الرقمیة التي یمكن الوصول إلیھا".  المتعددة القابلة للتنقل والخالیة

یمكن اآلن أیًضا تحمیل الكتب المسموعة من موقع المؤسسات على اإلنترنت أو نسخھا إلى بطاقات الذاكرة 

 التي تم إرسالھا مسبقًا.  USBالخاصة بھم أو وحدة الـ 

فالزال ھو التورید المجانى عن طریق البرید. ھذا وتقوم كل من  أما أسلوب اإلعارة المتبع للمكفوفین

الھیئات الكنسیة، وأقسام المكفوفین بمكتبات المدن المركزیة الكبرى، وأجھزة رقمیة لتحویل الكتابة إلى لغة 

ت مسموعة  (على سبیل المثال بالمكتبة الوطنیة األلمانیة )، وغیرھا من الوسائل باستكمال ما یعرض بمكتبا

، لتشكیل 2004المكفوفین. وقد تضافرت جھود المكتبات والجمعیات في البلدان الناطقة باأللمانیة منذ عام 

 ).(MediBusالمجتمع اإلعالمي للمكفوفین وضعاف البصر 

، في حین ۱۹٦۰مستشفى وعیادة في ألمانیا من اجمالى  ٪33، كانت الدولة تمول حوالي 2016في عام 

ظل عدد المستشفیات في انخفاض  من قبل جھات خاصة. ٪22مات غیر ربحیة، و من قبل منظ ٪35تدار 

مستمر لسنوات، إال أن نسبة العیادات المملوكة للقطاع الخاص أخذت في االزدیاد. ووفقًا لمحرك بحث المكتبات، 

تبة أبلغت مك 222مكتبة للمرضى في جمیع أنحاء البالد في مركز كولونیا الرئیسي، من ضمنھا  422تم تسجیل 

من  ٪11ویمكن اعتبارھا نشطة؛ ھذا یمثل حوالي  2015عن بیانات أدائھا إلحصاءات المكتبة األلمانیة في عام 

مجموعات الوسائط الخاصة بھا بشكل أساسي للمرضى طوال فترة  مكتبات المرضىإجمالي العیادات. تقدم 

 ى.إقامتھم في المستشفى، إال أنھا متاحة أیًضا لموظفي المستشف

من الكتب والمجالت  8000إلى  6000في المتوسط بین   التي یتراوح عددھا   وتسھم المقتنیات  

والوسائط المرئیة والمسموعة المتاحة لكل مكتبة والخدمات االستشاریة الخاصة التي یقدمھا كل من الموظفین 

عایة الشاملة ودعم المعلومات المتفرغین والمتطوعین تھدف إلى مساعدة المرضى على التعافي من منظور الر

الھامة حول األمراض. تشكل "المبادئ التوجیھیة لمكتبات المرضى" أساًسا تقنیًا ھاًما لعمل المكتبات في 

المستشفیات. وفي ضوء اإلجراءات القانونیة التي تم إدخالھا لضمان الجودة واعتماد المستشفیات ذات الصلة، 

 ا للجودة.تُعتبر مكتبات المرضى معیاًرا ھامً 

من جمعیة المكتبات األلمانیة، حیث تقوم  8تندرج حوالي ثلث مكتبات المرضى كأعضاء في القسم 

مجموعة عمل مكتبات المرضى الخاصة بھا، جنبًا إلى جنب مع بوابة األدب البروتستانتي وجمعیة برومیو 

ن) كل سنتان. أما بالنسبة لمحتوى تلك الكاثولیكیة، بإجراء دورات تدریبیة متعددة األیام في ھوفجایسمر (بھیس

الدورات فھي تضم أحدث االتجاھات في المجال الصحي ومجال المكتبات: یتم التعامل مع األسئلة المتعلقة 

بتطویر وھیكل مقتنیات المكتبة، وكذلك عملیات الضغط في المستشفیات أو التأثیر العالجي لألدب (العالج 

 عام، ولكن ال یوجد لھ دلیل علمي حتى اآلن.الكتابي)، وھو أمر مقبول بشكل 



التي تندرج تحت مجال المكتبات العامة، والمكتبات الطبیة    یجب التمییز بین مكتبات المرضى

التي توضع رھن تصرف األطباء والعاملین برعایة المرضى لتكون بمثابة مكتبة علمیة    المتخصصة،

التي    في ألمانیا"، تلك  "معاییر مكتبات المستشفیات 2004متخصصة. وقد وضعت من أجلھا خصیًصا عام 

     تحدد مھام تلك المكتبات وطرق تجھیزھا مكانیًا ومادیًا وإمدادھا بالعمالة وموارد أخرى. 

 1000توجد كذلك مكتبات السجون الصغیرة (المعروفة أیًضا باسم مكتبات السجون) التي تضم ما بین 

مؤسسة عقابیة أصبحت تحت الوالیة  220حوالي  -من المؤسسات العقابیة وحدة وسائط في العدید 10000و

. ویعمل المتخصصون في 2006القضائیة للوالیات الفیدرالیة في ألمانیا منذ اإلصالح الفیدرالي الذي تم منذ عام 

سجن، إال أنھ المكتبات فقط في ثالثة والیات اتحادیة؛ وكقاعدة عامة، یعتني ضابط السجن بأعمال المكتبة في ال

فستفالیا قسم  -یتم تنفیذھا إلى حد كبیر من قبل السجناء أنفسھم في الحیاة الیومیة. یوجد في والیة شمال الراین 

خاص لمكتبات السجون في كل من المرافق اإلصالحیة في مونستر وكولونیا، وفي ھامبورج یدعم قسم المكتبات 

 ي مدینة بریمن فتعد مكتبة السجن أحد أفرع مكتبة مدینة بریمن.اإلصالحیة في المكتبة مكتبات السجون، أما ف

تُستخدم مكتبات السجناء للترفیھ وتمضیة وقت الفراغ واالستفاضة في التعلیم، وبالتالي فھي جزء من 

برنامج إعادة التأھیل. ومن خالل توفیر الوسائط، فھي ال توفر فقط للسجناء إمكانیة الوصول إلى المعلومات، 

تسمح لھم على األقل بالمشاركة بشكل غیر مباشر في حیاة المجتمع. مثلھم في ذلك مثل جمیع المكتبات، فإن  وإنما

من ضمن مھامھا أیًضا نقل مھارات المعلومات الوسائط، وبالتالي فھي تساعد النزالء على عدم فقدان االتصال 

وتعمل كوسیط ثقافي من خالل تقدیم تدابیر  بالمجتمع. وغالبًا ما تدعم كذلك إجراءات محو األمیة في السجون

تنشیطیة مثل ورش الكتابة أو المجموعات األدبیة. حیث أنھا تھدف في النھایة، بعد إطالق سراح السجین، إلى 

تسھیل اندماجھ في عالم العمل والحیاة الیومیة. وتتجلى أھمیتھا بالنسبة للسجناء من خالل المطالب العالیة لما 

 لدى المحتجزین من األحداث والشباب.  ٪100ن النزالء، بل إنھا تصل غالبًا إلى م ٪90یصل إلى 

یتم التبادل الفني بین مكتبات السجون جزئیًا على مستوى الدولة. وفي إطار معرض فرانكفورت للكتاب 

ألول  ، قدم2006، فإن إتحاد دعم مكتبات المساجین، والذي تأسس في عام  2016و  2012و  2010في األعوام 

مرة مؤتمرات لموظفي مكتبات السجون واألحداث. تدعو جمعیة التنمیة إلى تطویر المعروض من الوسائط 

لألشخاص المحتجزین أو المعتقلین لصالح مجموعة العمل الصغیرة لمكتبات السجون التابع التحاد المكتبات 

تبات والعمل على وجود تعاون أكبر بین األلمانیة؛ ویرى أن تفعیل العمل بالوسائط الرقمیة في مقتنیات المك

 مكتبات السجون ومكتبات المدن، یمثل تحدیًا كبیًرا في المستقبل.

، حصلت مكتبة اإلصالحیة بمدینة مونستر على لقب "مكتبة العام" من قبل اتحاد 2007في عام 

ولكن نتیجة إلخالء إصالحیة مونستر في یولیو من مما كان لھ صدًى وطنیًا ودولیًا كبیًرا.  –المكتبات األلمانیة 

، كان ال بد من نقلھا؛ إال أن إعادة ترتیبھا في مبنى تم تجدیده ظل منذ ذلك الحین أمًرا غیر مؤكد. 2016عام  

وللتذكیر بأھمیة عمل المكتبات خلف القضبان، أعلنت جمعیات الدعم عن مسابقة للحصول على جائزة وطنیة 

" وذلك احتفاًال بالذكرى العاشرة لتأسیسھا، ومن المخطط 2016تبة السجناء والمحتجزین لعام أطلق علیھا "مك

، حصلت مكتبة 2017. وفي عام 2017منح ھذه الجائزة لخمس مؤسسات من والیات اتحادیة مختلفة في عام 

 فلى.المسؤولة عن منطقة ساكسونیا الس VGHسجن بریمن على جائزة المكتبة المثالیة من مؤسسة 

 
 ك مثال  لنوع  من األمكتبات صبح نادًراھنا

جود للغایة الیوم  ال سیما مكتبات المصانع مو
م في مدینة بورجھاوزن (بافاریا). حیث یقد

الغ مصنع كیكاویات فاكر للعاملین بھ والب
آالف شخًصا  وذویھم مكتبة  10عددھم 

 ألف وسیًطا . تلك المكتبة التي 40تحوي 

مؤسس الشركة ألكسندر  1192أنشأھا عام 



 
 مكتبات أخرى   

المكتبات العامة، لكنھا متاحة لدوائر في وظیفتھا   ھناك إلى جانب ما سلف ذكره مكتبات أخرى، تشبھ   

محدودة من المستفیدین. فتمتلك على سبیل المثال القوات المسلحة إلى جانب المكتبات العسكریة المتخصصة  

التي تھدف إلى التثقیف العام والترفیة عن الجنود، ولذلك فھى توفر    عددًا كبیًرا من مكتبات الفرق الصغیرة،

مكتبة  100ى وجھ الخصوص وشرائط الفیدیو الرقمیة. وتمتلك القوات المسلحة حوالي التسجیالت الصوتیة عل

 خاصة بجنودھا في جمیع أنحاء ألمانیا.

ونجد أیًضا مكتبات الشركات التي یتاح استخدامھا فقط للتابعین لتلك الشركات، ویتناقص عدد تلك 

مھوریة، وھي تخدم أغراض المعلومات، مكتبة شركة على مستوى الج 12-10المكتبات باستمرار حتى بلغ 

والتأھیل المھنى واستكمال التدریب والتثقیف العام وقضاء وقت الفراغ. وھى تختلف بوضوح عن المكتبات 

 المتخصصة التابعة للشركات حیث تخدم تلك البحوث والتطویر وتنتمى بذلك لنمط المكتبات المتخصصة. 

قًا باسم مكتبات الرسوم، دوًرا خاًصا لمحبي الفنون. ومكتبات تلعب مكتبات الفن، التي كانت تُعرف ساب

المكتبات العامة واألكادیمیة، والمكاتب  -الفن ھي مكتبات مدعومة من قبل مؤسسات من مختلف مقدمي الخدمات 

تلفة تتیح إعارة اللوحات األصلیة أو المطبوعات من العصور المخ –الثقافیة، والمتاحف، والجمعیات الفنیة، إلخ. 

مجانًا أو مقابل رسوم رمزیة ولفترة محدودة. تتكون ممتلكاتھا من ممتلكات خاصة بھا ومن مواد معارة من 

المتاحف أو الفنانین. وإلى جانب اإلعارة، فھي تقدم بعض الخدمات األخرى مثل المعارض والمحاضرات 

مكتبة فنیة في ألمانیا من  120ح حوالي والجوالت اإلرشادیة وعروض األنشطة الفنیة المختلفة. یتم تمثیل مصال

 .2000قبل اتحاد المكتبات الفنیة األلمانیة، الذي تأسس عام 

 

 مؤسسات البنیة التحتیة للمعلومات

بدأ بألمانیا التخطیط التوسعى لشبكة ھیئات المعلومات والتوثیق ألول مرة من خالل برنامج الحكومة االتحادیة 

 IuD. وكان برنامج دعم المعلومات والتوثیق (IuD-Programm) 1977 – 1974لدعم المعلومات والتوثیق 

األول من نوعھ ثم تلتھ برامج تشكل إسھاًما لدعم االقتصاد أكثر من دعم العلوم، حیث أنھ یعتبر المعلومات 

نطلق في السوق. وقد تركزت ھذه البرامج من ھذا الم  المتخصصة فرع من فروع االقتصاد، الذى یلعب دوًرا

 على مجاالت العلوم الطبیعیة والھندسیة.   

وأھم نتائج برنامج دعم المعلومات والتوثیق، والتى تمس المكتبات أیًضا ھى تكوین نظم المعلومات    

عن طریق دمج ھیئات قائمة بالفعل. كما یؤدى  (FIZ)ذات مراكز المعلومات المتخصصة   (FIS)المتخصصة 



وازدیاد عروض مراجع المواد المكتوبة إلى زیارة الطلب على المواد  إعداد قواعد بیانات متخصصة

التي تقوم بھا مراكز المعلومات المتخصصة من    المتخصصة المكتوبة، خاصة مقاالت الدوریات. أما المھمة

في البدایة ضمن نطاق المكتبة المتخصصة المركزیة. والیوم، ومع   إعداد الوثائق المحققة، فقد كانت تدخل

استخدام طرق التوزیع اإللكترونیة فقد أصبحت المراكز تقوم بھذه المھمة بنفسھا جزئیًا. وتعد المعلومات 

 المتخصصة سلعة، لذلك فإن كل الخدمات المعروضة من بحث وصوالً إلى اإلمداد بالوثائق تستحق رسوًما.  

ئولیة محدودة ) كما یعد مركز المعلومات المتخصص  بمدینة كارلسروھھ  (مؤسسة ذات مس 

، مثال للمعھد المرموق، فھو مؤسسة خدمیة ال تستھدف الربح، ومھمتھ إعداد المعلومات 1977والمؤسس عام 

كارلسروه كمیات كبیرة جدًا من  FIZالمتخصصة عالیة القیمة وإتاحتھا بشكل مفید وسریع. ولھذا الغرض، توفر 

خدمات المعلومات المبتكرة وحلول البحث اإللكتروني،  البیانات متنوعة المصادر، كما تقوم بتطویر وتشغیل

وتنفذ مشاریعھا البحثیة الخاصة. باعتبارھا واحدة من أكبر مؤسسات البنیة التحتیة للمعلومات غیر الجامعیة 

 كارلسروه تدعم النقل الوطني والدولي للمعرفة وتعزیز االبتكار.  FIZوكعضو في جمعیة الیبنینس، فإن 

بدور المضیف للشبكة الدولیة  1984كز المعلومات المتخصص بكارلسروھھ منذ عام كذلك یقوم مر

التي تعتبر إحدى خدمات المعلومات الرائدة على الخط المباشر    ،(STN)للمعلومات التكنولوجیة والعلمیة 

نیة وكذلك لقواعد البیانات البحثیة وبراءات االختراع، والتي تراعي جمیع مجاالت العلوم الطبیعیة والتق

كارلسروه بالتعاون مع شركاء المكتبات، المعلومات   FIZالمعلومات حول براءات االختراع الدولیة. وتوفر 

 FIZالمطلوبة لعمالئھا وتتیح الوصول السریع إلى النصوص الكاملة من خالل خدمة توصیل المستندات

AutoDoc وباإلضافة إلى ذلك، تقدم .FIZ  رونیة مبتكرة لدعم عملیة البحث بأكملھا، كارلسروه حلول بحث إلكت

منذ عام  بدًءا من الفكرة وحتى النشر واألرشفة طویلة األجل، وھي تضمن التشغیل الفني للمكتبة الرقمیة األلمانیة

2012. 

 1948والمؤسسة عام  DGIتلعب الجمعیة األلمانیة لعلوم المعلومات وممارستھا (جمعیة مشھرة)  

في المكتبات ومراكز التوثیق بوصفھا اتحاد،   في مجال المعلومات  مختلف المتخصصیندور حلقة الوصل بین 

 وال سیما ألن ھذه الجمعیة تعرض بعملھا منظورات خدمات المعلومات وتوضح طرقًا جدیدة إلدارة العلوم.

ا لتحسین في مطلع القرن الحادى والعشرین مساًرا جدیدً   ومن خالل تأسیس "اتحادات المعلومات" بدأ   

سبل التعاون، خاصة ذلك التعاون بین مراكز المعلومات المتخصصة والمكتبات المركزیة المتخصصة. فقد 

، تحت عنوان 2002جاءت  المبادرة انطالقًا من ورقة عمل "الوضع الفعلى االستراتیجي"، والصادرة عام 

مات تلك مقدموا قواعد البانات، في اتحادات المعلو  تنشیط المعرفة". حیث یتعاون –"ربط المعلومات 

في إثراء وممارسة خدمات   في مجال تخصص معین، من أجل المشاركة  والمكتبات، والمؤسسات البحثیة

في ھذا التخصص. وھكذا تقدم اتحادات المعلومات بوصفھا مقدم لإلمدادات   اإلمداد بالمراجع والمعلومات

في عروض دور النشر التجاریة إلى مستخدمیھا   صوص المتاحةاالحترافیة نصوًصا علمیة كاملة، حتى تلك الن

وعمالئھا، لتتیح لھم إمكانیة طلب المواد العلمیة باالشتراك، أو استخدام طریقة الدفع عند العرض. وحتى اآلن 

بكولونیا  DIMDIبمدینة كارلسروھھ والمعھد األلمانى للتوثیق الطبى والمعلومات  FIZنشأت إلى جانب مركز 

سات أخرى في مجاالت التكنولوجیا (فرانكفورت على نھر الماین)، الكیمیاء (برلین)، الفراغات والبناء مؤس



في  ساربروكن) لتكون بمثابة اتحادات معلومات   (شتوتجارت)، الزراعة (بون)، الحقوق وعلم النفس (كالھما

ة المتخصصة ومكتبات الدوریات وتشكل نواة لبوابة علمیة قومیة جنبًا إلى جنب مع المكتبات االفتراضی

 اإللكترونیة داخل المؤسسة المنسقة.   

، 2009ومع ذلك، فإن بیئة المعلومات المتخصصة في ألمانیا ال تزال في حالة اضطراب. ففي عام 

جمعیة الیبنیز بتطویر مفھوم وطني للبنیة التحتیة  )(GWKكلف المؤتمر العلمي المشترك لالتحاد والوالیات 

المقدمة في أبریل  )(KIIات المتخصصة. تضم قائمة "توصیات لجنة مستقبل البنیة التحتیة للمعلومات" للمعلوم

، والتي تم تطویرھا تحت قیادة جمعیة الیبنیتس ثمانیة مجاالت مركزیة للنشاط: الترخیص، واالستضافة / 2011

الثقافي، بیئات البحث االفتراضیة، األرشفة طویلة األجل، والمواد غیر النصیة، الرقمنة الرجعیة/ التراث 

الوصول المفتوح، بیانات البحث، ومحو األمیة المعلوماتیة / التدریب. ھناك توصیات محددة لكل مجال من 

مجاالت العمل تلك، والتي تنقسم إلى أربعة فئات ھي التنظیم والتمویل والتكنولوجیا والقانون والتي تركز بشكل 

الجھات الفاعلة المشاركة مع بعضھا البعض ومع مرافق البنیة التحتیة األخرى.  خاص على تحقیق االتصال بین

الشامل في دعم وتعزیز القدرة التنافسیة والتمیز في البحث والتطویر  KIIیتمثل الشاغل الرئیسي وراء مفھوم 

 في ألمانیا مع بنیة تحتیة معلوماتیة مناسبة.

لى مستوى الوالیات الفیدرالیة، فعلى سبیل المثال في ھو مفھوم وطني شامل. وقد امتد ع KIIمفھوم 

تحت  2014المفھوم التقني لمواصلة تطویر البنیة التحتیة العلمیة في بادن فورتمبیرج، والذي تم نشره في عام 

. وتمثل KIIعنوان "العلوم اإللكترونیة" ویغطي خمسة من مجاالت عمل لجنة مستقبل البنیة التحتیة للمعلومات 

ت الترخیص والرقمنة والوصول المفتوح وإدارة بیانات البحث وبیئات البحث االفتراضیة، التحدیات مجاال

 المركزیة التي تواجھھا المكتبات األكادیمیة في ألمانیا حالیًا.

 

  



 الفصل الرابع

 وظائف واتحادات

 منظمات قطاع المكتبات 

 ووظائف قطاع المكتبات
ھم أفراد متخصصون في نقل المعلومات المخزنة بكافة أنواعھا، وفي التعامل مع المادة الخام  المكتبات أمناء

، بصرف النظر عن مكان عملھم، سواء كان ذلك في مكتبة الجامعة، أم في مكتبة "المعرفة"المھمة وھي 

لذي یتضمن جمع ومجال عملھم ا. المدرسة، أم في المكتبة المتخصصة التابعة إلحدى المؤسسات االقتصادیة

الكتب وغیرھا من الوسائط وتنظیمھا، وفھرستھا، وتعریف اآلخرین بھا، یجعل منھم شركاء محترفین في مجال 

بمثابة مستكشِفین داخل   –وفي المستقبل على نحو أقوى بالتأكید  –فُھم في یومنا ھذا . الوسائط والمعلومات

 .معلومات االلكترونیة، وارتباطھا بما نبحث عنھشبكات البیانات، إذ یطورون ویضمنون لنا كفاءة ال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اتَّسع نطاق العمل المكتبي في ألمانیا إلى حد كبیر في ضوء تغیر ما یریده المستخدم من المكتبات، وھو 

فمستخدم المكتبة الیوم . األمر الذي ال یرجع فقط إلى ما شھدتھ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من تطور سریع

وتختلف ھذه التوقعات اختالفا . ھ توقعات تتعلق بإتاحة الوسائط لھ، وبخدمات االستعالمات والمعلوماتلدی

تنشأ ھذه التوقعات دون . ملحوظا عما كان لدى الناس من تساؤالت واحتیاجات قبل عشرین أو ثالثین عاما مضت

ر بأن تكون مكتبة الیوم شك من الوعي الذاتي الدیمقراطي المتنامي للمواطنین، الذین یطالبون  على نحو ُمبرَّ

 .مؤسسة خدمیة مناسبة لعمالئھا، ومؤھَّلَة، ومجھَّزة على نحو عصري

یلعب تسجیل واسترجاع الكتب والوسائط األخرى دورا أساسیا في مھام الفني 
مكتب ویظھر في الصورة . (FaMI)المتخصص في خدمات الوسائط والمعلومات 

شمال (العصري بالمقر الرئیسي لمكتبة مدینة دویسبورج الجدیدة  االستعارة
غالبا ما یتضمن حیز المكتب أیضا خدمة االستعالمات، ). وستفالیا –الراین 

وكلھا مجاالت عمل ینھض بھا الفنیون  –وتقدیم االستشارة، وتسجیل المستخدمین 
جزئیا، وموظفو قطاع ) FaMIs(المتخصصون في خدمات الوسائط والمعلومات 

مكتبة مدینة : الصورة. المكتبات المختصون عند وجود استفسارات معقََّدة
 StB Duisburg -دویسبورج 

 



اكتسبت الوظائف في مجال المعلومات واألدب والوسائط الحدیثة أھمیةُ في العقود األخیرة، واتَّسع 

ومضیفو المعلومات، وموظفو األرشیف، والفنیون  فباإلضافة إلى أمناء المكتبات ھناك الموثقون. نطاقُھا

المتخصصون في خدمات الوسائط والمعلومات إلى جانب من یُعَرفون باسم وسطاء المعلومات، وكلھا وظائف 

تندرج تحت قطاع المعلومات، وتتقارب مجاالت عملھا یوما بعد یوم، حتى لو ظلت ھناك اختالفات؛ ففي حین 

، ویجمعونھا عبر شبكات البیانات ألغراض تجاریة، یُعنى "المعلومة السلعة" یتعامل وسطاء المعلومات مع

الُموثقون في مراكز التوثیق بتحقیق فھرسة مثالیة وبتوفیر معلومات حدیثة عن بیانات من مجاالت االقتصاد، 

وللدولة فینصب أما موظفو األرشیف داخل إدارات األرشیف التابعة في الغالب للمحلیات . والبحث، والتكنولوجیا

ویتم كذلك االستعانة بالفنیین . عملھم على تأمین سالمة الوثائق والمراجع من الماضي والحاضر وفھرستھا

المتخصصین في خدمات الوسائط والمعلومات بشكل یتعدى حدود القطاع الواحد والمھنة الواحدة ألداء خدمات 

وبین ھذه المجموعات األربعة . یف، ومراكز التوثیقمساعدة في المكتبات، ووكاالت التصویر، وإدارات األرش

الذین أصبحوا حالیا من َحَملة درجات البكالوریوس (من الوظائف یلعب أمناء المكتبات ومضیفو المعلومات 

 .دورا ال غنى عنھ في مختلف أنواع المكتبات بما تضمھ من مخزون وسائط، وما تقدمھ من خدمات) والماجستیر

من الكوادر المتخصصة المؤھَّلة التي  شخًصا 24.000ما یزید عن  في المجمل  مانیا ھناك الیوم في أل

 11.000تشغل وظائف بدوام كامل في مجال المكتبات الشاسع، وفي ما شابھھا من مؤسسات، ویعمل نحو 

یة شخص آخرین ممن یشغلون وظائف تطوعیة أو جانب 50.000كما یوجد نحو . شخص منھم في المكتبات العامة

في مكتبات عامة أصغر حجما وفي مكتبات المدارس الخاضعة إلشراف المحلیات والكنائس، وقد حصل ھؤالء 

األشخاص على المھارات العملیة الالزمة لتنظیم المكتبات عن طریق دورات تدریبیة متقدمة ُمحدَّدة وعن طریق 

 . دورات دراسیة لدى أقسام المكتبات التابعة للوالیات والكنائس

دَّى التطور السریع في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتحول إلى مجتمع المعلومات والخدمات أ

یتزامن ھذا التحول مع . إلى حدوث تغییر شامل في خارطة المھن المكتبیة، وھذا التغییر لیس داخل ألمانیا وحسب

وقد . تتبع في األصل قطاعات أخرىالتقارب الملحوظ مع مھن قریبة الصلة من قطاع المكتبات، أو مع مھن 

أوجد ھذا التحول مجاالت عمل جدیدة، كما ھو الحال في مجال النشر اإللكتروني، وصناعة الوسائط المتعددة 

 .وصناعة الثقافة أو مجال تصمیم وسائط اإلعالم على سبیل المثال

لمتخصصین في مجال جیدة تتنامى على نحو مؤكَّد ل ًصایقدم سوق العمل األلماني في المجمل فر

المعلومات، وذلك عندما یكون المتقدمون للعمل قادرین على التنقل من مكان آلخر، ویتمتعون بالمرونة الوظیفیة، 

وما یھم في ھذا السیاق ھو أن یتمتعوا قدر اإلمكان بخبرات من فترات التدریب . وینصب تركیزھم على األداء

كما ینبغي أن یتمتعوا بالقدرة على التعامل مع . في أثناء الدراسةوالمشاریع الخاصة أو من وظائف المساعدة 

أنماط العمل وأشكال عقود العمل الحدیثة، وأن یُظِھروا في المقام األول معرفة واسعة  باستخدام قواعد البیانات، 

عمل المتعلق مع ذلك اتضح أن التكھنات الكمیة الدقیقة لسوق ال. وتقنیات اإلنترنت، وأنظمة األرشفة الرقمیة

ل علیھا بدرجة كبیرة في العموم  .بالمتخصصین في مجال المعلومات ال یُعوَّ

مختلف المھن المرتبطة بمجال المعلومات في ألمانیا بسبب فترة زمنیة طویلة صاغتھا التقالید واتسمت 

العلمیة، بل وأیضا بین بین المكتبة العامة والمكتبة  النوعي فالفصلبالفصل بین فروع العمل في قطاع المكتبات؛ 

العمل المكتبي والعمل التوثیقي، حدَّد عبر عقود من الزمن الصورة العامة، وھي الصورة التي لم تُلَغ بشكل كامل 



فحتى على مستوى العاملین داخل المكتبات كان ھناك خارطة مھن تفصیلیة وُمقسَّمة داخلیا على نحو أكثر . بعد

 .دقة

الفصل، ال یجدر بنا في الواقع البحث عن خلفیتھ داخل الھیكل الخاص حین نتساءل عن أسباب ھذا 

ومنذ . بالمكتبات األلمانیة، فاألقرب للصواب أن ھذا الفصل جاء نتیجة لقانون العمل والحقوق المھنیة في ألمانیا

ر، كانت الھیاكل تأسیس وظائف الخدمة المدنیة لما ُعِرف باسم خدمة المكتبات العلمیة في نھایة القرن التاسع عش

الوظیفیة واللوائح الخاصة بھا ھي السبب الذي أدَّى إلى نشأة وعي ملحوظ بالفروق الوظیفیة ارتبط من جانبھ 

ھة إلى رواد المكتبة أو إلى الخدمات الُمقدَّمة لم . بحاجة ذات صلة إلى تعیین حدود جدیر بالذكر أن السمات الموجَّ

 .تؤد إلى نشأة ھذا الوعي

القرن الحادي والعشرین تالشى ھذا الفصل النوعي بعض الشيء، وفتح المجال أمام تقسیم  مع بدایة

المكتبات ومن یعملون بھا بناء على حجم العمل، والمجموعات المستھدفة، ومستویات الكفاءة ، أو أیضا بناء على 

لى صعید المھن المكتبیة وسیتمحور األمر في المستقبل ع. بیانات أداء المكتبات، وحجم ما تقدمھ من خدمات

والتدریب المھني المؤھل لھا حول امتالك قدر أساسي من المؤھالت الرئیسیة المشتركة التي تتجاوز حدود المھنة 

 .الواحدة، وكذلك حول امتالك قدر أساسي من القدرات والمھارات المطلوبة من كل شخص یعمل في مكتبة

" عاملین في قطاع الخدمات العامة"امة إما بوصفھم یُعین العاملون المتخصصون في المكتبات الع

أما أمناء المكتبات الموظفون حكومیا فتربطھم . أو تحت مسمى موظف عام") عاملین"أو " موظفین"سابقا  (

. بصاحب العمل عالقة تجمع بین العمل والثقة، وتُدفَع رواتبھم حسب قوانین الدولة أو قوانین الوالیات االتحادیة

على أساس القانون الخاص، إذ كان " الموظفین غیر الحكومیین"َسدَّد أجور العاملین في المكتبة من في حین تُ 

التي تم التوصل إلیھا عن طریق المفاوضات ) BAT(ینطبق علیھم عبر عقود عدیدة تعریفة الموظفین المعینین 

" االتفاُق الجماعي للخدمة المدنیة" 2006الجماعیة بین النقابات وأصحاب العمل العام، إلى أن حلَّ محلھا عام 

)TVöD ( في المحلیات وفي الدولة، كما استُبِدلت في الوالیات باالتفاق الجماعي للوالیات)TV-L .( ویشابھ

شرائح الراتب الخاصة بالموظفین ) TV-L(و) TVöD(التدرج الوظیفي لفئات األجور الخاصة باتفاقي 

 .الحكومیین

الحكومیین ومن یماثلھم في المھام من الموظفین غیر الحكومیین أیضا، ممن تصنیف الموظفین  یجري

، الفئة المتوسطة، والعادیة الفئة: یعملون في الخدمة العامة بأكملھا، إلى أربع فئات مختلفة من الھیكل الوظیفي

یخضع . ا لھذه الفئات أیضاوتُحدَّد رواتب أو دفع أجور العاملین في المكتبات طبق .الفئة الممتازة، والفئة العلیاو

ویتشابھ مع ذلك وضع . الخلفیة التعلیمیة، والتدریب، وخصائص العمل: تصنیف الفئات إلى ثالثة معاییر

غیر أن الصورة تبدو مختلفة مع . الموظفین المتخصصین الذین یعملون لدى الكنائس بوصفھا صاحب العمل

یة بكافة أنواعھا؛ فعادة ما یسیر العمل ھناك وفقا لعقود عمل العمالة المكتبیة المتخصصة في المؤسسات االقتصاد

وال یستند دفع األجر إلى القیمة الُمحدَّدة في قطاع . تتبع القانون الخاص، ویتم التفاوض بشأنھا مع كل فرد بعینھ

 .الخدمة العامة إال في أحوال قلیلة

 

 

 

 



 

 

 نبذة عن تاریخ الدراسات المؤھلة للعمل في المكتبات

 
مؤھلة للعمل في مھنة أمین مكتبة وفي كافة المھن المشابھة منذ نحو عقدین ونصف لتحول خضعت الدراسة ال

وبالرغم من . ولو حاولنا تقدیم نظرة عامة دقیقة على نحو ملزم لھذا التحول، لكان ذلك نوعا من التھور. مستمر

عاصرة، خصوصا على مستوى أن التحول المستمر یعبر من ناحیة عن اإلرادة السیاسیة في مواكبة التطورات الم

أوروبا، وفي تحدیث المحتویات الدراسیة، إال أنھ یكشف من ناحیة أخرى أیضا عما كان یشعر بھ صانعو القرار 

في دمج المؤسسات التعلیمیة وفي تأسیس  –في ضوء ضرورة تقلیل النفقات  –السیاسي من تردد، فقد رأوا 

 .لوحیدة لحل المشكالت بشكل مؤقتكیانات أكبر على نحو دائم الوصفة السحریة ا

. ظھرت الدراسة المؤھلة للعمل في مھنة أمین المكتبة بشكل رسمي في ألمانیا بنھایة القرن التاسع عشر

یجب : مرسوم من حكومة بروسیا فَرض الدراسة المتخصصة، وحدد مضمونھا كاآلتي 1893إذ صدر في عام 

 .وظیفة أمین المكتبة االلتحاق بدراسات مؤھلة علیا خاصةعلى خریجي الجامعات الذین یرغبون في امتھان 

إلى الئحة حكومة بروسیا،  لتخریج أمناء مكتبة كموظفین حكومیینوتعود الدراسة الرسمیة المؤھلة 

، وقد ظلت ھذه الدراسة لعقود طویلة الطریَق الطبیعي 1905وكذلك إلى مرسوم الحكومة البافاریة في عام 

وال تزال ھذه الدراسة قائمة في بعض الوالیات . المؤھل للعمل في وظیفة أمناء المكتبات العلمیةللتدریب المھني 

والتي تستند إلیھا معظم البرامج الدراسیة في  –ثم بدأت الدراسات المؤھلة للعمل في المكتبات . حتى یومنا ھذا

 .یبزیجمع تأسیس أول مدرسة مكتبیة في ال 1914عام   –المعاھد العلیا الفنیة 

والذي كان ُمقیدا بسبب انقسام ألمانیا إلى  –اتسم تطور الدراسة المؤھلة للعمل بالمكتبات في ألمانیا 

بالتباین الشدید بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتأثَّر بالھیاكل الفیدرالیة والفصل النوعي في ألمانیا الغربیة  –دولتین 

تطویر محتوى البرامج التدریبیة والمناھج الدراسیة وإعادة ھیكلتھ وبعد إعادة التوحید ظل . على وجھ الخصوص

یقدم ھذا التطویر حتى یومنا الحالي مشھدا متنوعا، ویحتوي مع ذلك على مخزون ذي جوھر . شدید االختالف

متناسق، یجمع مواضیع ومجاالت تعلم مترابطة؛ إذ تتضمن معاییر التعلم في المقام األول إدارة المكتبات، 

ستخدامات قواعد البیانات، وتطبیقات االنترنت، وتطویر وسائل اإلعالم، واستراتیجیات البحث، وتكنولوجیا وا

المعلومات واالتصاالت، وخدمات المعلومات، والتسویق، وإدارة األعمال، وتوجیھ الخدمات والعمالء، إلى جانب 

دور عملي كبیرین في كل المناھج الدراسیة كما ظلَّ السعي إلى تحقیق مالئمة عملیة و. سوق األدب والوسائط

 .والبرامج التدریبیة سمة ُممیَِّزة

تدعم المساحات المخصصة للعمل والُمجھََّزة 
عصري في مكتبات الجامعات على نحو 

والمعاھد العلیا الفنیة الدارسین، وتواكب 
التدریب والدراسة بما تحتویھ من كتب 

تظھر في الصورة . وغیرھا من الوسائط
قاعة المطالعة متعددة الوسائط بالمكتبة  

في فرانكفورت أم ماین  األلمانیة الوطنیة
. ، والتي یستخدمھا كثیر من الطالب)ِھِسن(

َزة بتكنولوجیا عصریة ونظام تقدیم وھي  ُمجھَّ
خدمة متعدد الوسائط یدعم جمع األعمال 

المنشورة إلكترونیا، وإدارتھا، والبحث عنھا، 
صورة بعدسة إس یوِكل،  –. وعرضھا كذلك

 .)DNB(المكتبة  الوطنیة األلمانیة
 



 
 

 

 

 

 

 

 الدراسة المؤھلة للعمل في المكتبات،

 مؤسسات الدراسة والتأھیل

 
تنقسم الوظائف الیوم حسب مھامھا عملیا إلى أربعة مستویات في معظم المكتبات العلمیة وأیضا في المكتبات 

/ موظفي الخدمة المدنیة العلیا (فبجانب أمناء المكتبة األكادیمیین ذوي التعلیم الجامعي : العامة األكبر حجما

مضیفي المعلومات الحاصلین / ، وأمناء المكتبة الحاصلین على دبلوم عاٍل أو درجة البكالوریوس )الماجستیر

یتم " جامعة للعلوم التطبیقیة"ني عاٍل أو في على دبلوم عاٍل أو درجة البكالوریوس ممن درسوا في معھد ف

 االستعانة بـ

 "الفنیین المتخصصین في خدمات الوسائط والمعلومات" •

 إلى جانب) FaMI/ موظفي الخدمة المدنیة من المستوى المتوسط " (مساعدي المكتبات"أو  •

 ).فئة عادیة(متوسطي المھارة " موظفي المكتبات" •

 

فإن من یشغلون الوظیفة في المقام األول ھم أشخاص مؤھلون من الخریجین الذین الخدمة العلمیة وعلى مستوى 

وعادة ما یكون الخریجون قد اجتازوا، بعد االنتھاء من دراستھم التخصصیة، . أنھوا دراسة جامعیة تخصصیة

ضافیة لمدة دراسة تأھیلیة إضافیة خاصة في مجال المكتبات، إذ یتم ھذا المؤھل اإلضافي إما في شكل دراسة إ

في (أربعة فصول دراسیة أو في شكل تدریب لمدة عامین؛ الشكل األول یكون عبارة عن دراسة حرة أو مھنیة 

وتنقسم ). في حالة الموظفین(، في حین یكون الشكل الثاني عبارة عن تأھیل للمدرسین الُمتِدِربین )حالة الطالب

واحدة من المؤسسات التأھیلیة المتعددة ) جفورتمبیر-بادن(تُعد جامعة اإلعالم في شتوتجارت 
نشأت ھذه الجامعة من دمج الكلیات السابقة لقطاع المكتبات . ألمناء المكتبات في ألمانیا

ومن بین ما یزید عن . وللطباعة واإلعالم، وتتطلع لتغطیة جمیع مجاالت اإلعالم والمعلومات
طالب،  4.500والماجستیر موجھا لما یقرب من  للبكالوریوسبرنامجا دراسیا معتمدا  20

ومن خالل إنشاء مبان جدیدة مالئمة صار في .  یوجد برنامج إدارة المكتبات والمعلومات
: الصورة –. عاما من الدمج 13امعات السابقة في حرم واحد بعد جمع كل مواقع الج اإلمكان

 )HdM(جامعة اإلعالم في شتوتجارت 
 

 



حلة عملیة؛ فیتم الجزء العملي في مكتبات التدریب العلمیة الدراسة اإلضافیة أو التدریب إلى مرحلة نظریة ومر

 .أو استنادا إلى مشاریع ذات توجھ عملي، في حین یتم الجزء النظري في أحد المعاھد العلیا

 

كانت الدراسة اإلضافیة البدیلة تنتھي في ). امتحان الدولة(وینتھي التدریب بعقد اختبار وظیفي حكومي 

أصبحت  2008/  2007؛ ومنذ عام ).M.A" (ماجستیر في اآلداب"أو " تبة علميأمین مك"السابق بمؤھل 

الدراسة اإلضافیة في علوم المكتبات والمعلومات وغیرھا من البرامج الدراسیة ذات التسمیة المشابھة عادة ما 

، ).M.A" (ماجستیر في اآلداب"أو  (MLIS / MALIS)" ماجستیر علوم المكتبات والمعلومات"تنتھي بـ 

العالي الذي التحق بھ الدارس أو ما إذا كان الشخص قد أتم دراستھ في جامعة ) الفني(وذلك حسب المعھد 

 ).برلین(ھومبولدت 

في  داخل المكتبات العلمیة) الفئة الممتازة(تتمثل مجاالت العمل التقلیدیة لموظفي الخدمة المدنیة العلیا 

المتخصصة باإلضافة إلى خدمات تقدیم المعلومات والمشورة، والتنسیق اختیار الكتب، وفھرسة مضمون الكتب 

بین الھیئات المكتبیة، الداخلیة منھا والخارجیة، وكذلك القیام بمھمات التخطیط والتعاون في مجال التقنیات 

 .وتعد معظم تلك األنشطة مرتبطة بأدوار قیادیة. الحدیثة للمعلومات

على ) سابقا" دبلوم" ("البكالوریوس"ي وظیفة أمین مكتبة بشھادة ترتكز الدراسة المؤھلة للعمل ف

فقد . ؛ إذ یوجد بألمانیا تسع مؤسسات جامعیة من أجل ذلك الغرض(FH / TH)مستوى المعاھد العلیا الفنیة 

 تطورت من المدارس المكتبیة السابقة تدریجیا معاھد علیا فنیة مستقلة في بادئ األمر؛ أما الیوم فصار األمر

أكبر أو جامعة ) تقنیة(یشمل مجاالت متخصصة، ومعاھد، وأقسام أو ببساطة برامج دراسیة تابعة لمعاھد علیا 

كانت المدة الزمنیة لدراسات الدبلوم . ھومبولدت في برلین؛ في حین یختفي مصطلح معھد عالي فني أكثر فأكثر

تدریب أو فصول دراسیة للتدریب العملي القدیمة تتراوح بین سبعة أو ثمانیة فصول دراسیة تتضمن فترات 

الحالیة ستة أو سبعة فصول دراسیة في الغالب، إلى جانب  البكالوریوسمختلفة المدة، أما الیوم فتشمل دراسة 

وتلعب الممارسة العملیة في . ثالثة أو أربعة فصول إضافیة یتضمنھا برنامج الماجستیر المحتمل فیما بعد

یتبع العاملون والعامالت في المكتبات، . ما مقارنة بالبرامج الدراسیة الجامعیة المعتادةدورا مھأیضا  البكالوریوس

أمین المكتبة حاصل على "في قطاع الخدمة العامة على مستوى الدولة والوالیات والمحلیات، من حاملي مؤھل 

الخدمة المدنیة المتوسطة  لموظفي(العلیا التصنیَف الوظیفي من الفئة " البكالورویوس"أو مؤھل " دبلوم عالٍ 

 .)والعلیا

ال یوجد في الوقت الحالي داخل قطاع المكتبات بعد النظام الثنائي إال مھنة التدریب الوظیفي، التي 

، ویمكن في إطار تدریب مدتھ ثالث سنوات تأھیل مساعد بالمكتبةَخلَفَا للوظیفة السابقة  1999نشأت حدیثا عام 

فنیین متخصیین في خدمات الوسائط خریجي المدارس األساسیة والمتوسطة، والمدارس الثانویة لیصبحوا 
المكتبة، واألرشیف، والمعلومات والتوثیق، ووكالة (في خمسة مجاالت متخصصة مختلفة ) FaMI(والمعلومات 

تشارك المجاالت المتخصصة من الناحیة العددیة بنسب مختلفة تماما؛ فنظرا ألن ). التصویر، والتوثیق الطبي

 ".سعة تحمیل ثابتة للمكتبات"من المتدربین تقریبا تنبع من المكتبات، تظھر في المدارس المھنیة  %75نسبة 

مات المعلو"، ثم مجال %10,0ثم یأتي األرشیف كمجال متخصص في المرتبة الثانیة بنسبة تقدر بنحو 

فقط، إلى جانب نسبة ضئیلة  %5,0نسبة " التوثیق الطبي"في حین یقدم مجال ، %8,0 تُقدَّر بـ بنسبة" والتوثیق

 .وكالة التصویر"جدا من المتدربین یقدمھا مجال 



إمكانیة  –بعد إتمام الدراسة المؤِھلة  –في فرانكفورت أم ماین وفي كولونیا  2012توجد منذ عام 

أما في بافاریا فیمكن االلتحاق . متخصص في خدمات المعلوماتااللتحاق بالتعلیم المھني المتواصل لوظیفة 

بشھادة الثانویة العامة وعند اجتیاز اختبار لجنة شؤون الموظفین " أمین مكتبة ُمعتمد"بالدراسة المؤھلة لمھنة 

 .الوطنیة بنجاح

في حكومات  المراكز المعنیةوفي ) IHK(الصناعة والتجارة في غرف  لجان التأھیل المھنيتقوم 

المقاطعات أو اللجان اإلقلیمیة بالوالیات بوظائف التشاور والتنسیق لتأھیل الفنیین المتخصصین في خدمات 

ي ویحدد اإلطار العام للتأھیل وخطة التأھیل التنفیدیة سیر التأھیل التعلیمي التنفیذ). FaMI(الوسائط والمعلومات 

شھادة إتمام "أما شرط القبول للوظیفة فلیس محددا بدقة، فمعظم المتقدمین حاصلون على . وأھدافھ ومحتواه

 ". الدراسة بالمدارس المتوسطة

 :ومؤسسات الدراسة والتأھیل الخاصة بإعداد العاملین بالمكتبات ھي إما

 مدارس مھنیة یتم فیھا التدریب المؤّھِل لوظیفة الفني المتخصص، أو •

واالتصاالت بالمعاھد العلیا أو  مجاالت متخصصة لقطاع المكتبات والمعلومات أو علوم المعلومات •

 المعاھد العلیا الفنیة داخلیة اإلدارة

برامج دراسیة جامعیة خاصة بعلم المكتبات والمعلومات؛ لكن مثل ھذا البرنامج موجود في جامعة 

لمكتبات والمعلومات المرتكز ھناك، ویشمل البرنامج إمكانیة ھومبولدت ببرلین فقط، وتحدیدا في معھد علوم ا

كما صارت الدراسة المؤھلة . إتمام الدراسات العلیا عن بعد إلى جانب دراسة البكالوریوس أو الماجستیر النظامیة

 .بألمانیا للوظائف المكتبیة في الجامعات، والمعاھد العلیا، والمعاھد العلیا الفنیة متاحة الیوم في تسعة أماكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2017المؤسسات التأھیلیة المكتبیة في ألمانیا عام 
 :الشھادات الجامعیة



 
ب

 رلین
 

 :جامعة ھومبولدت ببرلین
 معھد علوم المكتبات والمعلومات

علوم المعلومات 
 واالتصاالت،
 )BA(بكالوریوس 
، وأیضا )MA(ماجستیر 

ماجستیر من خالل الدراسة 
 ، ودرجة)MA(عن بعد 

 الدكتوراه

 ):h_da(جامعة دارمشتادت للعلوم التطبیقیة  دارمشتادت
 :َحَرم دیبورج الجامعي

 )علوم المعلومات(مجال اإلعالم 

 علوم المعلومات
 )BA(بكالوریوس العلوم 

 )MA(ماجستیر في العلوم 
 ):HAW(جامعة ھامبورج للعلوم التطبیقیة  ھامبورج

 قسم المعلوماتكلیة التصمیم واإلعالم والمعلومات؛ 
إدارة المكتبات والمعلومات 

)BIM( 
 )BA(بكالوریوس اآلداب 

) MA(ماجستیر في اآلداب 
في مجال المعلومات، 

 واإلعالم، والمكتبات
كلیة اإلعالم، والمعلومات، : IIIكلیة : المعھد العالي الفني في ھانوفر ھانوفر

إدارة المعلومات والمعرفة، قسم المعلومات : والتصمیم؛ مجال التخصص
 )IK(واالتصاالت 

 )BA(بكالوریوس اآلداب 
في إدارة المعلومات، من 

 الناحیة المھنیة أیضا
في ) MA(ماجستیر اآلداب 

 إدارة المعلومات والمعرفة
 )برنامج التعلیم المستمر(

 : جامعة كولونیا للعلوم التطبیقیة كولونیا
 واالتصاالت،  كلیة علوم المعلومات

 معھد علوم المعلومات

 علوم المكتبات والمعلومات
 )BA(بكالوریوس اآلداب 

ماجستیر علوم المكتبات 
، MALIS(والمعلومات 

حجز  باإلضافة إلى) مھني
عن  واحدة دراسیة وحدة

مركز التعلیم ( ZBIWطریق 
المستمر لعلوم المكتبات 

 )والمعلومات
 ):HTWK(جامعة الیبزیج للعلوم التطبیقیة  الیبزیج

 كلیة اإلعالم
 علوم المكتبات والمعلومات

 )BA(بكالوریوس اآلداب 
 )MA(ماجستیر في اآلداب 

 :جامعة العلوم التطبیقیة لإلدارة العامة والشؤون القانونیة في بافاریا میونیخ
 قطاع األرشیف والمكتبات: مجال التخصص

 – FH(أمین مكتبة ُمعتمد 
 )2017حتى عام 

 )FH(موظف أرشیف ُمعتمد 
في ) BA(بكالوریوس اآلداب 

 إدارة المكتبات والمعلومات
 

 ):FH;P(جامعة العلوم التطبیقیة في بوتسدام  بوتسدام
 علوم المعلومات: مجال التخصص

في ) BA(بكالوریوس اآلداب 
مجال األرشیف، وعلوم 

 المكتبات،
وإدارة المعلومات والبیانات، 

 )MA(ماجستیر في اآلداب 
في علوم المعلومات،  

في العلوم ) MA(وماجستیر 
 األرشیفیة، مھني

 ):HdM(جامعة اإلعالم  شتوتجارت
 كلیة المعلومات واالتصاالت

 إدارة المكتبات والمعلومات
 )BA(بكالوریوس اآلداب 

، )MA(ماجستیر في اآلداب 
 مھني

 

 المتقدمة والتكمیلیة للعاملین بالمكتباتالدراسة 
تُعد الدراسة المھنیة المتقدمة والتكمیلیة ألمناء المكتبات موضوعا یخضع لكثیر من النقاش في ألمانیا منذ سنوات، 

إذ أصبح وضع خطط للدراسة المتقدمة تتسم بالمنطقیة . ویتم استعراضھ في المجمل على مستویات متباینة

الموضوعیة أمرا ضروریا منذ وقت طویل، من أجل تلبیة المطالب المھنیة المتنامیة في مجال المكتبات والھیكلة 

في المقام األول تنظیم أنشطة تأھیلیة في إطار " التعلیم مدى الحیاة"وتشمل الدراسة المتقدمة بمفھوم . والمعلومات

) BIB(كتب االتحاد المھني إلعالم المكتبة . تباتعملیة تطویر المؤسسة للعاملین بھا كجزء أساسي من إدارة المك



، "وسبب للتحفیز.. الدراسة المتقدمة تأمین للمستقبل "ورقة موقف بعنوان  2014بخصوص ھذا الشأن عام 

 ).مجلة الكتاب والمكتبة( BuBونشرھا في مجلة 

كتبات على الصعید جھة تقدم دورات للدراسة المتقدمة في مجال الم 25وھناك في ألمانیا ما یقرب من 

 :اإلقلیمي وأیضا على صعید یتجاوز الحدود اإلقلیمیة؛ نذكر من أھمھا

، واتحاد أمناء المكتبات )BIB(، واالتحاد المھني إلعالم المكتبة )dbv(االتحاد األلماني للمكتبات  •

 ، واألقسام الفرعیة اإلقلیمیة لھذه االتحادات)VDB(األلماني 

 اتالمكاتب الرئیسیة لالتحاد •

 مكتبات الدولة، ومكتبات الجامعات، ومكتبات المقاطعات •

مركز الدراسة التكمیلیة "مثل (التي تقدم برامج دراسیة للتأھیل المكتبي ) الفنیة والتقنیة(المعاھد العلیا  •

في جامعة " مركز الدراسة التكمیلیة"في جامعة كولونیا للعلوم التطبیقیة، و" لعلوم المكتبات والمعلومات

 )برلین الحرة أو الدراسة التكمیلیة المھنیة عن بعد في جامعة العلوم التطبیقیة في بوتسدام

 أقسام المكتبات التابعة للدولة والكنیسة •

 مكتبات المدن الكبرى •

 مثل قاعدة بیانات الدراسات التكمیلیة لبوابة التأھیل اإللكترونیة (الوزارات والھیئات الحكومیة  •

e-teaching.org( 

/ بغرض الحصول على رخصة مدرب (الصناعة والتجارة واألكادیمیات الخاصة بالمحلیات  غرف •

 )الخضوع المتحان المدرب على سبیل المثال

 لخدمات المكتبات، ذات المسؤولیة المحدودة ekzشركة  •

الشركات االقتصادیة، والمؤسسات، والمؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، والجمعیات واالتحادات في 

 ع التعلیم والثقافةقطا

 
فعالیة في العام، مما یجعلھا شاملة ومتعددة  800تُقدَّر فعالیات الدراسة المتقدمة المعروضة بنحو 

، صارت ھناك حاجة كما في السابق إلى تنسیق 2002إال أنھ بعد حل معھد المكتبات األلماني عام . الجوانب

. وحاجة إلى قاعدة بیانات للدراسة المتقدمة على مستوى ألمانیامشترك بین كل مقدمي خدمات الدراسة المتقدمة 

، والتي دشنتھا جامعة ھامبورج "العلم مفتاح التطور"لكن محاولة إرساء البوابة اإللكترونیة للدراسة المتقدمة 

ت بالفعل ، بوصفھا نقطة اتصال للدراسات المكتبیة المتقدمة على مستوى ألمانیا، باء2005للعلوم التطبیقیة عام 

 لذلك یقدم منذ ذلك الحین موقع . 2014عام 

library-training.de  الخاص باتحادBIB  واتحادVDB  موجزا عاما موثوقا وُمحدَّثا للفعالیات، یتم إعداده

 .استنادا إلى اثني عشر مقدما لخدمة الدراسة المتقدمة

 

 



 

 

 التعاون بین المؤسسات المكتبیة
الكبیر للمكتبات المستقلة ذات الرعاة المختلفین إلى االستقالل الثقافي للوالیات وإلى یرجع الفضل في التنوع 

ویفتح ھذا التنوع الباب أمام فرص وفیرة للتطویر الذاتي والطرق . الھیكل الفیدرالي لجمھوریة ألمانیا االتحادیة

 . اإلبداعیة

قائمة بذاتھا ال تستطیع الوفاء بواجبتھا بشكل وبما أن أي مكتبة . لكن الفردیة تتسبب أیضا في خطر االنقسام

كامل، فإن التعاون واسع النطاق بین المكتبات وإنشاء مؤسسات مركزیة الوظائف والخدمات أمر بالغ األھمیة، إذ 

شكَّل غیاب وكالة . یجعل ھذا الموقف في المقام األول التمثیل القوي للمصالح على مستوى ألمانیا أمرا ضروریا

قصورا كبیرا، وذلك وفقا لما جاء في المقترح الذي ُعِرض في ورقة اتحاد  –ومازال یشكل  –لمكتبات لتطویر ا

الثقافة في "وفي التقریر الختامي للجنة الدراسة " 2007مكتبات عام ) "BID(المكتبة والمعلومات بألمانیا 

جعل المكتبات في غنى عن مضاعفة  وال یتمثل الھدف فقط في. 2007الخاصة بالبرلمان األلماني عام " ألمانیا

المجھود غیر الضروریة وفي تحسین خدمات المكتبات؛ بل تأتي في المقدمة الرغبة في مواجھة االنقسام 

 . المتواصل عن طریق اتخاذ إجراءات مالئمة على صعید السیاسات المكتبیة، واالستراتیجیات، والھیاكل

منظمات، ومؤسسات، واتحادات مكتبیة مختلفة لھا أھمیة  تشكلت في ألمانیا منذ بدایة القرن العشرین

قطاع المكتبات وظلت تمنحھ دفعات  ھذه المنظمات والمؤسسات واالتحاداتشكَّلت . تتجاوز الحدود اإلقلیمیة

 في ذلك نوعا ما إلى میراث طویل بینما تستندجدیدة لمواصلة التطور، 

تبعا لجھة حكومیة، مما أدى إلى مزایا وعیوب في التعاون في قطاع المكتبات لیس موجھا أو منظما 

ونحن نفرق في . وینشأ التعاون في المقام األول داخل جمعیات واتحادات ُمنظََّمة وفقا للقانون الخاص. الوقت نفسھ

اتحادات الموظفین المكتبیة ھي منظمات التحق بھا أمناء . االتحادات المؤسسیةواتحادات الموظفین ذلك بین 

تؤدي ھذه االتحادات في الوقت . ت وغیرھم من العاملین بالمكتبة من أجل المحافظة على مصالحھم المھنیةالمكتبا

أما االتحادات المؤسسیة فھي ائتالفات . نفسھ دور منتدى للنقاشات المتخصصة وأداة للتمثیل الجماعي أمام العامة

ف إلى دعم المصالح المشتركة، ووضع معاییر من المكتبات، والمؤسسات المكتبیة، ورعاة المكتبات، التي تھد

دَة، وإلى ترسیخ مكانة المكتبات في السیاسة والمجتمع من الناحیة السیاسیة  .موحَّ

في منتصف التسعینیات كانت ھناك مساعٍ رامیة إلى دمج اتحادات الموظفین المكتبیة، التي كانت أربعة 

واتحاد أمناء المكتبات األلماني ) BIB(مھني إلعالم المكتبة آنذاك، ثم تقلصت إلى اثنین حالیا ھما االتحاد ال

)VDB( االتحاد األلماني للمكتبات"، مع االتحاد المؤسسي) "dbv (غیر أن . بغرض تشكیل اتحاد ألماني عام

ومع ذلك فإن تكوین ھیكل اتحادي، كما یظھر مثال في سویسرا، أو بریطانیا . ھذه المساعي لم یُكتب لھا التوفیق

على الصعید ) IFLA( لعظمى، أو الوالیات المتحدة، أو في االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتباتا

 .الدولي، یظل أحد األھداف طویلة األجل لعمل االتحادات المكتبیة في ألمانیا بالنسبة لكثیر من المتخصصین

اتحاد المكتبة والمعلومات أھم المنظمات الیوم ھي تلك االتحادات والمؤسسات المتجمعة تحت سقف 
 .، وسیتم عرضھا في الفصول التالیة على نحو أقرب)BID( )جمعیة مشھرة(بألمانیا 

 بوصفھ اتحاد مركزي) BID) (جمعیة ُمشھرة(اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 



ألول مرة  تم" 73خطة المكتبات "، وطرح 1963، المؤسس عام )DBK" (مؤتمر المكتبات األلماني"مع إنشاء 

في ألمانیا في الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین وضع القواعد الفنیة الموحدة للسیاسة المكتبیة، والتي 

ولتشكیل الصورة العامة على نحو أكثر فعالیة تم في . تسمح بتكثیف التعاون وبتمثیل قطاع المكتبات لدى العامة

خلفا ) BDB( )جمعیة ُمشھرة(الیة التحادات المكتبات األلمانیة الرابطة الفیدرتأسیس  1989سبتمبر / أیلول 

 لمؤتمر المكتبات األلماني؛

أصبحت تلك الرابطة  2004عام ) DGI(وبعد انضمام الجمعیة األلمانیة لعلوم المعلومات والمعرفة  

األلمانیة لعلوم أما بعد خروج الجمعیة ). BID) (جمعیة ُمشھرة(تسمى اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

اتحاد المكتبة والمعلومات "أصبح المسمى الكامل الیوم ھو  2012بنھایة عام ) DGI(المعلومات والمعرفة 

 ".الرابطة الفیدرالیة التحادات المكتبات األلمانیة –) جمعیة ُمشھرة(بألمانیا 

لمكتبات الذي یضم االتحاد المركزي في قطاع ا) BID(یُعد اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

لخدمات المكتبات ذات  ekzاالتحادات المؤسسیة واتحادات الموظفین الثالثة بقطاع المكتبات، إلى جانب شركة 

ل بذلك مؤسسة ھامة لدعم الثقافة في ) جمعیة مشھرة(المسؤولیة المحدودة ومعھد جوتھ  تحت سقف واحد، لیُشّكِ

أعضاء ) DGI) (جمعیة مشھرة(لمانیة لعلوم المعلومات والمعرفة كانت مؤسسة بیرتلسمان والجمعیة األ. ألمانیا

مصالح أعضائھ ) BID(ویمثل ھذا االتحاد . أیضا بشكل مؤقت) BID(في اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

 .على المستوى القومي واألوروبي، وفي الھیئات الدولیة بوصفھ اتحادا مسجال غیر ربحي

المتنامي بواسطة االتحادات الفردیة یضطلع االتحاد المركزي الیوم بشكل ونظرا لتمثیل المصالح 

أساسي بمھام تتمثل في تقدیم منتدى للنقاش ألعضائھ، وإنشاء شبكة تصل بینھم، باإلضافة إلى تجنب الحظر 

ل نطاُق المھام الواجب االضطال. المتبادل وتنسیق تمثیل المصالح على الصعید الوطني والدولي ع بھا على ویُشّكِ

َھة نحو المستقبل إذ تقدم اللجان وفَِرق العمل  .نحو مشترك في ھذه األثناء نقطةَ االنطالق ألفكار استراتیجیة ُموجَّ

ونظرا لكثرة التحدیات التكنولوجیة المرتبطة . الخاصة باتحادات األعضاء خبراتھا المتخصصة في ھذا الصدد

نفسھ ملزما ) BID(تبات، یرى اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا بسیاسة التعلیم والمھمة لتطویر قطاع المك

بتمثیل المصالح على نحو ذي كفاءة ومستدام ولھ صوت مسموع، عندما یمثٌل االتحاد المركزي بوصفھ شریكا 

 .في الحوار أمام الجمعیات المركزیة للمحلیات أو الوالیات أو الدولة

أما أجھزتھ فھي الجمعیة العامة، ومجلس اإلدارة، . في برلین) BID(لمانیا یقع مقر اتحاد المكتبة والمعلومات بأ

كما أن االتحاد عضو في . وتوثِّق التقاریر السنویة عمل االتحاد). یتكون من ممثلَین(ومركز للمتحدثین باسمھ 

المكتب ویمثل مصالح المكتبات واالتحادات األلمانیة في ) IFLA( االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات
مؤتمر األدب األلماني وبفضل عضویتھ في ).EBLIDA(األوروبي التحادات المكتبات والمعلومات والتوثیق 

ویشارك ھناك في كل المجلس الثقافي األلماني، عضوا مباشرا في ) BID(یُعد اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

المعھد وعالوة على ذلك فھو عضو في لجنة الیونسكو األلمانیة وفي . براء وفي مجلس المتحدثینلجان الخ
 .األلماني لتعلیم الكبار

، ویتلقى )BID(یُعد العمل في الخارج جانبا مھما من جوانب برنامج اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

ض من قبل الحكومة االتحادیة لشؤون ھذا العمل تمویال من خالل ِمنح تقدمھا وزارة الخارجی ة األلمانیة والمفَوَّ

) BID(بواسطة ھذه النقود تدعم اللجنة الدائمة الُمعیَّنة من قبل اتحاد ). BKM(الثقافة ووسائل اإلعالم 

، الرحالت الدراسیة، وفترات اإلقامة المتخصصة، )BII(مؤسسة المكتبة واإلعالم الدولي والمعروفة باسم 



مؤتمرات ألمناء المكتبات والمتخصصین في مجال المعلومات من األجانب واأللمان، فتعزز بذلك وتسجیل ال

 .الحوار الدولي وتبادل الخبرات المھني

، مؤسس أول مكتبة )1871 – 1786(یمنح االتحاد المركزي تخلیدا لذكرى كارل بنیامین برویسكر 

 میدالیة كارل برویسكر، )24.10.1828تُتِحت یوم اف(عامة في ألمانیا في جروسنھاین بالقرب من دریسدن 

مھم بذلك على أعمالھم االستثنائیة من أجل قطاع المكتبات األلماني  كل الحاصلین على (للشخصیات الفعَّالة ویُكّرِ

 ).ھذه المیدالیة حتى اآلن مذكورون كل على حدة في الملحق

مؤتمر على مدى ثالث سنوات متباعدة ) جمعیة مشھرة(ینظم اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 
من أكبر الفعالیات المكتبیة في أیام أمناء المكتبات األلمانیة في الیبزیج، والذي یعد إلى جانب فعالیات المكتبات 

 . قبل معرض الیبزیج للكتاب 2000ویقام المؤتمر المتخصص منذ عام . أوروبا

ر عام ) BID(وفَّر اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا  والمعروف  2009بفضل كتیب الصور الُمطوَّ

للمكتبات األلمانیة كتیب مساعدة مھم من أجل التحاور مع صانعي " سببا جیدا من أجل مكتبات جیدة 21"باسم 

أسس المكتبات الجیدة "القرار السیاسیین والمالیین ومن أجل عمل اللوبي في المجمل؛ وتتضمن المرفقات الثالثة 

للمكتبات العامة ولمكتبات الجامعات إلى " مؤشرات األداء والجودة"، و"ادیة ألصحاب القرارخطوط إرش –

 .جانب نموذج لمسودة قانون المكتبات في ألمانیا

 

 

 )dbv) (جمعیة مشھرة(االتحاد األلماني للمكتبات 
في حین نشأ في . في غرب ألمانیا الُمقسَّمة 1949عام ) dbv( االتحاد األلماني للمكتباتبدأت قصة 

، وقد جمع )BV(  اتحاد ألماني للمكتبات مستقل عن اآلخر واختصاره 1964جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة عام 

تحت سقفھ بوصفھ منظمة متخصصة المكتبات العاملة عمال رئیسیا إلى جانب المعاھد والمؤسسات المتخصصة 

ى حتى عام   .اتحاد المكتبات لجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة 1990في المعلومات والتوثیق، وكان یُسمَّ
جمعیة ( االتحاد األلماني للمكتباتبعد إعادة توحید ألمانیا اندمج كال االتحادین الغربي والشرقي، لیُشّكال 

بلغ عدد األعضاء التابعین لھذا االتحاد المؤسسي الجدید متعدد المجاالت في بدایة عام . الذي نعرفھ الیوم) ُمشھرة

والعضویة العادیة فیھ مفتوحة أمام كل المكتبات العاملة . مكتبة 3.000عضو مع ما یفوق  2.100نحو  2017

 .عمال رئیسیا، وأمام أقسام المكتبات التابعة للدولة والكنائس، وغیرھا من مؤسسات قطاع المكتبات والتوثیق

ت على الثقافة والتعلیم والعلم، وفي یتمثل االھتمام األسمى لالتحاد في إلقاء الضوء على تأثیر المكتبا

كما یرى االتحاد ھدفھ األھم متمثال في تزوید السكان على نحو شامل . تعزیز دور المكتبات في المجتمع والسیاسة

. بتسھیالت مكتبیة معاصرة إلى جانب التطویر المستمر وتأمین اإلطار القانوني المالي لخدمات المكتبات الشاملة

 كیزه أیضا على تشجیع القراءة، وتشجیع محو األمیة اإلعالمیة واألمیة المعلوماتیة،ویصب االتحاد تر

كما یھتم االتحاد إلى جانب ھذا بتحقیق التوازن بین . واالستخدام البارع للمعلومات والوسائط بكافة أشكالھا

البنیة األساسیة للمعلومات  األعمال المنشورة إلكترونیا واألعمال المطبوعة، وبتحدیث اإلطار القانوني، وتعزیز

باإلضافة إلى ھذا یھتم االتحاد بالمساعدة . من أجل البحث والعلم، وبأن تكون المكتبات العامة مفتوحة أیام األحد



في وضع استراتیجیة وطنیة لتطویر المكتبات وتوفیر تجھیزات مادیة كافیة لھا، كي تصبح قادرة على مواكبة 

مل الضروریة، ومواجھة التحدیات التربویة اإلعالمیة بالتعاون مع مؤسسات تعلیمیة التحول الرقمي، ومھام التكا

 .وثقافیة محلیة أخرى أیضا

متطلبات تتعلق بسیاسة المكتبات، ویكرس نفسھ لتنفیذھا، ) dbv( یصیغ االتحاد األلماني للمكتبات

ویُخِطر االتحاد صانعي القرار . ویعالج أعماال منشورة ومسائل تتعلق بمواضیع حدیثة حول سیاسة المكتبات

، 2010الذي یصدر منذ عام " تقریر حالة المكتبات"ووسائل اإلعالم بالمواضیع والقضایا الحالیة للمكتبات في 

ولتحقیق ھدفھ المتمثل في القدرة على التأثیر ألقصى ". یوم المكتبات"أكتوبر من كل عام، وھو  24وتحدیدا یوم 

القرار البرلمانیة وسن القوانین، یحرص باالشتراك مع االتحادات الوطنیة الستة حد ممكن على عملیة صنع 

عشرة على التواصل مع المجالس النیابیة والوزارات على مستوى الدولة والوالیات إلى جانب التواصل مع 

تحاد عن طریقھا وبمساعدة المحاور االنتخابیة التي یستطلع اال. الجمعیات المركزیة للمحلیات والسلطات المحلیة

د  في الدولة والوالیات رأي األحزاب قبل مواعید االنتخابات ثم یرافق مفاوضات االئتالفات الحقا بعین ناقدة، یُحدِّ

المواضیع المتعلقة بسیاسیة المكتبات من أجل األعوام التالیة، وھي المواضیع ) dbv(االتحاد األلماني للمكتبات 

 .عتھا في المحادثات والفعالیات المنعقدة مع السیاسیینالتي یجب فیما بعد مواصلة متاب

صندوق أدوات شامل لعمل اللوبي الخاص بالمكتبات،  2016وضع االتحاد على شبكة اإلنترنت عام 

ویحتوي الصندوق على أدوات وحجج عملیة . وذلك بوصفھ أحد أحدث المنتجات المخصصة للعمل المكتبي

ت ونصائح للتواصل ولالتصال بوسائل اإلعالم والسیاسة إلى جانب االستخدام، من بینھا أیضا معلوما

وإلعداد محادثات اللوبي یقدم الصندوق تلخیصا للوضع الحالي الخاص بمواضیع . استراتیجیات لتأمین المستقبل

 .مكتبیة على أوراق استرشادیة صغیرة، كما یتضمن أیضا قائمة تدقیق من أجل عمل لوبي ذي كفاءة

أھمیة المكتبات للتعلیم، والثقافة، والعلم، بشكل علني ) dbv(د األلماني للمكتبات یوضح االتحا

إذ یتیح المعلومات الحدیثة على . والمشاركة المجتمعیة من قِبل الجمیع عن طریق أنشطة العالقات العامة خاصتھ

في كثیر من الوسائط موقعھ اإللكتروني وخدمات التواصل االجتماعي وفي نشرة إعالمیة، كما أن لھ حضورا 

 .اإلعالمیة بإسھامات متخصصة

، والتي تدعمھا الوزارة االتحادیة للتعلیم "شبكة المكتبات"تركز حملة االتحاد الممتدة على صعید ألمانیا 

على العروض  2017حتى  2013والبحوث من خالل تمویل المشاریع وینسقھا المكتب االتحادي، في الفترة من 

وتقدم الحملة للمكتبات منصةُ لالندماج الفعَال مع التطورات العالمیة . لتعلیم الخاصة بالمكتباتالرقمیة ومشاریع ا

الحملة األولى إللقاء الضوء على  2013حتى  2008وقد نظَّم االتحاد قبل ذلك من عام . الرقمیة في المجتمع

إذ دعم سفراُء المكتبات البارزون ": ةللمعلومة وجوه  كثیر –المكتبات ھي الملتقى "المكتبات، وذلك  تحت شعار 

والدعایة على مستوى الدولة الفعالیات واألنشطة المقامة في ألف مكتبة مختلفة، والتي ُعِرَضت على الموقع 

اإللكتروني الرئیسي، وروجت لھا أنشطة العالقات العامة المتداولة، واإلقلیمیة، واألنشطة الموجودة على نطاق 

 .الدولة

لمكتبات ُمختاَرة من كل " مكتبة العام"تكریم  2000منذ عام ) dbv(یمنح االتحاد األلماني للمكتبات 

كان حفل منح . القطاعات تقدیرھا لعملھا المثالي اإلبداعي الذي یشكل نموذجا یُحتذَى بھ في قطاع المكتبات

-ZEIT(ین وجیرد بوسیریوس الدعم المادي من مؤسسة دي تسایت  إیبیل 2012الجوائز یتلقى حتى عام 

Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ( دعمتھ منحة شركة دویتشھ  2017ویتعاون معھا، وبدایة من عام



مالیا، ویفترض بھذه الجائزة أن تحفز المكتبات ) Deutsche Telekomشركة االتصاالت األلمانیة (تیلیكوم 

ص لھ في  –ویعد ھذا التكریم . تكار، والتحول الرقميعلى التنافس في مجاالت الجودة، واإلبداع، واالب الذي ُخّصِ

الجائزة الوطنیة الوحیدة في مجال المكتبات؛ ویحدد  –یورو  20.000یورو، لكنھ یُمنح اآلن  30.000البدایة 

مین مستقلة تضم أعضاء ُمقِدّمي الدعم، وأعضاء وزارة التعلیم االتحادیة، و أعضاء كل المكتبة الفائزة ھیئةُ ُمحّكِ

وتُمنح ). BID(من مؤتمر وزراء الثقافة، ومنظمة یوم المدن األلماني، واتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

 ).كل المكتبات الحاصلة على ھذه الجائزة مذكورة كل على حدة في الملحق" (یوم المكتبات"الجائزة في 

جائرة ) "الصحفیین، والمؤلفین، والمذیعین(ممثلي وسائل اإلعالم  1987یمنح االتحاد منذ عام 

، ویكرمھم على أعمالھم الصحفیة المتمیزة التي نجحوا من خاللھا في نقل صورة "المكتبات األلمانیة للصحفیین

ترجع بدایة ھذه الجائزة، التي تُمنَح سنویا، إلى مبادرة الرئیس  .معاصرة للمكتبات ومھامھا وتطوراتھا الحالیة

ویتم اإلعالن . 1986حتى عام  1983، ھلموت سونتاج، الذي تولى رئاسة االتحاد منذ عام )dbv( السابق التحاد

وھي دار نشر، وتبلغ ) WBG(بالتعاون مع جمعیة الكتب العلمیة  2010عن فتح باب التقدیم للجائزة منذ عام 

 .المؤسستان یورو، تُقسَّم إلى نصفین متساویین تدفعھما 5.000قیمة الجائزة منذ ذلك الحین 

االھتمام أیضا إلى  –أكتوبر من كل عام  24في یوم  1995الذي یقام منذ عام  –" یوم المكتبات"ویوجھ 

مكتبة في ألمانیا، تجذب االنتباه لعروضھا المتنوعة بما تقیمھ من فعالیات مختلفة في ھذا  10.000ما یقرب من 

 .الیوم

 :تيومن المجاالت األخرى لمھام االتحاد نذكر اآل

 الوصول إلى آراء وتقییمات بخصوص  القضایا المتخصصة األساسیة •

 إعداد المعلومات المتخصصة وتوفیرھا •

تنظیم وعقد دورات في مجال المعلومات والدراسة المتقدمة، عن طریق الندوات عبر اإلنترنت في  •

 الین على سبیل المثال-األكادیمیة األون

 المكتبات األلمانيتشجیع إدراج البحث العلمي في قطاع  •

، والوزارة االتحادیة للتعلیم )DFG(تطویر إجراءات الدعم بالتعاون مع مؤسسة البحوث األلمانیة  •

، )BKM(، والمفوض من قبل الحكومة االتحادیة لشؤون الثقافة ووسائل اإلعالم )BMBF(والبحوث 

 )KMK(ومؤتمر وزراء الثقافة بالوالیات 

 ألوروبي والدولي، وتبادل الخبرات داخل قطاع المكتباتتحقیق التعاون على المستوى ا 

إلى حد كبیر ) dbv(یتم كذلك دعم تمثیل مصالح سیاسة المكتبات الخاص باالتحاد األلماني للمكتبات 

من خالل الجمعیات الوطنیة خاصتھ، التي تمثل بدورھا مصالح المكتبات األعضاء على صعید الوالیات، وتشكل 

ومات والمعرفة فیما بینھا، وتوضح المواضیع المتعلقة بالمكتبات للھیئات السیاسیة في الوالیات منصة لتبادل المعل

 .االتحادیة

إذ طالما انبثقت وما زالت تنبثق من الجمعیات الوطنیة الخمسة عشرة محفزات عدیدة مثل تكریمات وجوائز 

، )اكسونیا، وشلیسفیج ھولشتاین، وتورینجنكما في بریمن، وساكسونیا السفلي، وِھسن، وس(المكتبات اإلقلیمیة 

، إلى جانب )كما في ساكسونیا السفلى، وساكسن أنھالت، وراینالند بالتینات(وأیام المكتبات على مستوى البالد 

 .مبادرات من أجل التشریع المتعلق بالمكتبات ومن أجل ضمان سبل استمرار المكتبات وأقسامھا



في إطار عمل االتحاد الداخلي، یساعد رؤساء الجمعیات الوطنیة باإلضافة إلى رؤساء األقسام و

المجلس التنفیذي االتحادي التحاد  –بوصفھم أعضاء الھیئة االستشاریة  –واللجان وممثلي أھم الھیئات السیاسیة  

)dbv (ویستحق . لالتحادات المسجلة غیر الربحیةفكل الجمعیات الوطنیة تقریبا تتخذ الشكل القانوني . في عملھ

، ذكرا خاصا، 1948، الذي تأسس عام )vbnw( )جمعیة مشھرة(وستفالیا  –اتحاد المكتبات لوالیة شمال الراین 

عضوا، وینشر مجلة خاصة  350، ویضم ما یقرب من أیضا) dbv(فھو یؤدي وظیفة جمعیة وطنیة داخل اتحاد 

 .، وھي مجلة متخصصة مرموقة على مستوى ألمانیا كلھا)Pro Libris(" من أجل الكتب"بھ تعرف باسم 

تتبادل المكتبات ذات الحجم نفسھ أو األقسام ذاتھا خبراتھا في ظل أقسام االتحاد الثمانیة وفِرق العمل 

سع إذ یمتد نطاق عمل األقسام المتشعب على نطاق وا. الخاصة بھ، وتعالج فیما بینھا مسائل فنیة ومواضیع خاصة

لیبدأ من قضایا مثل البنیة األساسیة للمعلومات، وإدارة البیانات البحثیة، وتمویل المشاریع، وتوفیر العروض 

الرقمیة، وإجراءات إدارة الجودة، ودعم الوصول المفتوح، ویصل إلى ھیكلة شھادات البكالوریوس والماجستیر 

موعات مستخدمین خاصة مثل الالجئین أو داخل قطاع المعلومات، والنقاشات حول عمل المكتبات مع مج

 .المرضى أو المسجونین

فھو مجموعة عمل ) المكتبات المتخصصة(عضو القسم الخامس من االتحاد األلماني للمكتبات أما 

، والتي تسمح بعضویة المؤسسات 1946، المؤسسة عام )ASpB) (جمعیة مشھرة(المكتبات المتخصصة 

تدعم مجموعة العمل التعاون بین المكتبات المتخصصة، . عضو 1.000واألفراد، وتضم حالیا ما یزید على 

وتمثل مصالح ھذا النوع الخاص من المكتبات، وتشارك في تبادل الخبرات المھنیة، كما تشارك في ھذا التبادل 

 .عامین إلى جانب نتائجھا التي تُنشرأیضا الندوات المتخصصة التي تقام كل 

ھذه ) KIBA(مؤتمر الدورات التدریبیة والبرامج الدراسیة في مجالي علم المعلومات والمكتبات یمثل 

) LIS(الدورات والبرامج في المعاھد العلیا الفنیة والجامعات المتخصصة في مجال علوم المكتبات والمعلومات 

ة فإن مؤتمر الدورات التدریبیة والبرامج الدراسیة في مجالي علم المعلومات ومن الناحیة التنظیمی. بألمانیا

یمثل القسم السابع من االتحاد األلماني للمكتبات ولجنة التدریب بالجمعیة األلمانیة لعلوم ) KIBA(والمكتبات 

ي المعلومات ویتولى المؤتمر إدارة عمل اللوبي من أجل تأھیل المتخصصین ف). DGI(المعلومات والمعرفة 

وذلك في مقابل االتحادات المھنیة، والسیاسیین، والشركات، ومؤسسات التأھیل األخرى خارج نطاق مجال 

 .التعلیم الجامعي

بعد  2003على نحو كبیر منذ عام ) dbv(اتسع نطاق األنشطة المتخصصة لالتحاد األلماني للمكتبات 

ویعمل خبراء الھیئات، ). DBI(السابق  بمعھد المكتبات األلماني أن تولَّى االتحاد اللجان وفِرق الخبراء الخاصة

) dbv(التي تحولت كلھا في الوقت الحالي إلى لجان، بشكل تطوعي، ولدیھم موارد االتحاد األلماني للمكتبات 

حسب الحاجة، ویتولى المكتب االتحادي التنسیق الخاص ) VDB(وأیضا موارد اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

بھم؛ فیتم التعیین في كل مرة، بعد اإلعالن عن فتح باب التقدیم وبعد التقدُّم، عن طریق المجلس التنفیذي 

أصبح  2017في عام . عند الحاجة) VDB(االتحادي، وبمساھمة مجلس إدارة اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

، والحفاظ على )dbv  /VDB(لجنة التأسیس : رة لجنة متخصصة، وھم اللجان التالیةھناك اثنتي عش

المحتویات، والمكتبات والمدارس، والشراء وتطویر المحتویات، والمكتبات المتنقلة، ومحو األمیة المعلوماتیة 



)dbv  /VDB(ة للعمالء، ، وعمل المكتبات بین الثقافات، ومكتبات األطفال والشباب، والخدمات الموجھ

 .، والبحث عن المصادر وفھرستھا، والقانون)dbv  /VDB(واإلدارة 

 

الموضوعات والمشاریع  –داخل قسمین آخرین  –إلى جانب ذلك تبحث سبع فِرق عمل في المجمل 

مشروع المكتبة بوصفھا مجموعة عمل مخصصة عام ) المكتبات العامة العلمیة(فنجد داخل القسم الرابع : الحالیة

، والمخطوطات والمطبوعات القدیمة، وقیاس األداء، ومكتبات الجامعات الخاصة، والمكتبات اإلقلیمیة، 2030

مكتبات المصانع، ومكتبات المرضى، ومكتبات (أما داخل القسم الثامن . وخدمات المعلومات المتخصصة

 .فنجد مجموعة العمل الخاصة بمكتبات المساجین) المساجین

المكتبات بوصفھا وسیطا قویا للعلم "بعنوان  2016الخطوط اإلرشادیة المنشورة في مایو عام تمثل 

مع ) dbv(منذ سنوات كثیرة الموقف المشترك األول لالتحاد األلماني للمكتبات " والثقافة في المدن والبلدیات

لم یجد مجلس المقاطعة  ).والبلدیات یوم المدن األلماني والرابطة األلمانیة للمدن(الجمعیات المركزیة للمحلیات 

تتطرق ھذه الوثیقة إلى . األلماني أي ضرورة للمشاورة، ونتیجة لذلك لم تؤثر التوصیات على مكتبات المقاطعات

فتوضح على سبیل المثال . العدید من المطالب والمھام الحالیة، وتقدم توجیھات لمتابعة تطویر المكتبات العامة

التعامل مع األوضاع اإلشكالیة مثل التحول الدیموجرافي، والتحول الرقمي أو الھجرة،  إسھامات المكتبات في

وتوضح كیف بمقدور المكتبات أن تدعم الفرص التعلیمیة على مستوى المحلیات أوأن تعزز نقل كفاءات التعامل 

یم اآلخرین والمؤسسات ویفترض بتأسیس شبكة تربط بین المكتبات وشركاء التعل. مع الوسائط الجدیدة والقدیمة

أن ) مثل حضانات الرعایة الیومیة لألطفال، والمدارس، ومراكز تعلیم البالغین، ودور رعایة المسنین(المحلیة 

ویتمثل المطلب الختامي في دمج المكتبات على نحو أقوى مع مفاھیم سیاسة . یحتل مركز الصدارة في األولویات

 .، وأیضا في تنظیم دعم المكتبات من جدیدالمكتبات الخاصة بالوالیات والمحلیات

 

 



 

 

 )dbv(الخاصة باالتحاد األلماني للمكتبات ) knb(شبكة إظھار كفاءة المكتبات 

 

شبكة إظھار في تفعیل  –) dbv(نتیجة لمساعي االتحاد األلماني للمكتبات  – 2004بدأ مؤتمر وزراء الثقافة عام 
تجمع من المؤسسات التي وھي عبارة عن . ، التي تتلقى تمویلھا من الوالیات االتحادیة)knb( كفاءة المكتبات

ھ إلى المكتبات  . أثبتت جدارتھا بفضل عملھا التنسیقي الموجَّ

إدارة مھام قطاع المكتبات األلماني التي تتجاوز ) knb(یتم في إطار شبكة إظھار كفاءة المكتبات 

وتتولى ). dbv() جمعیة مشھرة(الحدود المحلیة بأسلوب ال مركزي، عن طریق تنسیق االتحاد األلماني للمكتبات 

ھیئة مكونة من ستة أفراد توجیھ عمل شبكة إظھار الكفاءة، تتكون ھذه الھیئة من ممثل واحد عن كل من أنظمة 

شبكات المكتبات، والمكتبات ذات المھام الوطنیة، والمراكز الحكومیة المتخصصة، وممثِلَین اثنین عن االتحاد 

االتحاد األلماني ویدیر رئیس ). KMK(مر وزراء الثقافة ، وممثل واحد عن مؤت)dbv(األلماني للمكتبات 

 ).knb(، الذي یشغل المنصب بالتتابع، الھیئة المسؤولة عن توجیھ شبكة إظھار كفاءة المكتبات )dbv(للمكتبات 

في توفیر المعلومات والحقائق الالزمة من أجل ) knb(تتمثل أھداف شبكة إظھار كفاءة المكتبات 

اتخاذ القرارات على مستوى الدولة والوالیات،وتحدید األولویات االستراتیجیة، وتعزیز دور عملیات التخطیط و

إلى جانب دعم إمكانیات االبتكار في المكتبات أیضا، وتوفیر بنیة أساسیة  المكتبات، ودعم العالقات الدولیة

نطاقا واسعا من حیث ) knb(إظھار كفاءة المكتبات تشمل مجاالت عمل شبكة . للتعاون في قطاع المكتبات

 إذ ال تدار ھذه المجاالت بأسلوب مفید إال على مستوى یتجاوز الحدود المحلیة،: المحتوى، لكن لدیھا الھیكل نفسھ

ستوجب إلى جانب ذلك االستمراریة، كما تلعب دورا مؤثرا في دعم التعاون بین المكتبات، غیر أنھا لیست وت

وتتمثل أساسیات برنامج العمل في االتفاق اإلداري بخصوص شبكة إظھار كفاءة المكتبات . مشاریع محدودة المدة

لمجموعة عمل المكتبات الخاصة بمؤتمر وزراء الثقافة " المائدة المستدیرة"وتقریر  2003نوفمبر  6بتاریخ 

)KMK ( 2003مارس  24بتاریخ. 

في " ھاینریش ھاینھ"انتقلت مكتبة المدینة 
 2000عام ) أنھالت-سكسونیا(ھالبرشتات 

بالط  إلى كنیسة صغیرة سابقة، في
بیترسھوف الكائن بساحة الكاتدرائیة والذي 

عام، واختارھا االتحاد  600یبلغ عمره 
عام نفسھ في ال) DBV(األلماني للمكتبات 

وتقدم المكتبة حوالي ". مكتبة العام"لتصبح 
قطعة من الوسائط على مساحة  100.000

كما تتیح الغرف ذات . متر مربع 1.770
األسقف العالیة إمكانیة إدخال أدوار بینیة 
منخفضة، مما یسمح بتوسیع المساحة 

فایست، . صورة بعدسة جي –. المستخدمة
ekz 

 



في ) dbv(خاص باالتحاد األلماني للمكتبات تأسست ھیاكل جدیدة بدوام كامل داخل المكتب االتحادي ال 

التعاون الدولي، والتشاور بشأن التمویل من قِبل طرف ثالث : برلین، وذلك من أجل مجاالت العمل التالیة

وتوجد مؤسسات خارجیة  .واالتحاد األوروبي، والبوابة اإللكترونیة للمكتبة إلى جانب تنسیق الشبكة بأكملھا

 –بوالیة شمال الراین ) HBZ(من المھام؛ إذ یُصِدر مركز مكتبات المعاھد العلیا  مخصصة لنطاقیّن كبیرین

) dbv(ویشرف بالتعاون مع االتحاد األلماني للمكتبات ) DBS(وستفالیا في كولونیا إحصائیة المكتبات األلمانیة 

) DBS(ت األلمانیة على فریق الخبراء المسؤول عن قیاس األداء ومقارنتھ من أجل توسیع إحصائیة المكتبا

 BIXمن أجل مؤشر المكتبات ) DBS(كمواصلة تطویر إلحصائیة المكتبات األلمانیة (الالزم إلدارة الجودة 

شؤون التمثیل في ھیئات ) جمعیة مشھرة(ویتولى المعھد األلماني للتوحید القیاسي ). 2015الذي تم إیقافھ عام 

 .التوحید القیاسي الدولیة

، الذي بدأتھ في )BIX( مؤشر المكتبات 2015وحتى عام  2006منذ عام ) dbv(تولى االتحاد األلماني للمكتبات 

وبالتعاون مع مركز مكتبات ) knb(في إطار شبكة إظھار كفاءة المكتبات األصل مؤسسة بیرتلسمان، وذلك 

االجتماعیة التطبیقیة؛ فنظام تحدید  للعلوم infasومعھد  اإللكترونیة B.I.Tومجلة ، )HBZ(المعاھد العلیا 

، تم إیقافھ في نھایة عام 1999عاییر المكتبات الُمستخدم على مستوى ألمانیا، والذي یرجع أصلھ إلى عام م

فشال رغم المساعي الكبیرة، في ) hbz(عاما، ألن االتحاد ومركز مكتبات المعاھد العلیا  16، أي بعد 2015

مكتبة عامة وعلمیة قد شاركت في آخر األمر في  209كانت . ت على المدى الطویلالعثور على نموذج تمویل ثاب

إلى جانب مؤشر ) DBS(واستمر تطویر إحصائیة المكتبات األلمانیة . 2015مقارنة األداء االختیاریة عام 

اني للمكتبات یتولى فریق من خبراء االتحاد األلم. ، الذي غالبا ما ُوِصف بأنھ محرك االبتكار)BIX(المكتبات 

)dbv ( ومركز مكتبات المعاھد العلیا)hbz ( تطویر تعدیالت إحصائیة المكتبات األلمانیة  2016منذ عام

)DBS(ومن . ، من أجل عرض أكثر فعالیة لكفاءة المكتبات أمام المنظمات الداعمة، والعامة، والمكتبات نفسھا

 .2018المتوقع ظھور صیغة ُمنقَّحة بدایة من عام 

، المصممة )knb(لشبكة إظھار كفاءة المكتبات  بوابة المكتبة اإللكترونیةتؤدي  2006نھایة عام منذ 

من أجل موظفي المكتبات المتخصصین، ومن أجل الصحافة، والسیاسة، وظیفة نقطة االتصال المركزیة ومخزن 

ل موقع . المعرفة لمعلومات شاملة وحدیثة عن قطاع المكتبات األلماني كامال ویُسّجِ

www.bibliotheksportal.de 287.000   دلیل زیارة في المتوسط شھریا، وجدیر بالذكل أن الموقع یدعمھ
 .، ھو عبارة عن قائمة ُمعدَّة بعنایة تحریریا تضم الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات للمكتباتأعمال

 

 )BIB) (جمعیة مشھرة(االتحاد المھني إلعالم المكتبة 

 

من اندماج اتحادي الموظفین  2000عام  )BIB) (جمعیة مشھرة(االتحاد المھني إلعالم المكتبة نشأ 

اتحاد أمناء المكتبات الحاصلین على و) VBA() جمعیة مشھرة(اتحاد أمناء ومعاوني المكتبات المستقلَین سابقا 

http://www.bibliotheksportal.de/


وكان اتحاد أمناء ومعاوني ). 1948تأسس عام  – VdDB() جمعیة مشھرة(دبلوم عال في المكتبات العلمیة 

جمعیة (اتحاد أمناء المكتبات في المكتبات العامة من اندماج  1997قد نشأ بدوره قبل ذلك عام ) VBA(المكتبات 
االتحاد الوطني لمعاوني ومعاونات المكتبات وموظفي المكتبة ، مع 1949م تأسس عا ، والذي)VBB() مشھرة

 .1987، والذي تأسس عام )BBA() جمعیة مشھرة(اآلخرین 

من أمناء المكتبات، وموظفي أرشیف (عضو  6.300الیوم نحو ) BIB(یضم االتحاد المھني إلعالم المكتبة 

والمدراء الثقافیین، ووسطاء المعلومات، والموثقین،  الوسائط، والفنیین المتخصصین، ومعاوني المكتبات،

. ، لیكون بذلك األكبر بین اتحادي الموظفین المكتبیین)والمتدربین ودارسي مجاالت التخصص ذات الصلة

إال أن المصالح المھنیة ألعضائھ تأتي في مركز الصدارة من وبالرغم من أن االتحاد ال یعتبر نفسھ منظمة نقابیة، 

یُقصد بذلك المساعي الرامیة إلى تحسین الدراسة المؤھلة وتحدیثھا وتوحیدھا، وإلى إعداد صورة مھامھ؛ و

 عصریة لھذه المھنة وتحویلھا لحقیقة على أرض الواقع،

إلى جانب  وكذلك المساعي تجاه قضایا األجور المالئمة للمؤھل الدراسي وتصنیف تعریفة األجور

یساھم االتحاد المھني على نحو . ل أنشطة الدراسات المتقدمة الُمحدَّدةتأھیل العاملین في المكتبات من خال

مثل الدورات الصیفیة، (جوھري في تأھیل العاملین بالمكتبات من خالل دورات الدراسة المتقدمة العدیدة خاصتھ 

 2006ام ومنذ ع. لجنة وطنیة 15، التي تنظمھا في الغالب )ekzوشركة  BIBوالندوات المشتركة بین اتحاد 

؛ تضم ھذه القاعدة مراكز )DAPS(قاعدة بیانات خاصة بالتدریب ) BIB(یدیر االتحاد المھني إلعالم المكتبة 

الدراسة المؤھلة والتدریب العملي إلى جانب المعاھد العلیا والمدارس المھنیة، التي تنظم عروضا في مجال 

، والمتقدمون للوظائف، والطالب المستقبلیون، والمجموعات المستھدفة ھي المھنیون المبتدئون. المكتبات

 .والمتدربون، والدارسون، وكذلك مكتبات الدراسة المؤھلة التي ترغب في بدء برامج التدریب الداخلي

البارزة على سبیل المثال التعامل مع قضایا ) BIB(ومن مجاالت عمل االتحاد المھني إلعالم المكتبة 

ات، والحفاظ على االتصاالت داخل ألمانیا وخارجھا، والمسائل الخاصة بإدارة التخطیط والھیاكل بقطاع المكتب

، والذي یُعد )VDB(باالشتراك مع اتحاد أمناء المكتبات األلماني  یوم أمناء المكتبات األلمانيالمكتبات أو تنظیم 

حمیل محاضرات السنوات ویمكن ت. أكبر ندوة مكتبیة متخصصة في ألمانیا إلى جانب المؤتمر األلماني للمكتبات

على ) BIB(ال یقتصر عمل االتحاد المھني إلعالم المكتبة  .OPuSالماضیة عبر خادم النشر اإللكتروني 

الصعید المحلي وحسب، بل یمتد على المستوى األوروبي ویتخطاه لیعمل بشكل وثیق مع منظمات أجنبیة ودولیة، 

، والمكتب األوروبي التحادات المكتبات )BII(مع مؤسسة المكتبة واإلعالم الدولي (ویقیم عالقات دولیة 

؛ واتفاقیات تعاون )IFLA(، واالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات )EBLIDA(والمعلومات والتوثیق 

كما یقدم "). ةالمكتبة المتعلم"مع االتحادات المھنیة في إیطالیا، والنمسا، وسویسرا حول سلسلة المؤتمرات 

االتحاد ید العون ألعضائھ عند بحثھم عن برامج للتدریب الداخلي في الخارج، خصوصا في الوالیات المتحدة 

 ".BIB-Exchange"األمریكیة، وبریطانیا العظمى، وإسكندنافیا، من خالل برنامج التبادل 

، المكون من )BIB(المكتبة یساند عمل المجلس التنفیذي االتحادي الخاص باالتحاد المھني إلعالم 

لجنة تابعة لالتحاد، یُرسل إلیھا ممثلون عن اللجان الوطنیة الخمسة عشرة، ومجلس  خمسة أعضاء كحد أقصى،

، KEB، ولجنة التشاور بشأن التصنیف KAuBلجنة التدریب واألشكال الوظیفیة (اإلدارة، واللجان السبعة 



، ولجنة التسویق واالتصاالت OPLكتبات الشخص الواحد ، ولجنة مFobiKomولجنة الدراسات المتقدمة 

 New“، ولجنة مجموعة االھتمامات Web-Komm، ولجنة المواقع اإللكترونیة KVVباالتحاد 

Professionals”  وعلیھ فإن إجراء أي تغییرات مھمة في الالئحة ال یمكن أن یتم إال "). المھنیون الجدد"أو

 .یقع المقر الرئیسي لھذا االتحاد في مدینة رویتلنجنو .بموافقة ثالث أرباع األعضاء

تشكل قوائم التدقیق المنشورة حول مجاالت إداریة كثیرة وأسئلة مرتبطة بالممارسة المكتبیة العملیة 

 :ومن أھم إصدارات االتحاد في األعوام األخیرة نذكر اآلتي. عونا مھنیا للعاملین في الوظائف المكتبیة

الطبعة ). (FaMi(الخطوط اإلرشادیة لتأھیل الفنیین المتخصصین في خدمات الوسائط والمعلومات  •

 )2011الثانیة، عام 

یوم أمناء المكتبات . (محاضرات تقدیمیة للمبتدئین: ُسبُل جدیدة في مجال التأھیل والدراسة المتقدمة •

 )2012األلماني في ھامبورج عام 

: pdf؛ صدرت ھذه القوائم حتى اآلن في شكل ملفات OPLخص الواحد قوائم تدقیق لجنة مكتبات الش •

 )البحث في المكتبات العلمیة: 2015عام ( 39حتى ) تغییر مكان المكتبة: 2003عام ( 1

  نشر االتحاد المھني إلعالم المكتبة)BIB ( الكتاب السنوي للمكتبات العامة"على مدى عامین متباعدین "

أما العمل المنشور األھم فتمثلھ المجلة المكتبیة . 2013ى أن توقف عام بوصفھ دلیال للعناوین، إل

، 1949، التي تصدر منذ عام )منتدى المكتبات والمعلومات: BuB" (مجلة الكتاب والمكتبة"المتخصصة 

ویستطیع أعضاء االتحاد المھني إلعالم . نسخة 9.000وتُعد المجلة األوسع انتشارا بعدد نسخ یقدر بنحو 

قراءة المجلة على أجھزة الحاسب اللوحي، والھواتف الذكیة،  2016منذ منتصف عام ) BIB(تبة المك

 .وأجھزة النوت بوك عن طریق تطبیق مجاني لھم

 )VDB) (جمعیة مشھرة(اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

 

أقدم اتحاد مكتبي في ، 1900، الذي تأسس عام )VDB() جمعیة مشھرة(اتحاد أمناء المكتبات األلماني یُعد 

وحتى منتصف السبعینیات من القرن العشرین تولى ھذا االتحاد مسؤولیة دراسة الحالة المكتبیة في . ألمانیا

أو المعھد ) dbv(جمھوریة ألمانیا االتحادیة، إلى أن تولى ھذه المسؤولیة فیما بعد االتحاد األلماني للمكتبات 

 .بعدھا اتحاد أمناء المكتبات األلماني اتحادا مھنیا خالصا، لیصبح )DBI(األلماني للمكتبات 

یعملون في الغالب داخل قطاع المكتبات العلمي على مستوى  عضو 1.700ویضم االتحاد الیوم نحو 

ویھدف االتحاد إلى . الخدمة المدنیة العلیا أو یتدربون من أجل ذلك العمل أو یؤمنون بأھداف االتحاد ویمثلونھا

اصل بین األعضاء، وإدراك مصالحھم المھنیة، ودعم تطویر خبراتھم المتخصصة، وتعزیز قطاع تعزیز التو

باستمرار مع كل الشؤون المتعلقة بالمھنة، ) VDB(كما یتعامل اتحاد أمناء المكتبات األلماني . المكتبات العلمي

حالیة، ویصدر أعماال منشورة، ویعقد فعالیات الدراسة المتقدمة والمؤتمرات، ویتخذ موقفا بشأن القضایا ال



وتتمثل إحدى نقاط عمل االتحاد في تأھیل . ویتعاون مع منظمات أخرى من منظمات قطاع المكتبات والمعلومات

 .الكوادر المكتبیة الشابة، وفي التأھیل والدراسة المتقدمة للمھنة من الناحیة النظریة والعملیة

إلى ثمانیة جمعیات وطنیة وإقلیمیة، ویدیر بنفسھ ثالث ) VDB(ینقسم اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

للتأھیل المھني، والمسائل القانونیة، والعروض المتخصصة، باإلضافة ثالث لجان أخرى یدیرھا باالشتراك  لجان

 .، وھي لجنة التأسیس، ولجنة محو األمیة اإلعالمیة، ولجنة اإلدارة)dbv(مع االتحاد األلماني للمكتبات 

الداخلیة، التي كانت تُطبع مرتین سنویا وتُنَشر على موقع اتحاد أمناء " VDBإشعارات "شكَّلت 

؛ ثم توقفت مع تأسیس مجلة الوصول 2014حتى عام  2011، جریدة االتحاد منذ عام )VDB(المكتبات األلماني 

كما ظھرت أخبار . نفسھ، وھي مجلة متخصصة ونشرة إخباریة في الوقت 2014بعد ذلك عام  o-bibالمفتوح 

الكتاب السنوي "ویعد ). ZfBB" (مجلة قطاع المكتبات والببلیوجرافیا"أخرى في جریدة االتحاد السابقة 

ویصدر حالیا كل عامین، أشھر إصدارات اتحاد أمناء  1902، الذي نُِشر للمرة األولى عام "للمكتبات األلمانیة

كتاب على جزء خاص بالمكتبات، بھ بیانات إحصائیة عن المكتبات إذ یحتوي ھذا ال). VDB(المكتبات األلماني 

 .العلمیة، كما یحتوي على جزء خاص باألفراد یؤدي في الوقت نفسھ وظیفة دلیل األعضاء

السنوي، یوم أمناء المكتبات األلماني  1900منذ عام ) VDB(ینظم اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

  –) BID(الخاص باتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا  –مؤتمر المكتبات األلماني ویقوم بذلك حالیا بالتبادل مع 
الذي یُعقد كل ثالث سنوات بوصفھ ندوة متخصصة مركزیة، اشترك االتحاد في التنظیم مع اتحاد أمناء المكتبات 

تحاد المھني إلعالم ، ثم تعاَون مع اال1952منذ عام ) VdDB(الحاصلین على دبلوم عال في المكتبات العلمیة 

في برلین،  2016حتى  2012وأقیمت أیام أمناء المكتبات في الفترة من . 2001منذ عام ) BIB(المكتبة 

وحتى یوم أمناء . فھي فرانكفورت أم ماین 2017أما المدینة المضیفة لعام . وھامبورج، وبریمن، ونورنبرج

كانت َمَحاِضر المؤتمر الخاصة بھذه األیام تظھر في  2008المكتبات األلماني السابع والتسعین في مانھایم عام 

أما بدایة من . في دار نشر كلوسترمانمجلة قطاع المكتبات والببلیوجرافیا شكل عدد خاص أو إصدار خاص من 

ظھرت َمَحاِضر المؤتمر في دار نشر  2009یوم أمناء المكتبات األلماني الثامن والتسعین في إرفورت عام 

تُنشر مقاالت المؤتمر في  2014ومنذ عام ". محاضر المؤتمرات: یوم أمناء المكتبات األلماني"سلسلة أولمس في 

 ).CC BY(للمكتبات تحت رخصة المشاع اإلبداعي  o-bibمجلة 

إلى االتحاد الدولي على الصعید الدولي في الوقت نفسھ ) VDB(ینتمي اتحاد أمناء المكتبات األلماني 

، والمكتب األوروبي )LIBER(، وجمعیة مكتبات البحوث األوروبیة )IFLA( لمكتباتلجمعیات ومؤسسات ا

بوصفھ أحد أعضاء اتحاد المكتبة والمعلومات ، وذلك )EBLIDA(التحادات المكتبات والمعلومات والتوثیق 

الروابط المؤسسیة بشكل مستقل عن ھذه ) VDB(ودائما ما یسعى اتحاد أمناء المكتبات األلماني ). BID(بألمانیا 

فھو یحافظ على عالقات صداقة مع . إلى تعمیق اتصاالت أعضائھ بالزمالء والزمیالت داخل ألمانیا وخارجھا

باالشتراك مع االتحاد المھني إلعالم  –إذ یوجد . اتحادات مھنیة أجنبیة كثیرة، وخصوصا في الدول المجاورة

ومع اتحاد أمناء وأمینات المكتبة ) BVS(بات في جنوب تیرول اتفاقیة تعاون مع اتحاد المكت –) BIB(المكتبة 

 ).VÖB(بالنمسا 

 

 



ekz لخدمات المكتبات، شركة ذات مسؤولیة محدودة، ومقرھا رویتلنجن 

 
بناء  1947، والتي تأسست عام )شركة ذات مسؤولیة محدودة( لخدمات المكتبات ekz  شركةتحتل 

بین المؤسسات المحوریة لقطاع ، موقعا خاصا )بادن فورتمبیرج(على مبادرة من أمناء المكتبات، في رویتلنجن 

متخذة الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولیة فھي مؤسسة اقتصادیة للمكتبات وتعمل . المكتبات األلماني

سلطة محلیة تتبع القانون  18شریكا،  19ویوجد بین الشركاء، الذین وصل عددھم الیوم إلى . المحدودة

. من األسھم إلى جانب أصوات األقلیات الحصریة % 32.9العام؛فھناك والیات، ومدن، ومناطق إدرایة تمتلك 

كما أنھا عضو مؤسس التحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا . موظفا 280حوالي  2017عام  ekzعیَّنَت مجموعة 

 ).BID) (جمعیة مشھرة(

في مواصلة تطویر المكتبات من خالل منتجات احترافیة استثنائیة وخدمات بناء  ekzتساھم شركة 

ولما كانت ھذه الشركة قد . المحتویات، وفھرستھا، والمحافظة علیھا، وأیضا من خالل تأسیس المكتبات وتنظیمھا

ھت على مر العقود بعروضھا إلى المكتبات العامة في جمھوریة ألمانیا  وص، فقد االتحادیة على وجھ الخصتوجَّ

 ظھر نتیجة لذلك تحول واضح منذ سنوات عدیدة؛ فالمكان الذي اشتمل على المحاور األساسیة من كتب وأثاث

ل إلى مقدم خدمات یعمل على مستوى أوروبا من أجل جمیع أنواع المكتبات مرتكزا في  21في بدایة القرن  تحوَّ

وض الوسائط والتجھیزات إلى جانب عروض الخدمة وخدمات ذلك على مجموعة منوعة شاملة من عر

االستشارة، فأصبح بفضل ھذا المزیج من الخدمات شركة رائدة في سوق المكتبات والوسائط في أوروبا 

أن تتوافق مع احتیاجات السوق الحالیة وأن تفتح لنفسھا أسواقا جدیدة بنجاح من  ekzاستطاعت شركة . الوسطى

ة بفضل خدمات أخرى مثل رعایة الفعالیات، وأنشطة الدراسة المتقدمة، وتأھیل الموظفین الناحیة االقتصادی

 .مختلف االتجاھات

 
 

 
مكتبة عامة في الدول  3.000دمجت ما یقرب من  ،2007حتى بدایة عام 

، )Onleihe(المتحدثة باللغة األلمانیة االستعارة الرقمیة في نظامھا تحت مسمى 
 70غالبیة ھذه المكتبات مشاركة في اتحادات إقلیمیة یصل عدد أعضائھا إلى 

شركة رائدة داخل نطاق الدول المتحدثة  ekzوھكذا تكون مجموعة  .عضوا
باللغة األلمانیة في مجال االستعارة الرقمیة للوسائط كالكتب اإللكترونیة، 

 .ekz: الصورة –. ھاتوالورق اإللكتروني، والصوتیات اإللكترونیة، والفیدیو
 



أ تجمیع ھذا  یتمثل ھدف الشركة الخاص في توفیر عرض كامل مناسب للمكتبات، ویمكن بشكل ُمجزَّ

أیضا بوصفھا مركز بیانات  ekzتبرز شركة . العرض من خالل دمج منتجاتھ الفردیة المتعددة بأسلوب مناسب

ع خدمة الطلب عبر اإلنترنت . ل تصنیف المحتوىللمكتبات العامة بفضل خدماتھا الببلیوجرافیة القائمة ع كما تُسّرِ

مة للطلب عبر الكابل بشكل  من الحصول على الوسائط المتاحة، في حین تُرَسل بیانات الكتالوج إلى المكتبة الُمقدِّ

ویمكن االطالع على كل منتجات الشركة وتفحصھا من خالل موقع الشركة اإللكتروني، مما یجعل . مقروء آلیا

ملیات البحث والطلب إلى جانب الحصول على المعلومات واالتصال بالشركة أمورا ممكنة عبر الوسائل ع

خدمات المعلومات " (خدمات التحریر"دورا في إعداد  ekzیلعب التحریر المكتبي الخاص بشركة . اإللكترونیة

ID بشكل مشترك مع االتحاد األلماني  التعاون القائم في مجال التحریروذلك في إطار ) على سبیل المثال

 ).BIB) (جمعیة ُمشَھَرة(واالتحاد المھني إلعالم المكتبة ) dbv) (جمعیة ُمشَھَرة(للمكتبات 

 

 
 

وإنما جھَّزت في السنوات األخیرة من تجھیز العدید من المكتبات العامة وحسب،  ekzلم تتمكن شركة 

الوصول المفتوح في المكتبة األلمانیة الوطنیة من بینھا منطقة  –أیضا عداد متزایدا من المكتبات العلمیة 

 .واستطاعت إلى جانب ذلك إنجاز سلسلة من مشاریع التجھیز في دول أوروبیة أخرى. رانكفورت أم ماینبف

ھة عالمیا والمعروفة باسم  ، "أفكار ُملِھَمة"ومعرض الربیع " فَُرص"صارت مؤتمرات المكتبات المُوجَّ

، وذلك بشكل یتجاوز الحدود ekzبما یُقدَّم فیھم من محاضرات تخصصیة، بمثابة العالمة التجاریة لشركة 

مرة كل عامین في أماكن مختلفة ویناقش  2012منذ عام " فَُرص"األلمانیة؛ إذ یُعقد مؤتمر الدراسة المتقدمة 

في رویتلنجن، ویعرض الوضع  2013فیُقام منذ عام " أفكار ُملِھَمة"موضوعات متعلقة بالمكتبات، أما مؤتمر 

 ekz on“ كما یقوم مقدم خدمات المكتبات تحت شعار . الخدمات واإلنتاج الحالي البتكارات الشركة في مجالي

tour”  م للمكتبات التطورات الجدیدة مباشرة بزیارة مدن ومناطق مختلفة حامال سلسلة أخرى من الفعالیات، لیُقدِّ

 .وفي الحال

على مستوى أوروبا، و  ekzفي النمسا وفرنسا مساھمة مجموعة شركات  ekzتمثل فروع شركة 

، المتخصصة في تغلیف ذات المسؤولیة المحدودة NORISتنتمي إلي ھذه المجموعة أیضا شركة نوریس 

مع في مجال تكنولوجیا المكتبات بسبب تعاونھا  ekzشاركت مجموعة . الوسائط المتعددة، ومقرھا نورنبیرج

جن، بوصفھا متخصصة في مجال تحدید الھویة ذات المسؤولیة المحدودة، في مدینة جوبین  EasyCheckشركة 

م منذ عام )Radio Frequency Identification(  بموجات الرادیو حلوال متكاملة في مجال  2006، ولھذا تُقدِّ

RFID من أجل الفحص الذاتي وحمایة الوسائط في المكتبات. 

خدمات تجلید الكتب عن طریق  –كما في السابق  –تُعد 
قویة أغلفة الكتب ذات الغالف وت فصل الصفحات

 لخدمات المكتبات ekzالورقي من أھم خدمات شركة 
بادن (ذات المسؤولیة المحدودة، والواقعة في رویتلنجن 

تم تحدیث ماكینة التغلیف األتوماتیكیة ). فورتمبیرج
أیضا، وذلك في إطار تحسین تدفق  2005بالكامل عام 

إذ تستطیع ھذه الماكینة إعداد بضعة آالف من . السلع
ما تزال ھناك حاجة إلى  –مع ذلك  –لكن . الكتب یومیا

 –. الیدوي دائما من أجل اإلعداد الكامل للمجلداتالعمل 
 ekz: الصورة

 



ذات المسؤولیة المحدودة بوصفھا مقدم لخدمات االستعارة  DiViBibاستمر التوسع من خالل شركة 

، 2005إذ وضعت الشركة التابعة التي تأسست عام . ولتراخیص الوسائط المطابقة) Onleihe(الرقمیة للمكتبات 

نصب عینیھا، بنظام االستعارة الرقمي الخاص بھا، ھدفا متمثال في نقل نموذج عمل المكتبات العامة إلى العالم 

مكتبة عامة في  3.000أدخلت ما یقرب من  2007وحتى بدایة عام . مي إلى جانب نقل خدمات اإلنترنتالرق

، وأغلب ھذه المكتبات أعضاء في اتحادات إقلیمیة یصل )Onleihe(ألمانیا االستعارة عبر اإلنترنت إلى نظامھا 

شركة رائدة داخل نطاق  divibibإلى جانب شركة  ekzبذلك تصبح مجموعة . عضوا 70عدد أعضائھا إلى 

الدول المتحدثة باللغة األلمانیة في مجال االستعارة الرقمیة بالمكتبات للوسائط المختلفة كالكتب اإللكترونیة، 

بدأت أول . والورق اإللكتروني، والصوتیات اإللكترونیة، والفیدیوھات، التي یمكن استعارتھا عبر اإلنترنت

الخاص بمكتبات " l@ppli Books"في إطار مشروع  2016فرنسا عام  استعارة رقمیة من مكتبة عامة في

 .ekzالوسائط المتعددة في ستراسبورج، والتي تحققت استنادا إلى تقنیة االستعارة الرقمیة الخاصة بمجموعة 

، 2016ذات المسوؤلیة المحدودة والتي تأسست عام  LMSCloudتوفر الشركة التابعة الجدیدة 

مندمجا مع تجمع بیانات شامل، بوصفھ حال إلدارة المكتبات، وھو یستند ) Koha(التطبیق مفتوح المصدر كوھا 

كما بدأت المكتبة العامة األلمانیة األولى متمثلة في المكتبة . إلى شبكة اإلنترنت وتتم استضافتھ بشكل مركزي

في تنفیذ ھذه الخدمة الجدیدة، التي تستبدل  2017م في بدایة عا) وستفالیا –شمال الراین (العامة لفارندورف 

 .  ، والذي ھو نظام بحث بیبلیوجرافيDiscoverysystemالتقلیدي بنظام  Web-OPACموقع 

 مؤسسة بیرتلسمان بجوترسلوه
 –شمال الراین (على ید راینھارد مون في جوترسلوه  1997تصب مؤسسة بیرتلسمان، التي نشأت عام 

ھا بأبحاثھا ومشاریعھا العدیدة على مواضیع سیاسیة اجتماعیة، وسیاسیة تعلیمیة، وسیاسیة ، تركیز)وستفالیا

وكانت  فضال عن ذلك، فقد أشرفت المؤسسة في السنوات األولى أیضا على المكتبات العامة ودعمتھا. اقتصادیة

عضوا مؤسسا في االتحاد المركزي الذي تغیر اسمھ لیصبح اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا  2004عام 

)BID( صنعت ھذه المؤسسة لنفسھا اسما في عالم  .31.12.2013، لكنھا خرجت من االتحاد مرة أخرى في

ذي یستند في ظل ال" مؤشر المكتبات – BIX"صاحبة فكرة مشروع  –في المقام األول  –المكتبات بسبب كونھا 

قالب تصنیفي إلى مقارنات أداء لبیانات العمل كإطار استرشادي بھدف تحدید موقع المكتبات نفسھا من ذلك كلھ، 

إال . تطورت ھذه المقارنات لتصبح أساس اتخاذ القرار الالزم من أجل إدارة أكثر فعالیة للمكتبات العامة والعلمیة

، 2015حتى عام  2007من عام ) knb(فتھ شبكة إظھار كفاءة المكتبات ، الذي استأن)BIX(أن مؤشر المكتبات 

 .تم إیقافھ في ھذه األثناء



 
 

 

 
 

 

تراتیجیة رائدة في مجال سیاسة یجدر بنا أیضا ذكر مبادرة المؤسسة التي تھدف إلى صیاغة ورقة اس

إذ أسفر المشروع الذي أُطِلق بالتعاون مع اتحاد المكتبة . المكتبات من أجل مواصلة تطویر المكتبات في ألمانیا

، التي قدَّمت "2007مكتبة عام "، عن إنتاج وثیقة 2005حتى  2002في الفترة من ) BID(والمعلومات بألمانیا 

وربما . نوعا ما القرار السیاسیین سواء في الدولة والوالیات، لكنھا لم تلق ھناك أي اھتماممطالب مختلفة لصنَّاع 

، الذي تراجعت الدولة بسببھ عن دعم 2006/07تمثل أحد األسباب المؤدیة لذلك في إصالح النظام االتحادي عام 

) BEA(ء وكالة لتطویر المكتبات وھو إرسا –تم قبول أحد المطالب الجوھریة بالورقة االستراتیجیة . المكتبات

الثقافة في "عن لجنة الدراسة الخاصة بالبرلمان األلماني بالتقریر الختامي الصادر  2007في دیسمبر عام  –

من دعم المكتبات واالتحاد وتقدم الیوم خدمات استشاریة من وقت آلخر  2007انسحبت المؤسسة عام ". ألمانیا

 .فقط

 بمیونیخمعھد جوتھ، جمعیة مشھرة، 

 
. بتكلیف من الدولة مھام السیاسة الثقافیة والتعلیمیة الخارجیة) GI() جمعیة مشھرة(معھد جوتھ یتولى 

وینشد المعھد في ذلك ثالثة أھداف رئیسیة ھي رعایة التعاون الثقافي الدولي، وتشجیع الدرایة باللغة األلمانیة في 

تقدیم معلومات عن الحیاة الثقافیة، واالجتماعیة، والسیاسیة في الخارج، ونقل صورة شاملة عن ألمانیا عن طریق 

إلى جانب مكتب المعھد الموجود في (ومعھد جوتھ بمقره الرئیسي في میونیخ . جمھوریة ألمانیا االتحادیة

 1982، التي أُعید تأسیسھا من جدید عام )وستفالیا –شمال الراین (كانت مكتبة مدینة جوترسلوه 
بفضل الدعم المالي المقدم من مؤسسة بیرتلسمان، أول مكتبة عامة لھا الشكل القانوني لشركة 

من األسھم، في  %51؛ إذ تمتلك المدینة منذ ذلك الحین نسبة )GmbH(ذات مسؤولیة محدودة 
 120.000ویتوفر بالمكتبة ما یزید عن  .من األسھم %49حین تمتلك مؤسسة بیرتلسمان نسبة 

اء . متر مربع 2.500لوسائط على مساحة تُقدَّر بـ قطعة من ا إلى جانب ذلك، یوجد مقھى للقرَّ
. في مركز المكتبة ثالثیة الطوابق خلف مكتب االستعارة مباشرة، یدعو القراء إلى ضیافة خفیفة

 .جوتینِكھ. صورة بعدسة د –
 



. لیس مؤسسة حكومیة، بل منظمة تتلقى ِمنَح حكومیة بموجب اتفاق أساسي مع وزارة الخارجیة) العاصمة برلین

 Inter -انترناتسیونیس مع جمعیة  2001، منذ اندماجھ عام 1951تبر معھد جوتھ، الُمؤسَّس عام ویع

Nationes أكبر منظمة تلعب دور الوسیط في نقل السیاسة الثقافیة والتعلیمیة 1952، التي تأسست عام ،

 .ارج ألمانیاشخص خ 2.800شخص، منھم  3.500الخارجیة أللمانیا، ویعمل بھ على مستوى العالم نحو 

جمعیة : ویستلزم ھذا النظام الھیئات التالیة. األساس القانوني لمعھد جوتھ ھو النظام األساسي للشركة

تتكون الجمعیة العمومیة من ممثلي الحكومة االتحادیة وحكومات . عمومیة، وھیئة رئاسة ، ومجلس إدارة

أما ھیئة الرئاسة المكونة من سبعة أعضاء فتتألف . ثقافیةالوالیات والبرلمان األلماني إلى جانب أفراد من الحیاة ال

في حین یتولى مجلس اإلدارة، تحت إشراف . من ممثلي وزارة الخارجیة ووزارة المالیة االتحادیة وآخرین

. ملیون یورو 336على إجمالي میزانیة یُقدَّر بـ  2015حصل معھد جوتھ عام . سكرتیر عام، الشؤون الجاریة

َرت ِمنَح وزارة الخارجیة من بین ھذه المیزانیة بنحو  ملیون یورو، في حین جنى المعھد نفسھ ما یقرب  229قُدِّ

ل المعھد نفسھ بنسبة . ملیون یورو بفضل دورات اللغة واالختبارت داخل ألمانیا وخارجھا 86من  وھكذا یُمّوِ

 .تقریبا من نفقاتھ 40%

 98معھدا ثقافیا ومكتب تمثیل في  159مدینة في ألمانیا إلى جانب یدیر المعھد فروعا في اثنتي عشرة 

مؤسسة أخرى في شراكة مع المعھد حول العالم،  1.000ھناك إلى جانب ذلك نحو . منطقة 13دولة، ُمقسَّمة إلى 

م المعاھد دورات لتعلیم ا .یُوفِّر لھا معھد جوتھ دعما مالیا أو أنشطة لالستشارة وضمان الجودة للغة، وتُجِري تُقدِّ

م الدعم للجامعات ")Start Deutsch"مثل اختبار (اختبارات الكفاءة اللغویة  ، وتُِعد المواد التعلیمیة، وتُقدِّ

منحة لمدرسي اللغة  1.700تقدم المعاھد إلى جانب ذلك ما یقرب من كما . والھیئات في تعزیز اللغة األلمانیة

قاعة مطالعة ألمانیة،  40(شریك  108عن ألمانیا لشركاء شبكة مجموعھم تتیح أجدد المعلومات األلمانیة سنویا، و

مركزا للمعلومات  15مكتبة شریكة، و 43، وDialogpunkt Deutschنقاط للحوار ضمن مشروع  10و

ویجتاز في االثني . ملیون شخص 11برنامج ثقافي إلى  19.600وصل ما یقرب من  2015في عام ). والتعلم

وتم حتى اآلن تمویل ما یقرب . دارس أجنبي دورات تعلیم اللغة سنویا 38.000عشر فرعا ألمانیا ما یقرب من 

كما یمنح المعھد مرة كل عام میدالیة جوتھ، وھي جائزة رسمیة من جمھوریة . لغة 40ترجمة كتاب إلى  200من 

ت بارزة على نحو خاص من أجل نقل اللغة األلمانیة والتبادل ألمانیا االتحادیة للشخصیات التي قدمت مساھما

أنشطة " Das Goethe"والمجلة الثقافیة النصف سنویة " الكتاب السنوي"وتوثِّق المنظمة في . الثقافي العالمي

 .المعھد على مستوى العالم والتعاون مع شركائھ في الشبكة العالمیة

كل واضح في مجال تقدیم المعلومات والعمل المكتبي أیضا ازداد نشاط معھد جوتھ منذ عدة سنوات بش

بھدف دعم الحوار المتخصص حول المفاھیم المختلفة، ودعم الوسائل والتطبیقات المتعلقة بإدارة المعلومات 

ء كما یُقَدَّم للمھتمین من كافة أرجا. والمعرفة، وبتنظیم المكتبات، والتأھیل والدراسة التكمیلیة على مستوى عالمي

العالم أھم المجالت الثقافیة الدولیة، والكتب، والمواد اإلعالمیة عن ألمانیا، وأفالما سینمائیة ووثائقیة، ومعروضا 

م برنامج الزوار بالمعھد سنویا رحالت تعریفیة متخصصة إلى ألمانیا لما . متنوعا عبر شبكة اإلنترنت كما یُقدِّ

 .في مجاالت الصحافة، ووسائل اإلعالم، والثقافةشخص من األجانب ذوي التأثیر  1.200یزید عن 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 :تقدیم المعلومات والعمل المكتبي فیما یأتيتتمثل مھام معھد جوتھ فیما یخص 

مكتبة حالیا  97یتم باالشتراك مع مؤسسات الدول المضیفة في : التعاون بین المكتبات وإثباتات قوائم المحتویات

ن أجل دعم تنظیم مؤتمرات متخصصة، وورش عمل، ورحالت دراسیة، ودورات للتأھیل والدراسة المتقدمة م

ویوفِّر المقر الرئیسي في میونیخ للمكتبات المستقلة . التبادل المتخصص في مجاالت الكتب، والوسائط، والمكتبات

وتتولى المعاھد . ومراكز المعلومات مجموعة من اإلصدارات الحدیثة، تدعم الزمالء عند اختیار ما سیطلبونھ

 تحت الرابط OPACالبحث عن كل المحتویات في كاتالوج  یمكن .الموجودة في الخارج إتمام الطلبات نفسھا

www.goethe.de/bibliothekskatalog  مع إمكانیة البحث وفقا ألماكن ُمحدَّدَة. 

 

ودعم ترجمتھ، وتتعاون في  تعمل المعاھد الثقافیة في الخارج على نقل األدب األلماني،: دعم األدب والترجمة

 .سبیل ذلك تعاونا وثیقا مع الصحافة، ودور النشر، وصناعة الكتب، والمكتبات في الدول المضیفة

خدمات  تعد اإلشارة إلى التطورات، واألحداث، واألعمال المنشورة، وإعداد: المشورة اإلعالمیة المتخصصة

لیة في ألمانیا وعن التطورات األوروبیة مكونا أساسیا للعمل موضوعیة متعددة الوسائط عن الثقافة واألحداث الحا

 .اإلعالمي بالمعھد

م تبعا لالحتیاجات المحلیة، والذي یتسم بالتطور والحداثة في الوقت : إدارة المعلومات العرض اإلعالمي الُمصمَّ

أیضا لدى كل شركاء  نفسھ، والخدمات الفعالة الموثوقة ال تتوفر في المعاھد الموجودة بالخارج وحسب، بل

قاعات المطالعة، ونقاط الحوار، ومراكز التعلم (شریك  108الشبكة المذكورین باألعلى والذي یصل عددھم إلى 

وغالبا ما تكون ھذه الخدمات مدمجة داخل ھیاكل مكتبیة موجودة محلیا، بمعنى أن المكتبة الُمضیفة ). والمعلومات

ات تعد المكتبة الموجودة في العاصمة البولندیة وارسو مثاال على مكتب
إذ تقدم ھذه . مكتبة ومركز 100ومراكز معلومات معاھد جوتھ التي تزید عن 

بصریة المكتبة، إلى جانب الوسائط الحدیثة المطبوعة والوسائط السمعیة ال
سواء باللغة األلمانیة أو مترجمة، أماكن الستخدام االنترنت، ومساحات 

لیم وتنتمى دورات تع.  أماكن ُمجھَّزة للقراءة واالسترخاءمخصصة للعمل، و
. اتاللغة وجلسات القراءة بواسطة المؤلفین إلى مجموعة مھام معظم المؤسس

، معھد جوتھ، وارسوبوراكوفسكي. أصورة بعدسة  –  

http://www.goethe.de/bibliothekskatalog


صَّصة للمكتبات إلى جانب طاقم عمل ُمؤھَّل یتحدث اللغة األلمانیة، في حین توفر أماكن مالئمة، وبنیة تحتیة ُمخ

یتكفَّل معھد جوتھ بتقدیم تھیئة أساسیة تُحدَّث سنویا من الوسائط ، إلى جانب توفیر األجھزة التقنیة وتقدیم تدریب 

 .متقدم لطاقم العمل

 

 )DGI) (ُمشھََرةجمعیة (الجمعیة األلمانیة لعلوم المعلومات والمعرفة 
، والتي تأسست عام )جمعیة ُمشَھَرة) (DGI) (جمعیة مشھرة(الجمعیة األلمانیة للمعلومات والمعرفة  كانت

اتحاد المكتبة "المكتبي  ، عضوا مؤسسا في االتحاد المركزي"الجمعیة األلمانیة للتوثیق"تحت اسم  1948

وذلك بوصفھا جمعیة متخصصة تدعم البحث، والتعلیم،  – 2004، الذي تأسس عام )"BID(والمعلومات بألمانیا 

كانت الجمعیة األلمانیة للمعلومات والمعرفة  وقبل ذلك. والتطبیق في مجال علم نظام المعلومات وتطبیقھا

)DGI ( والرابطة العامة التحادات المكتبات األلمانیة)BDB) ( والتي كانت سلفا التحاد المكتبة والمعلومات

اإلعالم "للمرة األولى مؤتمرا مشتركا، صبَّ تركیزه على مواضیع  2000قد نظمتا في عام )) BID(بألمانیا 

انتھت . وذلك بوصفھ یوم أمناء المكتبة التسعین ویوم الموثقین الثاني والخمسین في الیبزیج –" والرأي العام

نسحاب الجمعیة األلمانیة با 31.12.2012الجھود الساعیة إلى إحداث تقریب بین االتحادین وأھدافھما في 

 ).BID(على نحو مفاجئ من اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا ) DGI(للمعلومات والمعرفة 

 
 التعاون الدولي

یعد نقل المعرفة على نحو منتظم والتعاون الوثیق مع شركاء من مجال المكتبات والمعلومات بأكملھ داخل ألمانیا 

إذ تتزاید أھمیة التعاون الدولي على نحو . ل تحقیق تطویر إیجابي للمكتباتوخارجھا أمرا ال غنى عنھ من أج

مستمر بفضل العولمة، والترابط اإللكتروني العالمي، واللوائح القانونیة التي تتخطى الحدود وأنشطة االتحادات 

 .إلى جانب ازدیاد قابلیة التنقل لمستخدمي المكتبات

القرارت التي تؤثر على عمل المكتبات على الصعید المحلي وحسب، وفي مجاالت متعددة لم تعد تُتََّخذ 

ة في  بل على الصعید األوروبي أو العالمي بشكل متزاید، مما یجعل تمثیل المصالح العالمي ضرورةً ُمِلحَّ

مواضیع مثل حقوق النشر، والكتب اإللكترونیة، والوصول إلى المعلومات، وحمایة البیانات على وجھ 

 .الخصوص

أھداف العمل العالمي وأنشطتھ )" BID(اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا "سق االتحاد المركزي ین

وتتمثل الدعامات التنظیمیة لالتحاد في كل من . الرئیسیة في شبكة مكونة من جمعیات وھیئات ومكتبات متعددة

ائمة التحاد المكتبة والمعلومات بصفتھا لجنة د )مؤسسة المكتبة واإلعالم الدولي( BI-International مؤسسة

التعاون العالمي / من أجل تبادل الخبرات على مستوى عالمي، وشبكة إظھار كفاءة المكتبات ) BID(بألمانیا 

ویُمكن . مكتبة 100إلى جانب معھد جوتھ بشبكتھ العالمیة التي تُقدَّر بنحو ) dbv(داخل االتحاد األلماني للمكتبات 

ھتمام الكبیر والثابت  للزمالء األجانب بتبادل اال تمویل BI-International (BII)أیضا من خالل مؤسسة 

المؤتمر الدولي المتخصص في ألمانیا أو الخبرات في المكتبات األلمانیة، إلى جانب تمویل مشاركتھم في 



 BI-International (BII)تقدم مؤسسة . المشاركة في یوم أمناء المكتبات باإلضافة إلى الرحالت الدراسیة

عالوة على ذلك الدعم المادي من أجل اإلقامات بالخارج، والرحالت الدراسیة، والمشاركة في المؤتمرات 

 .للعاملین بالمكتبات األلمانیة

ل مجال العمل الخاص بالتعاون الدولي لشبكة إظھار كفاءة المكتبات  داخل االتحاد األلماني ) knb(یشّكِ

اتجاھا ھاما أیضا، عندما یتعلق األمر بتقدیم المساعدة في جھود االبتكار والتنمیة للمكتبات  )dbv(للمكتبات 

بصفة مستمرة ) knb(األلمانیة، وذلك عن طریق نقل المعرفة والترابط؛ إذ تتواصل شبكة إظھار كفاءة المكتبات 

المتخصص، وتدعم حركات  على كافة األصعدة بخصوص التطورات والتوجھات الحالیة في المشھد األلماني

 2030التعاون الثنائیة مع االتحادات األخرى، كما تخاطب المتخصصین الناشئین، وتساعد على تطبیق أجندة 

ویتمثل أحد المحاور األخرى لعملھا في تعزیز تمثیل . التي وضعتھا األمم المتحدة في مجال التبادل العالمي

 .لمیة إلى جانب الھیئات غیر المكتبیةمصالح المكتبات بالھیئات األوروبیة والعا

انتقلت صالحیات عدیدة كانت  –وفي أعقاب التطور السیاسي في أوروبا  –منذ نھایة القرن العشرین 

إذ تخضع القضایا . وھي صالحیات مھمة للمكتبات األلمانیة. محلیة في السابق إلى مؤسسات وھیئات أوروبیة

 .والنشر إلى التشریع األوروبيالمتعلقة بحقوق اإلعارة العامة 

كتبات، الم وضوح اكتسبت القضایا المكتبیة بعدا أوروبیا وعالمیا، وتتمثل ھذه القضایا في زیادة

ومساھمة المكتبات في العملیة الدیمقراطیة إزاء كل من االتجاھات الشعبویة الیمینیة والقومیة، والمشاركة 

 االستراتیجیة الرقمیةالسیاسیة، والتنمیة االجتماعیة أو 

بالتوافق مع جھود اللوبي الخاصة باالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات  –یعمل الممثلون األلمان 

في وسائل التواصل ( من أجل موضوعات مثل مبدأ حیادیة اإلنترنت، وحق النسیان – )IFLA(المكتبات 

الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات وتؤدي جھود االتحاد . ، وحریة الوصول إلى المعلومات)االجتماعي

)IFLA( ، المنبثقة من تطورات القمة العالمیة لمجتمع المعلومات)WSIS ( ومنتدى حوكمة اإلنترنت)IGF( ،

إلى تحدید وعرض دور المكتبات على نطاق عالمي بوصفھ متمثال في األھداف الُمتَّبَعَة من أجل التطویر الُمستدَام 

 .مم المتحدةالخاصة باأل 2030ألجندة 

 International Federation of Library( االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتباتیضم 

Assosiations and Institutions, IFLA (–   عضوا یشملون  70 –إلى جانب خمسة اتحادات متخصصة

في  1927وھو االتحاد المركزي العالمي للمكتبات الذي تأسس عام . مؤسسات مكتبیة ألمانیة وأشخاصا من ألمانیا

یوجد ممثلون ألمان منتََخبون لدى كل الِفَرق المتخصصة تقریبا داخل االتحاد الدولي لجمعیات . جالسكو

كما . فریقا، ولدى األقسام واألنشطة الرئیسیة أیضا 47والتي یصل عددھا إلى  ،)IFLA(ومؤسسات المكتبات 

). Governing Board(  یضا ممثلو مكتبات ألمان نشطین بصورة منتظمة على مستوى مجلس اإلدارةیوجد أ

في الھاي، بینما یتبدل مكان انعقاد ) IFLA(یقع المقر الرئیسي لالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 

، وفي كوااللمبور 2017لندا عام بو/ المؤتمر العالمي السنوي لالتحاد كل مرة، إذ انقعد المؤتمر في فروتسواف 

وكانت كالودیا لوكس ھي الرئیسة األلمانیة الثالثة لالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات . 2018عام 

)IFLA ( بعد جوستاف ھوفمان 2009حتى  2007في الفترة من ،)1985(بیتر جیھ -وھانز) 1963 – 1958 

– 1991.( 



 Freedom of Access to –معلومات وحریة التعبیر لجنة حریة الوصول إلى الفي إطار 

Information and Freedom of Expression (FAIFE) تتطرق واحدة من بین أربع مجموعات عمل ،

، إلى دور ومسؤولیة المكتبات في مجال )IFLA(ھامة، تخضع لالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 

 .والرقابة، والفساد، والقضایا األخالقیة إلى جانب حریة التعبیر عن الرأيحریة الوصول إلى المعلومات، 

من أجل تنسیق المشاركة األلمانیة في االتحاد الدولي لجمعیات  1974عام  الوطنیة IFLAلجنة تأسست 

كة مجال العمل الخاص بالتعاون الدولي لشب 2004، وتتبع أمانتھا العامة منذ عام )IFLA(ومؤسسات المكتبات 

إلى  –وتضم اللجنة الوطنیة . في برلین) dbv(داخل االتحاد األلماني للمكتبات ) knb(إظھار كفاءة المكتبات 

ومجموعة عمل المكتبات المتخصصة ) BID(جانب االتحادات األعضاء التحاد المكتبة والمعلومات بألمانیا 

)ASpB (–  والمكتبة البافاریة الحكومیة، ومكتبة والیة المكتبة األلمانیة الوطنیة، ومكتبة برلین الحكومیة

الدعم المالي ) DFG(تقدم مؤسسة البحوث األلمانیة . سكسونیا وجامعة دریسدن باإلضافة إلى معھد جوتھ أیضا

ع مؤسسة )IFLA(لعضویة الجمعیات باالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات  -BI، في حین تُشّجِ

International مشاركات الفعَّالة لموظفي المكتبات األلمان في مؤتمرات االتحاد الدولي لجمعیات بصفة دائمة ال

والقائمین علیھ في  )IFLA(الوطنیة إعالم أعضاء اتحاد  IFLAوتتولى لجنة ). IFLA(ومؤسسات المكتبات 

ق مراحل الترشیح لشغل مناصب ھیئات االتح اد الدولي لجمعیات ألمانیا بشأن الموقع اإللكتروني والقوائم، وتُنَّسِ

م ) IFLA(، وتھتم بالترجمات والنشر اإللكتروني لوثائق )IFLA(ومؤسسات المكتبات  األساسیة، كما تُنّظِ

ندوات عبر اإلنترنت وفعالیات خاصة بالمواضیع العالمیة لالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 

)IFLA (في أیام أمناء المكتبات األلمانیة. 

الح المھنیة األلمانیة على الصعید األوروبي عن طریق العضویة في المكتب األوروبي التحادات تتمثل المص

تأسس المكتب األوروبي التحادات المكتبات والمعلومات والتوثیق ). EBLIDA(المكتبات والمعلومات والتوثیق 

)EBLIDA ( لح جمعیات المكتبات في الھاي بھولندا بوصفھ اتحادا رئیسیا مستقال لتمثیل مصا 1992عام

وتُوفِد إلیھ االتحادات المتخصصة   ومؤسساتھا، ومراكز التوثیق، ومراكز المعلومات، واألرشیفات في أوروبا؛

ویتمثل االھتمام األساسي لالتحاد الرئیسي في ضمان الوصول . من كل دول االتحاد األوروبي ممثلین لھا

ز دور المكتبات بوصفھا مقدم خدمات ھام ومرشد في قلب للمعلومات دون عائق في العصر الرقمي وفي إبرا

إذ تتولى فَِرق الخبراء تطویر وجھات نظر وأوراق مواقف، وتدیر عمل اللوبي على صعید . فیض المعلومات

 –فریق الخبراء المعني بقانون اإلعالم (سیاسة المكتبات من أجل قضایا حقوق النشر ومسائل قانونیة أخرى 

EGIL ( یدیر المكتب األوروبي التحادات المكتبات والمعلومات والتوثیق . الكفاءات الرقمیةومن أجل

)EBLIDA" (مركز المعرفة والمعلومات" – “Knowledge und Information Center” (KIC) 

ویتعاون من منظور أوروبي بشكل وثیق مع أنشطة اللوبي الخاصة باالتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات 

 .على صعید سیاسي) IFLA( المكتبات

 NAPLE (National Authorities – السلطات الوطنیة على المكتبات العامة في أوروباتأسست 

on Public Libraries in Europe)  تعزیز  على ید المنظمات الوطنیة إلدارة المكتبات بھدف 2002عام

 NAPLEویعقد كل من . العامة بأوروباالتطورات االستراتیجیة على الصعید السیاسي واإلداري في المكتبات 

إلى . مؤتمرات عالمیة مشتركة للمكتبات في إطار الجمعیات العمومیة الخاصة بھم 2009منذ عام  EBLIDAو



وجمعیة مكتبات ) EBLIDA( جانب ذلك ینظم المكتب األوروبي التحادات المكتبات والمعلومات والتوثیق

 .جموعات عمل مشتركةمؤتمرات أو م) LIBER(البحوث األوروبیة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 LIBERاتحاد دولي للمكتبات العلمیة تحت رعایة المجلس األوروبي یعرف باسم  1971تأسس عام 

، ثم )Ligue des Bibliothèques Européennes de Rechercheأو جمعیة مكتبات البحوث األوروبیة (

 400ما یزید عن ) LIBER(تضم جمعیة مكتبات البحوث األوروبیة  .إلى مؤسسة 2009تحول بعد ذلك عام 

مكتبة  50ألمانیا بنحو  ویُقدَّر عدد المكتبات األعضاء في. دولة 45مكتبة علمیة، ووطنیة، ومكتبة جامعیة في 

المكتبات العلمیة في أوروبا على بناء شبكة فعَّالة تتخطى ) LIBER(وتساعد . حكومیة، ومحلیة، وجامعیة

، والمحافظة على اإلرث Open Science –أما المواضیع المشتركة فتتمثل في العلم المفتوح . الحدود المحلیة

تجمع مشاریع . والمساعدة على خلق بیئات بحثیة ابتكاریةلمستقبل، ، وجعل المكتبات مالئمة لالثقافي األوروبي

 2018 – 2017إذ أُعِلن على سبیل المثال عامي . االتحاد األوروبي والمؤتمرات السنویة بین المكتبات األعضاء

لدورة أن ، ویفترض بھذه ا"للقادة الناشئة LIBERبرنامج "مجددا عن فتح باب التقدم للدورة التدریبیة المتقدمة 

تتیح للمدیرین المستقبلیین في المكتبات العلمیة إمكانیة تطویر كفاءاتھم اإلداریة والقیادیة من خالل زیارات 

 .تدریبیة وندوات في المكتبات الیونانیة والفرنسیة

مكتبة  48حول شبكة تتكون من ) CENL( مؤتمر المكتبات الوطنیة األوروبیةیتمحور األمر في 

ویُعنى المؤتمر بتعزیز وضوح اإلرث الثقافي للمكتبات . دولة من دول المجلس األوروبي 46عضوة حالیا، في 

. الوطنیة الحالیة وبنقل الدرایة باإلرث األوروبي المشترك عبر مجموعة عروض مناسبة من الوسائط والخدمات

حجر األساس لمكتبة " تبة الرقمیة األوروبیةالمك"بـ ) CENL(إذ وضع مؤتمر المكتبات الوطنیة األوروبیة 

بھدف إتاحة اإلرث الثقافي والعلمي  2008، التي انطلقت على اإلنترنت عام Europeana –الرقمیة  أوروبیانا

وضع المھندس المعماري البریطاني نورمان فوستر، المعروف بمبانیھ المذھلة، تصمیم المبنى 
حصل المبنى . 2005الجدید لمكتبة فقھ اللغة في جامعة برلین الحرة، والذي افتُتِح في سبتمبر عام 

ُمنِح  2006وفي عام . وشكلھبسبب محتواه  “The Berlin Brain„ –" عقل برلین"على لقب 
یجمع المبنى الجدید ذو . المبنى جائزة برلین للعمارة، وھي جائزة مرموقة ال تُمنح إال كل عامین

ما على  الشكل البیضاوي الفقاعي إحدى عشرة مكتبة للكلیات والمعاھد، كان موقعھا قبل ذلك ُمصمَّ
كما ُصمَمت منطقة الوصول المفتوح . انحو غیر مالئم من ناحیة المكان وبالنسبة للموظفین أیض

صورة  –. مكانا 650مجلد، في حین تُقدَّر األماكن المخصصة للدراسة بـ  800.000لتستوعب 
 .ھاوزنجفون ركلن. ببعدسة 

 



ل المفوضیة األوروبیة المشروع بشكل جزئي. األوروبي للعامة كمؤسسة ھو المكتبة الوطنیة في  ومقره. تُمّوِ

 .ھولندا

تبات في ألمانیا على نحو متزاید الِمنَح التي یمكن لالتحاد األوروبي تقدیمھا، من أجل النھوض تستخدم المك

بمشاریع التحول الرقمي وزیادة خدمات المكتبات، والمحافظة على التعددیة الثقافیة للدول األعضاء وأقالیمھا 

وتضم برامج التمویل ذات الصلة الخاصة  ".اتفاقیة الیونسكو لحمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي"بموجب 

، 2020حتى  2014الممتد من " ھوریزون"باالتحاد األوروبي والُمقدَّمة للمكتبات البرنامج اإلطاري لألبحاث 

كما تضم إمكانیات تمویل فترات اإلقامة بالخارج للدارسین، والمتدربین، والمتطوعین، ھذا باإلضافة إلى برامج 

 +".إیراسموس"ضمن برنامج  2014لتي تم جمعھا منذ عام التعلیم المستمر، ا

بناء على قرار " تقدیم استشارات المشاریع من قِبل االتحاد األوروبي"أصبح مركز  2012في عام 

عا )dbv(تابعا الختصاص االتحاد األلماني للمكتبات ) knb(اللجنة التوجیھیة لشبكة إظھار كفاءة المكتبات  ، موّسِ

مھامھ، الذي صار یشمل منذ ذلك الحین تقدیم االستشارة للمكتبات بخصوص الحصول على بذلك من نطاق 

تمویل االتحاد األوروبي أو تمویل أي طرف ثالث، وھذا یعني مصادر التمویل التي تضم الصعید األوروبي، 

لة دعامةً أساسیة لمركز ویُمثِّل نقل المعاییر شدیدة التحدید والمعلومات الُمفصَّ . والوطني، واإلقلیمي، والمحلي

 .االستشارات في ضوء تعدد مصادر التمویل الممكنة للمكتبات

یبقى لنا في ھذا السیاق أن نالحظ أن التفاوت بین الھدف المتمثل في تحفیز ومتابعة المكتبات عند طلب 

الدعم المادي من االتحاد األوروبي، وبین الموقف الفعلي في المؤسسات كبیر جدا في الواقع، وذلك مثلما تعلن 

ي الموارد على الصعید المحلي، وأیضا غالبا ؛ إذ غالبا ما یكون ھناك نقص ف)knb(شبكة إظھار كفاءة المكتبات 

ما تنقص الشجاعة الالزمة الستیفاء شروط مشروع االتحاد األوروبي سواء من ناحیة الموظفین أو من الناحیة 

ك وھكذا ینصب التركیز الرئیسي لالستشارة على أنشطة التواصل من ناحیة، وعلى لعب دور الُمحرِّ . المادیة

وفي ھذه األثناء تدخل الِمنَح . ى شركاء تعاون من أجل مشاریع متعددة من ناحیة أخرىول علللحص منخفض الحد

 . على المستوى اإلقلیمي والمحلي في المقام األول بؤرة االھتمام

لتقدیم دعم " WiFi4EU "في إطار مباردة  2017بدایة من عام مجلس االتحاد األوروبي یخطط 

ملیون یورو لتمویل  120إذ تم تخصیص . خدمات إنترنت مجانیة في المحلیاتاالتحاد األوروبي من أجل توفیر 

. في أماكن ومواضع مثل المكتبات، والمتنزھات أو المنشآت العامة عامة ذات سرعة أعلى WLANوصالت 

ویتكون . 2020بلدیة قادرة على االستفادة من الدعم بحلول عام  80.000إلى  6.000ویفترض أن تكون ما بین 

إذ تتقدم المدن األوروبیة بطلب للتمویل لدى االتحاد األوروبي وتحصل . وذج التمویل من نظام إیصاالت بسیطنم

 WLANثم تقدم اإلیصال إلى شركات االتصاالت الُمحدَّدة التي تتولى تحدیث شبكة . بعد ذلك على إیصال

اإللكترونیة  وتتولى بوابة المكتبة –. شركةیعود اإلیصال بعد ذلك إلى االتحاد األوروبي الذي یدفع لل. وصیانتھا

اإلعالن عن ھذه البرامج وغیرھا من برامج االتحاد األوروبي ) knb(الخاصة بشبكة إظھار كفاءة المكتبات 

 .وبرامج تمویل الطرف الثالث الوطنیة

 

 

  



 الفصل الخامس

 التعاون في قطاع المكتبات

 خالل التعاونالخدمات المحلیة واإلقلیمیة والقومیة من 

 

 
 

 

 
 

 

 

ال یعد التعاون المكثف والناجح بین المكتبات األلمانیة ظاھرة حدیثة العھد بأي حال من األحوال، حیث بدأ ھذا 

إلى أن . التعاون في مطلع القرن العشرین في بروسیا على وجھ الخصوص ثم امتد إلى كافة أنحاء الرایخ األلماني

الصعوبات االقتصادیة بعد الحرب العالمیة األولى والخسائر الفادحة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة حدت 

لكن الطفرة السریعة والمتزایدة في طلبات توفیر . بالقائمین على المكتبات إلى البحث عن إمكانیات أخرى للتعاون

تینیات من القرن العشرین، أدت إلى محاولة ھیكلة الكتب وإتاحة المعلومات منذ مرحلة التوسع في التعلیم في الس

مرحلة التطویر التالیة لمنظومة المكتبات األلمانیة بمناھج عقالنیة والتخطیط لھا جیدًا، حتى أعطى إدخال نظام 

معالجة البیانات وتوسیع الشبكات اإللكترونیة دفعة جدیدة لسبل العمل المشترك وخلق قاعدة للطریق المؤدي إلى 

 . المكتبة الرقمیةعصر 

 أسس العمل المشترك
 –وھو لجنة استشاریة موقرة في مجال العلوم والبحث والتكنولوجیا  –" مجلس العلوم"قدَم  1964في عام 

، تضمنت ھذه التوصیات أفكاًرا أساسیةً عن ھیكل قطاع المكتبات العلمیة "توصیاتھ بشأن إثراء المكتبات العلمیة"

نذاك إلى جانب توصیاٍت فردیٍة عملیٍة الثنین وثمانین مكتبة ونماذج میزانیات لمكتبات في ألمانیا االتحادیة آ

كما اقترحت مشروعات ھامة مثل توفیر الكتب الدراسیة في مكتبات الجامعات . الجامعات والمعاھد العلیا

الھندسة (انتقلت مكتبة الدولة والجامعة بسكسونیا السفلى الكائنة في جوتنجن إلى مبنى عصري  1992في عام 
ملیون مرجع الخاصین  5.8، مما أمكنھا من إتاحة ملیونًا ونصف مرجعًا من إجمالي )جربر وشركاه: المعماریة

اإلشراف على خدمات المعلومات المتخصصة في : ابرة لألقالیم منھاتقوم ھذه المكتبة بعدة مھام ع. بھا للجمھور
بخطى ثابتة على الطریق إلى المكتبة  مجاالت الثقافة األنجلوأمریكیة وعلوم األرض والریاضیات، وتخطو

 .2002لعام " مكتبة العام) "dbv(نظًرا لجھودھا فوق المتوسطة اختارھا االتحاد األلماني للمكتبات . الرقمیة
 مكتبة الدولة والجامعة بجوتنجن: لصورةا

 



" مجلس العلوم"ت جاءت توصیا. والمعاھد العلیا وإعداد فھارس متكاملة إلجمالي مقتنیات الكتب في الجامعة

 ). مثل نماذج المیزانیة والعاملین والمساحة المطلوبة(بمثابة الباعث لتطویر تصورات تخطیطیة وأدوات فردیة 

 

إن أسباب مثل الھیكل الالمركزي لقطاع المكتبات األلمانیة وتعدد جھات التمویل واختالفھا، بل وتعدد 

والسیاسیة العامة للدولة الفیدرالیة، وغیاب جھة اختصاص للتوجیھ أنماط المكتبات، إلى جانب الشروط اإلداریة 

والتخطیط تعمل على مستوى الجمھوریة قد زادت من ضرورة العمل المشترك، حتى أصبح التعاون حالیًا واحدًا 

ًال عن من المالمح المشِكلة لمنظومة المكتبات األلمانیة، وھو ما یؤكده العدد الھائل من المشروعات الجماعیة فض

كما یتضح أیًضا أن الھیكل الخاص بمنظومة المكتبات األلمانیة ال یشكل نقیصة . كم اتحادات ومؤتمرات المكتبات

بأي حاٍل من األحوال، بل أنھ یمكن تحقیق نتائج فاعلة من خالل التوزیع المتروي للمھام والتعاون الذي یسایر 

بدیًال للعجز في تمویل المكتبات أو بدیًال لمؤسسة مركزیة تقوم بمھمة إال أن التعاون ال یمكن أن یكون . التخطیط

 .التنسیق

مھاًما ذات أھمیة قومیة ال یمكن إنجازھا إال  إما أن تكون: ھناك نوعان من المھام تصلح للتعاون بشأنھا

ر وتخص مكتبات كثیرة بتوزیعھا نظًرا ألبعادھا وأھدافھا المحددة وطبیعتھا، أو أن تكون مھاًما متكررةً باستمرا

یمكن للتعاون أن یتم على صعید محلي أو إقلیمي . فعالیة رفي الوقت نفسھ، لذا فإن إنجازھا مركزیًا أو جماعیًا أكث

تشارك مكتبات ألمانیة كثیرة في مشروعات واتحادات عابرة للحدود، مثل . أو قومي أو في إطار أوروبي ودولي

في شمال نھر ) EUCOR(في منطقة جبال األلب، و) ARGE Alp(بلطیق، وفي منطقة بحر ال) مكتبة البلطیق(

كما أنھا تشارك بالعمل ضمن منظمات ولجان دولیة . الراین، وفي منطقة نھري الراین والماس األوروبیة

كذلك تشارك المكتبات األلمانیة ). IFLA(وخاصةً في ھیئات المنظمة العالمیة للجمعیات والمؤسسات المكتبیة 

التعاون البارزة  فیما یلي نعرض لبعض أمثلة. المبادرات وبرامج دعم االتحاد األوروبي وأنشطة الیونسكوفي 

 .والعابرة للحدود اإلقلیمیة في مجاالت اقتناء الكتب والثبت الفني واالستخدام

 
 

 

 التعاون في استطالع السوق واالقتناء
تتعاون المكتبات العلمیة منذ عقود تعاونًا وثیقًا في مجال االقتناء، كما طورت المكتبات العامة نماذج اقتناء 

تعاونیة على مستوى إقلیمي، حیث أبرمت المكتبات الكبرى بوالیة شمال الراین وستفالیا اتفاقیات حول مجاالت 

تھدف المشروعات التي سیرد ذكرھا . ب الخاصة التي تستوجب تكثیف اإلشراف علیھا وتمولھا الوالیةجمع الكت

تُستخدم الموارد المالیة الخاصة باالقتناء بشكل متزاید في شراء حقوق . فیما یلي إلى بناء محتوى حقیقي للمكتبات

بینما تم تطویر مبنى مكتبة الدولة للتراث الثقافي لبروسیا 
الل أشجار الزیزفون لیقوم ببرلین الكائن في شارع تحت ظ

بدور مكتبة بحثیة تاریخیة متخصصة في الكتب حتى فترة 
التحول من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرین، تم 
تخصیص مبنى المكتبة الكائن في ساحة بوتسدام لیكون مكتبة 

. لإلعارة والمعلومات الخاصة بكتب الفترات الزمنیة الالحقة
تتیح قاعات المطالعة العامة التي تقع في أربع طوابق قراءة 

مقعًدا للعمل، باإلضافة إلى  800ألف كتاب وتوفر  150
وھي قاعات : ذلك یوجد أربع قاعات مطالعة متخصصة

المخطوطات، والخرائط، وأوروبا الشرقیة، ودول المشرق 
یستفید من خدمات المكتبة الطالب في المقام . وشرق آسیا

 .ولاأل
 



بات األلمانیة فیما بینھا اتحادات تھدف إلى وكما ھو معتاد على المستوى الدولي، شكلت المكت. االستغالل أیًضا

الحصول على تراخیص للوسائط اإللكترونیة بشكل متعاون، من خالل عقود االتحادات یمكن زیادة المعروض 

 .من العناوین في حالة المواد الرقمیة باھظة التكالیف خاصة دون إضافة أعباء على میزانیة االقتناء

 مات المعلومات المتخصصة في العلومالجمعیة األلمانیة للبحوث وخد
ھي جھة اإلدارة الذاتیة والمركزیة للعلوم ودعم البحوث في الكلیات  )DFG(تعتبر الجمعیة األلمانیة للبحوث 

والمعاھد العلیا والمعاھد البحثیة الممولة من األموال العامة في ألمانیا، تخدم الجمعیة العلم في كافة فروعھ من 

 . المالي لمشروعات األبحاث ودعم التعاون فیما بین الباحثینخالل الدعم 

لتكون بمثابة استكمال لتقلید جمعیة الطوارئ لمنظومة العلوم  1949أُعید إنشاء ھذه الجمعیة عام 

تعتمد الجمعیة في تمویل مھامھا على منح من الحكومة االتحادیة والوالیات . 1920األلمانیة التي تأسست عام 

 )LIS" (نظم التزوید بالكتب والمعلومات العلمیة"تدعم مجموعة  .مبالغ صغیرة من جھات خاصةإلى جانب 

توفیر خدمات معلوماتیة ذات كفاءة عالیة تلبي احتیاجات البحث ) DFG(التابعة للجمعیة األلمانیة للبحوث 

في . یا والمراكز البحثیة في ألمانیاالعلمي، كما تدعم إنشاء بنیة تحتیة مبتكرة للمعلومات في الكلیات والمعاھد العل

ملیون یورو إلجراءات الدعم التي ركزت على برامج دعم تتخطى الحدود  45,2ُخصص حوالي  2016عام 

، والترخیص 1برامج خدمات المعلومات المتخصصة في العلوم: اإلقلیمیة وطویلة المدى في المجاالت التالیة

موعات الكاملة والكتب التراثیة، والثبت الفني والتحویل الرقمي، باإلضافة العابر للحدود اإلقلیمیة، واقتناء المج

إلى إنشاء بنیة تحتیة للمنشورات اإللكترونیة والتواصل العلمي الرقمي، والنشر حر الوصول، وتقنیات البحث 

 . اإللكتروني، والبنیة التحتیة للبیانات البحثیة

 
كان العنصر الجوھري في برنامج دعم الجمعیة األلمانیة للبحوث للمكتبات ھو نظام  2014حتى عام 

المكتبات الشاملة بمجاالت : بر للحدود اإلقلیمیة الذي شاركت فیھ ثالثة أنماط من المكتباتتوفیر المراجع العا

وقد صاغت الجمعیة عام . جمع الكتب الخاصة، والمكتبات العلمیة المتخصصة، والمكتبات المركزیة المتخصصة

االتحادیة، وذلك تبعًا لتقلید قدیم خطة لمجاالت الجمع الخاصة لقطاع المكتبات العلمیة في جمھوریة ألمانیا  1949

یرجع إلى القرن التاسع عشر، ولقد ُوضعت ھذه الخطة لتأمین توافر نسخة واحدة على األقل من اإلصدارات 
                                                                 

 تمد ھذه البرامج المكتبات بأحدث اإلصدارات في المجاالت العلمیة.1 

ن فورتمبرج في مدینة یتمیز المبنى الجدید لمكتبة والیة باد
بتصمیمھ المعماري  1991ھ الذي بني عام كارلسروھ

الخالي من الزخارف والمناسب لكل زمان في الوقت 
أوسفالد : بادن فورتمبرج، المھندس المعماري. (نفسھ

تقع قاعة المطالعة الرئیسیة في منتصف ). ماتیاس أونجرز
القباب الشكل الھندسي للمبنى وتشبھ قاعات المطالعة ذات 

تتعاون مكتبة والیة بادن . في القرن التاسع عشر
تقع على جانبي أعالي  فورتمبرج مع مكتبات علمیة أخرى

 ). EUCOR(في إطار التعاون األوروبي  نھر الراین
 



ولقد . العلمیة األجنبیة الھامة في ألمانیا وذلك أثناء سنوات األزمة وإعادة البناء في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

مع مرور الوقت لتصبح نظاًما فعلیًا إلتاحة الكتب والمراجع عبر الحدود اإلقلیمیة لخدمة العلم تطورت ھذه الخطة 

 .ھي أساس النظام" المكتبة الوطنیة االفتراضیة"ظلت فكرة  والبحث، تم تعدیل الخطة عدة مرات، لكن

 

مع الكتب ج مكتبة شاملة ومتخصصة كفء في نظام تعاوني قائم على توزیع مھام 35شاركت حوالي 

بعد إعادة توحید ألمانیا انضمت مؤسسات من . علمیة أو خاصة بمنطقة معینة جمعنقاط  110الخاصة بحوالي 

الوالیات االتحادیة الشرقیة إلى البرنامج الذي كان مقتصًرا على ألمانیا الغربیة من خالل خلق مجاالت جمع 

مج مجاالت الجمع الخاصة في إثراء المجموعات تركزت مھمة المكتبات المشاركة في برنا. أو نقلھا جدیدة

المتخصصة بشكل منظم ووضع الكتب المقتناة بالمساعدات المالیة المقدمة من الجمعیة األلمانیة للبحوث رھن 

وقد صیغ تكلیف الجمع صیاغة شاملة، فضم كافة الوسائط المعلوماتیة بما فیھا . االستخدام خارج اإلقلیم

مجاالت الدوریات واألفرودات األجنبیة، والمراجع األجنبیة التي ل التكلیف بشكٍل مفصٍل شم. اإلصدارات الرقمیة

باإلضافة إلى منشورات رقمیة أجنبیة محفوظة ) 1950تاریخ إصدار كل منھا بعد عام (على ھیئة میكروفیلم 

 . على وسائط بیانات وفي شبكة االنترنت

 
تدعم الجمعیة األلمانیة للبحوث حصول المكتبات على رخص وطنیة للوصول إلى  2004منذ عام 

الدوریات المعاصرة والمحفوظة وقواعد البیانات ومجموعات النصوص من أجل مجاالت الجمع الخاصة، ھدفت 

جاني لقواعد البیانات ومجموعات النصوص الرقمیة والدوریات اإللكترونیة الجمعیة بذلك تسھیل الولوج الم

یمكن الولوج للمصادر اإللكترونیة المتاحة على مستوى الجمھوریة . للعلماء والطالب واألفراد المھتمین بالعلوم

ة غیر الجامعیة التي من جمیع الكلیات والمعاھد العلیا األلمانیة والمكتبات اإلقلیمیة إلى جانب المؤسسات البحثی

عقدت العدید من المؤسسات اتفاقیات ترخیص مع دور نشر واتحادات علمیة . أتیح لھا استخدام ھذه الخدمة أیًضا

الرخص حل نظام . ومصادر أخرى للمعلومات وأتاحت للمكتبات واألفراد المشاركة في العروض المتفق علیھا
للجھات اإلقلیمیة المتعاونة المشاركة بشكل أكبر في اختیار ویمكن في إطاره  الرخص الوطنیةمحل  المشتركة

 .وسائط المعلومات

 
ما ھي مجاالت الجمع التي حددتھا الجمعیة األلمانیة للبحوث؟ وأي مكتبة ھي المسئولة عن أي مجال 

رھا من جمع؟ وما ھي المكتبات االفتراضیة المتخصصة التي نشأت بالفعل؟ یمكن معرفة إجابات ھذه األسئلة وغی

استطاعت مكتبة الدولة والجامعة والوالیة 
 2002بسكسونیا الكائنة في مدینة دریسدن عام 

أن تجمع مواقعھا المتفرقة حتى ذلك الوقت بما 
یتضمن المجموعات الخاصة والكتب الدراسیة 
ومجموعات الصور األلمانیة إلى جانب العدید من 
المكتبات الفرعیة بما تحتویھ من ستة مالیین وحدة 

أورتنر : صممھ(وسائط في مبنى واحد جدید 
 900حیث ینتظر المستفید أكثر من ). وأورتنر

مقعد في قاعة المطالعة  200مطالعة منھا  مقعد
 .المركزیة

 



، كما یقدم )نقاط الجمع في المكتبات األلمانیة( Webisخالل نظام لتورید المعلومات عبر االنترنت یطلق علیھ 

بینما تغطي . النظام معلومات عن فكرة مكتبة البحث الوطنیة الموزعة التي یقوم علیھا نظام مجاالت الجمع

والعلوم الطبیعیة والھندسة واالقتصاد، فإن  المكتبات المركزیة المتخصصة التخصصات الكبرى مثل الطب

تدور ھذه المجاالت حول . مجاالت الجمع األخرى موزعة على العدید من المكتبات العلمیة الشاملة والمتخصصة

وكذلك حول مناطق لغویة أو ثقافیة ) مثل علم النبات، وزراعة الغابات، وعلم النفس، وعلم الالھوت(علوم معینة 

مثل أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، ولغات وحضارات الھنود الحمر واإلسكیمو، وجنوب (أو جغرافیة معینة 

 ).آسیا، وجزر المحیط الھادي

 

یتم ثبت الكتب المقتناة بغرض توفیر المراجع عبر الحدود اإلقلیمیة وصفیًا وموضوعیًا، كما یتم ثبتھا 

یتم تعریف العلماء . رس المكتبات المحلیة وقواعد البیانات المتشابكة على مستوى األقالیم والجمھوریةفي فھا

في صورة (المھتمین بھذه المراجع من خالل إصدارات واسعة االنتشار إما متخصصة أو تقلیدیة أو إلكترونیة 

كانت المراجع متاحة سابقًا في إطار حركة  إذا). قوائم المقتنیات الجدیدة، وخدمات المحتویات الجاریة للدوریات

اإلعارة األلمانیة، فإن كل مكتبات مجاالت الجمع الخاصة والمكتبات المركزیة المتخصصة تقدم خدمة تورید 

كما أدى التحویل الرقمي لھذه المصادر إلتاحة مقتنیات مجاالت الجمع الخاصة ). subito(المستندات سوبیتو 

 . بشكل أفضل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

، "فضاء الصانع"ت بعض مكتبات المدن الكبیرة مثل مدینة كولونیا ومكتبات علمیة بتنفیذ فكرة قام
في مكتبة الدولة والجامعة والوالیة بسكسونیا الكائنة في ) FabLab(في الصورة معمل التصنیع 

ورشة مدینة دریسدن، وھو مبادرة مشتركة بین المكتبة وأعضاء ھیئة تدریس من الجامعة التقنیة وال
. اإلبداعیة وھي عبارة عن ورشة متنقلة ذات تقنیات حدیثة بھا طابعة ثالثیة األبعاد وقاطع لیزر

ومساحات مفتوحة للتجارب " غرفة ھوایات العصر الرقمي"تعرف فضاءات الصانع نفسھا على أنھا 
منعزلین في یمكن فیھا العمل اإلبداعي على أجسام مادیة، وھكذا لن یعمل الشغوفون بالتكنولوجیا 

 .الخفاء وإنما سیجدون شركاء یقومون معھم بتجارب بتقنیات حدیثة ویتبادلون الخبرات
 



ة الرقمیة المھمة للبحث العلمي تمول الجمعیة لتسھیل ولوج المستفیدین إلى المعلومات المتخصص

المكتبات المتخصصة وھو برنامج  برنامًجا تكمیلیًا لنظام مجاالت الجمع الخاصة 1998األلمانیة للبحوث منذ عام 
كان ھدف المكتبات . ، لكن لم یمكن إنشاء ھذه المكتبات االفتراضیة في كل المجاالت المتخصصةاالفتراضیة

االفتراضیة إتاحة مدخًال إلى المواد المطبوعة باإلضافة إلى مصادر االنترنت المختبرة من حیث المتخصصة 

 مكتبة 40أُطلق على صفحة االنترنت المشتركة لحوالي . جودتھا والمصادر اإللكترونیة الخاصة بتخصٍص ما

، أتاح ھذا )النترنتبوابة المعلومات العلمیة على ا( Vascodaمتخصصة افتراضیة وبوابات متخصصة اسم 

اتحاد ُمسجل  2005الموقع إمكانیات بحثیة شاملة ومدخًال إلى معلومات موثوقة ونصوص كاملة، وشَكل منذ عام 

یشارك . 2011حتى أُغلق عام  تقدیم معلومات متخصصةمكتبة ومؤسسات علمیة وجھات  40انضم إلیھ حوالي 

التي تھدف ) Academic LinkShare) (ALS(ي شبكة العدید من مشغلي المكتبات المتخصصة االفتراضیة ف

 . إلى التعاون في الثبت الفني لمصادر االنترنت المھمة علمیًا

 
 

في إطار تغییر جذري للھیكل ذي تأثیراٍت على سوق النشر العلمي وعملیات البحث العلمي في العصر 

، فحل 2014الرقمي راجعت الجمعیة األلمانیة للبحوث نظام مجاالت الجمع الخاصة بعد تقییٍم دقیٍق في أوائل عام 

االقتناء بھدف التوفیر المستمر  محل النظام القائم على )FID(نظام خدمات المعلومات المتخصصة للعلوم 

یعبر عنوان برنامج الدعم الجدید عن أن معروض الخدمات المكتبیة اآلن موجھ لمالئمة . لمجموعات شاملة

الطلب والحاجة الحالیة للمعلومات في كل تخصص علمي، والمقصود ھنا الحاجة األھم على وجھ الخصوص، 

 . یاطي أسلوب بناء قائم على االنتقاءوبھذا یحل محل بناء محتوى شامل كمخزون احت

عزوفًا عن سیاسة االقتناء القائمة على االستمراریة  یعتبر برنامج خدمات المعلومات المتخصصة للعلوم

واالستدامة، واتجاًھا حدیثًا نحو التأكید على السعي نحو أفضل طریقة للحصول على المعلومات ولم یعد مجرد 

دي إلى تحسین أنظمة الثبت والبحث وغیرھا من الخدمات الرقمیة المتقدمة تقنیًا الحصول علیھا وحفظھا، مما یؤ

. دعم الموارد البشریة والتي تتطلب مجھودًا من العاملین، لذا تم تحویل ما یعادل نصف إجمالي مبلغ الدعم إلى

النسخ اإللكترونیة من التي تقضي بأن  )E-Only(لكن الجدید في ھذا البرنامج أیًضا ھو سیاسة اإللكتروني فقط 

المكتبات  2سیدعم مركز تمیز. الدوریات المتخصصة واألجناس األدبیة األخرى لھا األولویة المطلقة عند االختیار

 .في المفاوضات مع دور النشر من أجل الحصول على التراخیص

 

                                                                 
 .مؤسسة یعمل بھا متخصصون في مجال ما معا 2 

تزین جدران قاعة المطالعة التاریخیة في مكتبة جامعة توبنجن 
المھندس ( 1912التي أُنشئت عام  -) والیة بادن فورتمبرج(

الحاضر  لوحة كبیرة تصف تعامل –) باول بوناتس: المعماري
وتعد  1477أنشئت جامعة توبنجن عام . مع حكمة الماضي

وھي مسئولة في إطار  مكتبتھا جزًءا من النظام المكتبي الثنائي
نظام خدمات المعلومات المتخصصة عن علم الالھوت 

 .س زیلباخ: الصورة .والدراسات الدینیة وعلم اإلجرام
 



اقتصر البرنامج على  2015إلى  2013خالل المرحلة االنتقالیة التي استمرت ثالث سنوات من عام 

أصبح البرنامج متاًحا لكل  2016المؤسسات التي كانت في الماضي مسئولة عن مجال جمع خاص، منذ عام 

حیث أن برنامج خدمات . المكتبات التي ترغب في أن تكون مسئولة عن تخصصات أو مناطق لم توزع بعد

وبما أن . تبات إثبات كفاءتھا كل ثالث سنواتالمعلومات المتخصصة یعمل وفًقا لنظام المشروع، یجب على المك

كل اإلجراءات في ھذا البرنامج یجب أن تراعي اھتمامات الباحثین العلمیة المثبتة وحاجتھم األكثر إلحاًحا 

للمعلومات، یجب على المؤسسات عند تقدیم طلبات الدعم للمرة األولى وما یلیھا الحوار واالتفاق مع اتحاد علماء 

مؤسسة  30تم الموافقة على طلبات حوالي  2017حتى بدایة عام . تتاح لھا فرصة قبول الطلب كل تخصص حتى

یبلغ عدد المشروعات المدعمة . أغلبھم مكتبات جامعیة لكن من بینھا أیًضا بعض مكتبات المدن والمعاھد العلمیة

مجال جمع خاص  69أصل  من 52مشروًعا، تغطي  35من برنامج خدمات المعلومات المتخصصة للعلوم حالیًا 

 .      2013كان یتم دعمھم حتى عام 

وأثر لعقوٍد على  كان نظام مجاالت الجمع الخاصة نموذجي من وجھة نظر عالمیة وحقق نجاًحا كبیًرا

أكد البرنامج الجدید على . توفیر الكتب العلمیة في ألمانیا، لذا كان إلغاؤه بمثابة تحول كامل للنموذج الفكري

بأھم ما توصل إلیھ البحث العلمي وخاصة مجال العلوم الطبیعیة، أما بالنسبة لمجال العلوم اإلنسانیة فإن  اھتمامھ

ولم یعد یتم اقتناء المواد . المحتوى الخاص الشامل قدر المستطاع والمتاح لمدة طویلة ال یزال لھ أھمیة كبیرة

میة بالنسبة للبحث العلمي، وال یتم اقتنائھا الحدیثة التي لم تصنف على أنھا واجبة الجمع ولیست ذات أھ

بالضرورة بعد ذلك إذا تغیرت االھتمامات العلمیة، لذا قررت بعض المكتبات المشاركة في ھذا البرنامج اإلبقاء 

على مبدأ بناء محتوى شامل ولو جزئیًا على األقل كمخزون احتیاطي بالنسبة للعلوم األدبیة واعتمدت في ذلك 

 .لیة من میزانیتھا الخاصةعلى موارد ما

 

 جمع الطبعات األلمانیة 
بینما تتواجد مجموعات شاملة لألدب القومي في المكتبات الوطنیة الكبرى بالبالد األخرى، فإنھ لم تتأسس مكتبة 

 1989منذ عام . 1912أرشیفیة مركزیة للتراث الثقافي األلماني المطبوع إال منذ إنشاء المكتبة األلمانیة عام 

رس المكتبات المتكتلة في ھیئة عمل مشتركة لجمع الطبعات األلمانیة نفسھا لمھمة االستكمال المنظم لألعمال تك

وذلك بمساعدة  –المكتوبة في المناطق الناطقة باأللمانیة ولكنھا غیر متوافرة بشكل كامل في المكتبات األلمانیة 

منذ عام .ملیون یورو 12.5عًما مالیًا كبیًرا بلغ مؤسسة فولكس فاجن في السنوات الخمس األولى حیث قدمت د

جمع الطبعات األلمانیة بالعدد المحدد قانونًا من  3تستكمل المكتبة الوطنیة األلمانیة مع المكتبة األلمانیة 1913

 .النسخ، وبھذا تنشأ مكتبة وطنیة افتراضیة تتجھ صوب التكامل
إلى تقسیم یتبع جدوًال زمنیًا، حیث توكل مھمة جمع یستند توزیع العمل فیما بین المكتبات المشاركة 

. طبعات كل فترة زمنیة إلى المكتبة التي تمتلك حتى اآلن مقتنیات ضخمة من مراجع ھذه الفترة الزمنیة

 :والمكتبات الست المشاركة في ھیئة عمل جمع الطبعات األلمانیة مسئولة عن الحقب الزمنیة التالیة

 میونیخ –ببافاریا  مكتبة الدولة: 1450-1600

                                                                 
بعد للمكتبة األلمانیة بفرانكفورت لیشكال المكتبة في مدینة الیبزیج لتكون أرشیفًا للكتب األلمانیة وانضمت فیما  1912أنشئت عام  3

 . الوطنیة األلمانیة



Bayerische Staatsbibliothek,München 

 فولفینبویتل –مكتبة ھیرتسوج أوجوست : 1601-1700

Herzog August Bibliothek,Wolfenbüttel 

 جوتنجن –مكتبة الدولة والجامعة بوالیة سكسونیا السفلى : 1701-1800

Niedersächsische Staats- undUniversitätsbibliothek, Göttingen 

 فرانكفورت على نھر الماین –مكتبة المدینة والجامعة ومكتبة سینكینبرج : 1801-1870

Universitätsbibliothek JohannChristian Senckenberg, Frankfurt am Main 

 برلین –مكتبة الدولة للتراث الثقافي لبروسیا : 1912 -1871

Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 

 المكتبة الوطنیة األلمانیة في فرانكفورت على نھر الماین والیبزیج: وما یلیھ من األعوام 1913

  Deutsche Nationalbibliothek,Frankfurt am Main und Leipzig 

 

 

 
تقتني كل من المكتبات الجامعة لتراث الماضي استرجاعیًا كل الطبعات التي صدرت في المناطق 

 الناطقة باأللمانیة وكل الطبعات الصادرة باللغة األلمانیة بغض النظر عن مكان إصدارھا خالل الفترة الزمنیة

المسئولة عنھا. یشمل مجال الجمع أیًضا النوتات الموسیقیة، حیث تجمع مكتبة الدولة ببافاریا النوتات الصادرة 

وھي أیًضا مسئولة عن  1945حتى عام  1801، وتجمع مكتبة الدولة ببرلین النوتات من عام 1800حتى عام 

لطبعات التي لم تتوافر بعد في أي من . تحظى ا1912حتى عام  1801جمع الخرائط والصحف الصادرة من عام 

المكتبات األلمانیة العامة باألولویة في االقتناء. كما تدون كافة المطبوعات المقتناة في إطار المشروع في قواعد 

لحدود اإلقلیمیة ویتاح البحث عنھا على مستوى العالم عبر شبكة اإلنترنت. كثیًرا ما العابرة لبیانات الفھارس 

أنشئت مكتبة ھیرتسوج أوجوست في فولفینبویتل 
كمكتبة  1572عام ) والیة ساكسونیا السفلى(

باألمراء وأصبحت في القرن السابع عشر خاصة 
واحدة من أكبر المكتبات األوروبیة، وھي اآلن 
مركز للبحوث والدراسات الخاصة بتاریخ 

تقع كتب المكتبة البالغ عددھا . الحضارة األوروبیة
ألف كتاب في قاعة أوجوست  135حوالي 

حتى  1884التي استغرق بناؤھا من (المتحفیة 
 .لمكتبة فولفینبویتل مركزيفي المبنى ال) 1887
 .مكتبة ھیرتسوج أوجست فولفینبوتیل: الصورة

 



وعات التاریخیة التعامل معھا بحرص خاص ویجرى على سبیل التأمین تصویرھا على المیكروفیلم تتطلب المطب

 .وتحویل أكثر فأكثر منھا إلى نسخ رقمیة

 

إال أن  1990ألف میكروفیلم منذ عام  40ألف عمل أصلي وأكثر من  100وبالرغم من اقتناء أكثر من 

حیث ال یستطیع أحد تحدید عدد  ال تزال في بدایة طریق طویل.عملیة تكوین ھذه المكتبة الوطنیة االفتراضیة 

الكتب التي صدرت في ألمانیا منذ اختراع الطباعة، وبحسب التقدیرات ال یزال یلزمنا عشرات السنوات من 

 .لذا یعتبر مشروع جمع الطبعات األلمانیة مشروع قرن. الجمع على المستوى الحالي

 

 تعاون المراجعین العلمیین
نوًعا من المساعدة التي ال غنى عنھا للمكتبات  1976الذي بدأ عام ) LK( تعاون المراجعین العلمیین یشكل

صدر كتاب تذكاري بمناسبة مرور أربعین عاًما على إنشاءه،  2016في عام . العامة في مجال إثراء المقتنیات

قصة فكرة "یحات متنوعة وثق الكتاب مسیرتھ التاریخیة وعرض من وجھات نظر مختلفة وذكریات وتصر

یھدف ھذا التعاون إلى تفادي العمل المضاعف عند اختیار المراجع والكتب والوسائط ". وجوانبھا ومستقبلھا

السمعیة والمرئیة، وھدفھ الرئیسي ھو تسھیل اطالع المكتبات العامة على الوسائط الحدیثة التي تصدر سنویًا في 

 . ح للمكتبات قاعدة للطلبیاتألفًا ویتی 90ألمانیا ویقارب عددھا 

یجمع تعاون المراجعین العلمیین بین مزایا استطالع السوق الالمركزي والقریب من الممارسة وبین 

مراجعًا  80یشارك في التعاون االتحاد األلماني للمكتبات بقرابة . فعالیة نظام قائم على النقاش ومنسق مركزیًا

 ناقد حر، إلى 230بحوالي  )BIB(اتحاد العاملین في اإلعالم والمكتبات  مكتبة، كما یشارك 60علمیًا من حوالي 

مجلس (لخدمات المكتبات التي تشارك بمجموعة من المراجعین بوصفھا مركز اإلدارة ) ekz(جانب شركة 

مجموعة قیادیة ومجموعة إداریة تنسیقیة تتكون كل منھما من أعضاء : یدیر ھذا التعاون ثالث لجان). اإلدارة

یختص المراجعون داخل التعاون بقراءة الكتب المتخصصة الصادرة . المؤسسات الشریكة الثالث، ومجلس إدارة

حدیثًا قراءة نقدیة وتقییمھا، بینما یختص النقاد بمعالجة األدب القصصي وأدب األطفال والنشء والتسجیالت 

في أول األمر مسئولیة استطالع ) ekz( ویتحمل مراجعو شركة. الصوتیة إلى جانب الوسائط السمعیة والبصریة

من بین الوسائط المرسلة إلى . السوق وتوزیع كافة الوسائط بالبرید، ثم مسئولیة نشر النصوص التقییمیة فیما بعد

ألف منھا  15ألف یصل بعد االختیار األولي لمراجعي الشركة قرابة  20والتي یقدر عددھا بحوالي ) ekz(شركة 

 . وتشكل تقاریر المشتركین أساس سلسلة من خدمات النقاش. لمیین والنقادإلى المراجعین الع

تصدر خدمات المراجعة ذات التكلفة على فترات متفاوتة في صورة سلسلة من اإلصدارات الكاملة أو 

، وتختلف ھذه اإلصدارات عن بعضھا البعض من )ID(الجزئیة أو إصدارات المختارات من خدماتھا المعلوماتیة 

ألف  15األسبوعي من خدمات المعلومات یحوي سنویًا " اإلصدار الكبیر. "عدد العناوین التي تتضمنھا خالل

عنوانًا وھو موجھ إلى نظم مكتبات المدن الكبرى والمكتبات الكبرى بالمدن متوسطة الحجم والتي تحوى مقتنیات 

) ألف عنوانًا 11یحوي سنویًا (األسبوعي من خدمات المعلومات  اإلصدار األساسيمتباینة من الكتب، كما یوجھ 

أوقف اإلصدار  2010في نھایة عام . إلى مكتبات المدن المتوسطة الحجم ذات المیزانیة المحدودة القتناء الكتب

" إصدار المختارات"یحتوي . الذي یعتمد على اإلصدارات السابق ذكرھا" مناقشات وحواش تفسیریة"الشھري 



خدمات المعلومات "ویوجھ إصدار . دمات المعلومات الذي یصدر أسبوعیًا على ثمانیة آالف عنوان سنویًامن خ

بما یحویھ من قرابة ثالثة آالف تقریر منتقى إلى المكتبات العامة في المدن الصغرى والمحلیات التي ال " 3000

الذي یصدر كل شھرین ویحوي " 1000خدمات المعلومات "أما إصدار . یقل عدد سكانھا عن عشرة آالف نسمة

وتوجھ قائمة . ألف تقریر فھو موجھ بغض النظر عن حجم المبیعات إلى المكتبات األصغر والمكتبات الخیریة

 باععلى جزئین سنویًا إلى نفس ھذه الفئة المستھدفة وت 2007" التي تصدر منذ عام BibTipp "التوصیات 

نقدًا لكتب مقروئة خصصة التابعة للدولة وتحتوي حوالي ألف وخمسمائة أیًضا من خالل المراكز المكتبیة المت

النصف سنویة بما یقارب أربعمائة عنوان متنوع فھي موجھة إلى " كتب جدیدة للمدارس"أما إصدارات . وسمعیة

 .المرحلتین االبتدائیة والثانویة

خدمات "إصدار : لوماتأما بالنسبة للوسائط السمعیة والبصریة فلھا إصداران من خدمات المع

خدمات المعلومات "األسبوعي بحوالي خمسة آالف عنوان جدید، وإصدار " المعلومات السمعیة والبصریة الكبیر

ویمكن طلب بیانات الفھارس اإللكترونیة . الذي یصدر كل أسبوعین وبھ ألف عنوانًا" السمعیة والبصریة الصغیر

أما فیما یخص الكتب . ات المذكورة كاملةً أو أجزاء منھاالخاصة بكل إصدارات ووسائط خدمات المعلوم

مقترح "وآخرھا ) 1" (مقترح ھام"المتخصصة للبالغین فلھا نظام مقترحات للشراء ذو أربعة مستویات أولھا 

 ).  4" (ضروري

المصنفة بحسب الموضوع والمرتبة تصاعدیًا بحسب حجم الموارد  -" عروض الطلبات الدائمة"تتیح 

التي تترتب على تعاون المراجعین العلمیین،  )ekz(الفرصة لالستفادة من الخدمات المركزیة لشركة  –المالیة 

وذلك في عملیة بناء وإثراء المقتنیات المحلیة، وھي خدمة اكتسبت أھمیة كبیرة وانتشرت نظًرا لتقلص حجم 

وارد البشریة، فھي توفر وقتًا وعمًال على العدید من المكتبات، وإن كان علیھا جدل من وجھة نظر بعض الم

 .المكتبات

وتُحسب  )A,B,C(تتنوع أسعار اشتراكات إصدارات خدمات المعلومات وتُقسم إلى ثالث فئات أسعار 

العامة من االشتراك في خدمة المعلومات تستفید المكتبات ). ekz(وفقًا لحجم مبیعات الوسائط المثبت عند شركة 

بطرق متعددة، فھي تتلقى من ناحیة توصیات وإرشادات خاصة بتكوین وإثراء مقتنیات ) ekz(المقدمة من شركة 

كل مكتبة على حدة، ومن ناحیة أخرى یمكن للمكتبات االستفادة من الخدمات الخارجیة المقدمة من شركة 

)ekz(یل العناوین وإضافة الكلمات المفتاحیة الخاصة بالمكتبة الوطنیة األلمانیة خدمة تسج: ، وتندرج تحتھا

 ,ASB, SSD(ورموز تصنیفات التسجیل المنتشرة أو األنظمة األربع المستخدمة في المكتبات العامة وھي 

KAB, SFB .( م المتزاید بفعالیة بفضل االستخدا –الذي یتطلب عمًال كثیًرا ودعًما لوجستیًا  -یعمل ھذا النظام

لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة والسرعة التنظیمیة الملحوظة والدرجة العالیة من المعاصرة التي وصلت لھا 

 .  التقاریر التقییمیة والناقدة



 
 

 

 

 

 

 

 التعاون في الفھرسة والثبت الفني الموضوعي
واالستفادة من الخدمات المركزیة عند عملیة الفھرسة الوصفیة یشترط التعاون في مجال الثبت الفني 

وتتوافر مراجع الستخدام قواعد وضع . والموضوعیة أن تدیر المكتبات المشاركة فھارسھا طبقًا لنفس المعاییر

التي القت انتشاًرا واسعًا سواء في المكتبات العلمیة أو  )RAK(الفھارس المصنفة بحسب الترتیب األبجدي 

التي تتبعھا الكثیر من ) RSWK(كتبات العامة في ألمانیا، وقواعد وضع الفھارس بحسب الكلمات المفتاحیة الم

 .المكتبات العلمیة

تسجیل ما یعرف بالبیانات الوصفیة، وھو ملف یحوي ) GND(ملف الضبط االستنادي الموحد  یدعم

مفتاحیة متخصصة وعناوین كتب تتم صیاغات ألسماء أشخاص وھیئات ومؤتمرات وأماكن جغرافیة وكلمات 

وفقًا لقواعد ویُستخدم في فھرسة الكتب والمراجع في المكتبات، ویتزاید استخدامھ أیًضا من قبل دور المحفوظات 

ملیون صف  11,3على حوالي  2015احتوى ھذا الملف في عام . والمتاحف والمشروعات وتطبیقات الویب

بصیغٍ مختلفٍة وعبر طرق ) GND(یانات ملف الضبط االستنادي الموحد یمكن للمھتمین الحصول على ب. بیانات

محل ملفات ) GND(حل ملف الضبط االستنادي الموحد  2012في عام ). CC(متنوعة مجانًا من خالل رخصة 

والملف الخاص ) GKD(والھیئات  )SWD(والكلمات المفتاحیة  )PND(الضبط الخاصة بأسماء األشخاص 

، كانت ھذه الملفات منفصلة عن بعضھا البعض حتى )DMA-EST-Datei(بدار محفوظات الموسیقى األلمانیة 

في الوحدات إلى قواعد وصف المصادر ) GND(یستند ملف الضبط  2014منذ صیف عام . ذلك الوقت

) GND(في إدارة برنامج ملف  تتعاون الجھات المشاركة في برنامج ملفات الضبط. الجدیدة) RDA(وإتاحتھا 

تتولى لجنة توحید المعاییر اإلدارة . تماًما مثل ملفات الضبط السابقة، ویُحفظ في المكتبة الوطنیة األلمانیة

 .في الجانب التنفیذي 2017التعاونیة منذ عام ) (GNDاالستراتیجیة للبرنامج بینما تتعاون لجنة 

 

التي تنتمي للقطاعین األول ) نسمة 100000التي یزید عدد سكانھا عن (تشارك مكتبات المدن الكبرى 
والثاني من االتحاد األلماني للمكتبات على وجھ الخصوص بموظفیھا المسئولین عن إثراء المقتنیات 

التي تم توسیعھا عام  –) بافاریا(مشاركة نشطة في تعاون المراجعین العلمیین، فمكتبة مدینة فورتسبرج 
ار مشاركتھا في التعاون بأجزاء من مجال تعني في إط – 2003واختیرت مكتبة العام في  2001

لتصبح من أوائل المكتبات ) Onleihe(خدمة االستعارة الرقمیة  2009الجغرافیا، وأدخلت في عام 
 .ك تروتسل: الصورة. العامة التي تقدم ھذه الخدمة

 



بط استنادي شاملة واالھتمام بھا شرًطا ومثاًال في الوقت یعد تطویر قواعد موحدة وتكوین ملفات ض

 .نفسھ لتعاون ناجح بین المكتبات في المناطق الناطقة باأللمانیة

حتى وإن كانت االستفادة من الخدمات الخارجیة في طرق العمل التقلیدیة أمًرا ممكنًا من حیث المبدأ 

شر تأثیرھا الكامل ھكذا إال مع إدخال نظام معالجة البیانات كما أنھا كانت تمارس بشكل أو بآخر، إال أنھا لم تن

التي ) MAB(فقد حققت صیغة التبادل الممیكنة للمكتبات . اإللكترونیة عند الثبت الفني الوصفي والموضوعي

 المكتبة الوطنیة األلمانیة بمدینة فرانكفورت على نھر الماین في الثمانینیات الشرط الرئیسي لالنتفاع طورتھا

 .  المتبادل من بیانات الفھارس التي یمكن قراءتھا آلیًا

). MARC 21(أتاحت المكتبة الوطنیة األلمانیة بیاناتھا في صیغة  2009الببلیوغرافیا  مع بدایة عام

 ". MARC 21التحول إلى صیغة "وقد تمت التحضیرات الالزمة لذلك في إطار مشروع تعاوني أیًضا وھو 

 

الوطنیة األلمانیة أھم مقدم للخدمات الببلیوغرافیة، حیث تقدم كل عام ما یزید عن مائة تعد المكتبة 

لقواعد المكتبات (وفقُا  2016التي كانت تُسجل حتى عام  –وتٌقدم سجالت العناوین . ملیون صف بیانات حدیث

الخاصة بكافة  -) RDA(ثم أصبحت بعد ذلك طبقًا لقواعد وصف المصادر وإتاحتھا ) RAK-WB) (العلمیة

منذ عام . العناوین المذكورة في سالسل الببلیوغرافیا الوطنیة األلمانیة إما في الشكل التقلیدي أو اإللكتروني

تشمل صفوف بیانات اإلصدارات الحدیثة المثبتة موضوعیًا الكلمات المفتاحیة أو سالسل الكلمات  1986

كما یُستخدم تصنیف . أیًضا )RSWK(لكلمات المفتاحیة المفتاحیة المسجلة وفق قواعد وضع الفھارس بحسب ا

. كأداة إضافیة للثبت الفني 2006منذ عام ) Dewey Decimal Classification (DDC)(دیوي العشري 

المشاركة بنشاط في عملیة إصدار  2004وفي إطار تدویل مراجع القواعد قررت لجنة توحید المعاییر عام 

یمكن لفھارس المكتبات . الجدید بوصفھ مرجع مستخدم عالمیًا) RDA(احتھا مرجع قواعد وصف المصادر وإت

إسھاًما ھاًما عندما " الویب الداللي"الموضوعة على أساس قواعد وصف المصادر وإتاحتھا اإلسھام في تطویر 

أكثر من  تربط بین المصطلحات والتسمیات واألوصاف ربًطا داللیًا وتسمح بذلك لمحركات البحث بأن تقدم ما ھو

جاء التحول إلى نظام وصف المصادر وإتاحتھا . مجرد المقارنة بین سالسل األحرف وتجعل البحث أكثر ذكاًءا

)RDA ( وحتى  2012أیًضا في إطار مشروع تعاوني في المناطق الناطقة باأللمانیة استمر من منتصف عام

كما تشارك المكتبة الوطنیة األلمانیة بشكل مكثف في تطویر معاییر على مستوى دولي، وتمثل . 2016نھایة عام 

وتشارك المكتبة أیًضا في مجلس ) RDA(المنطقة األوروبیة في لجنة توجیھ نظام وصف المصادر وإتاحتھا 

ظمة العالمیة المن وفي لجان) RDA(إدارة المجموعة األوروبیة المھتمة بنظام وصف المصادر وإتاحتھا 

 ). IFLA(للجمعیات والمؤسسات المكتبیة 

 

 نظم االتحادات اإلقلیمیة
نشأت نظم االتحادات اإلقلیمیة منذ السبعینیات انطالقًا من الفكرة األساسیة التي مفادھا جواز استخدام سجالت 

 -دي الثبت الفني التعاوني ویؤ. العناوین التي وضعتھا المكتبات األخرى من أجل فھرسة األعمال المقتناة حدیثًا

إلى الوصول إلى قدر  –الذي اقتصر في البدایة على الفھرسة الوصفیة ثم امتد الحقًا إلى الثبت الفني الموضوعي 



كما ساعد على تكوین قواعد بیانات ثبت ضخمة أصبحت تشكل أدوات ال  .أعلى من الكفاءة عند معالجة الكتب

 .رةغنى عنھا للبحث وتوجیھ حركة اإلعا

 
تطورت اتحادات المكتبات التي نشأت في البدایة على مستوى إقلیمي لتصبح مع مرور الزمن ھیئات 

وإن كان لتكوین قاعدة بیانات للفھارس تدار بشكل تعاوني األولویة في البدایة، فقد أضحت . ممتدة عبر الوالیات

ومن ضمن أمثلة المھام التي . تتسابق في سوق تكنولوجیا المعلومات من خالل توسیع دائرة خدماتھااالتحادات 

كرست االتحادات نفسھا إلنجازھا إدارة فھرس مركزي لیكون بمثابة ثبت لألفرودات لصالح المقتنیات األكثر 

، فضًال عن )التغییر االسترجاعي( قدًما باألقالیم وبالتالي تحویل ھذه الفھارس إلى صورة یمكن قراءتھا آلیًا

تخطیط وتوجیھ تطور معالجة البیانات إلكترونیًا الخاص بإقلیم اتحاد، كذلك دعم تشغیل نظم مكتبیة محلیة أو 

إلى جانب الخدمات األساسیة ظھرت مھام أخرى بحسب الظروف مثل بناء . توفیر خدمات تورید مستندات

عرض قائمة محتویات الدوریات وخدمات استضافة لنظم المكتبات مكتبات رقمیة وإثراء الفھارس وخدمات 

المحلیة والنشر ونظم التخزین واألرشفة، باإلضافة إلى سجالت الوصول الحر والترخیص المشترك لقواعد 

البیانات التجاریة والنصوص الكاملة أو الكتب اإللكترونیة، إلى جانب إدارة بیانات األبحاث واألرشفة طویلة 

 .المدى

الكائن في مدینة كولونیا ) HBZ(یقوم مركز مكتبات المعاھد العلیا لوالیة شمال الراین وستفالیا 

) knb(وأنشأ بتكلیف من شبكة صالحیات المكتبات  )النشر اإللكتروني(باستضافة إصدارات الوصول الحر 

دن فورتمبرج الكائن في مدینة كما استضاف مركز خدمات المكتبات بوالیة با. موقع إحصائیة المكتبات األلمانیة

، وطور خدمة االستعالمات 2013حتى عام  2008كونستانس المكتبة األلمانیة في االنترنت في الفترة من عام 

واحدة من أوائل  )BAM(مع شركة التي تستخدمھا مكتبات علمیة مختلفة وأدارت  (InfoDesk)االفتراضیة 

 )BAM(كانت بوابة . 2015حتى عام  2001البوابات الثقافیة في المناطق الناطقة باأللمانیة في الفترة من عام 

من المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف، لكنھا فقدت أھمیتھا مع إنشاء  رائدة في العرض المتنوع لبیانات

 .المكتبة الرقمیة األلمانیة

یشرف ھذا المركز على . الشاغل لمراكز االتحادات ھو القیام على مركز حاسبات المكتبةإال أن الشغل 

كذلك یتولى . الفھرس اإللكتروني المشترك لالتحاد الذي یستخدمھ المشتركون بوصفھ أداة بحث وفھرسة مركزیة

نظم االتحادات ومناطقھا في 
 2017ألمانیا عام 

 



موصلة الیوم بنظم االتحادات  إن الغالبیة العظمى من المكتبات العلمیة. المركز تورید البیانات إلى النظم المحلیة

 .یتضح من الخریطة والجدول ما ھي النظم المسئولة حالیًا عن كل والیة وما الحجم الذي وصلت إلیھ. اإلقلیمیة

تقع السكرتاریة الخاصة بھا في ) AGV(من خالل ھیئة عمل  1983تتعاون نظم االتحادات منذ عام 

مل مجموعتي عمل دائمتین، واحدة مسئولة عن حركة اإلعارة المكتبة الوطنیة األلمانیة، تتضمن ھیئة الع

واألخرى مسئولة عن تطبیقات االتحاد التعاونیة، لكن بالرغم من ھذا العمل المشترك إال أن االتحادات لم تستطع 

سعت . تبادل بیانات فھارسھا بین بعضھا البعض أو حتى إنشاء قاعدة بیانات مشتركة لالتحادات الوطنیة

 .ات من أجل تطویر واجھات لتبادل البیانات ومن أجل توحید خصائص صفوف البیاناتاالتحاد

تتبادل االتحادات والمكتبة الوطنیة األلمانیة فیما بینھا فھارس الكتب الممسوحة ضوئیًا  2010منذ عام 

رك معظم وتشا. من أجل إثراء فھارس المكتبات باإلضافة إلى نصوص التعریف بالكتب وسجالت األسماء، إلخ

 .)OCLC(التابع لمركز المكتبة الرقمیة على االنترنت ) WorldCat(االتحادات ببیاناتھا في الفھرس العالمي 

عني كل من مجلس العلوم والجمعیة األلمانیة للبحوث بدراسة مستقبل االتحادات وجمعا آرائھما 

المكتبات بوصفھا جزء من البنیة التحتیة مستقبل اتحادات "في تقریر مشترك تحت عنوان  2011المتقاربة عام 

، أشارا فیھ إلى التشغیل المتوازي لخدمات متطابقة إلى حد كبیر "المعلوماتیة العابرة للحدود اإلقلیمیة في ألمانیا

وبالتالي إلى ضرورة إصالح ھیاكل نظام االتحاد جذریًا عن طریق ربط الخدمات األساسیة معًا، وطالبا بتقلیل 

دات التي بلغت آنذاك ستة اتحادات وتجمیع أدوات الثبت التي كانت موزعة حتى ذلك الوقت في أداة عدد االتحا

ثبت واحدة باإلضافة إلى التطویر التعاوني لخدمات إضافیة إبداعیة كنظم مفتوحة یتجاوز عملھا حدود االتحاد 

مج دعم خاص بالجمعیة األلمانیة كما طالب التقریر بتغییر نظام االتحاد عن طریق برنا. وتتعاون في العمل

 .2012للبحوث، وبالفعل أُعلن عن برنامج الدعم في عام 

ال یزال تطویر خارطة االتحادات األلمانیة جاریًا، والنتائج الحالیة  –بعد مرور خمس سنوات  –والیوم 

كمال تطویر یوجد نموذجان مختلفان نشأ كل منھما على ھیئة مشروع الست. ھي مرحلة من مراحل التطویر

 :اتحادات المكتبات خاصة في مجال البنیة التحتیة المكتبیة والنظم المحلیة

) BVB(الذي اشتركت فیھ اتحادات كل من بافاریا  )CIB" (سحابة البنیة التحتیة لبیانات المكتبة"مشروع 

ربط  یسعى المشروع لتوحید موقف الثبت من خالل). KOBV(براندنبورج  –وبرلین ) HeBis(وھیسن 

البیانات الوصفیة للمكتبات األلمانیة على منصات دولیة سحابیة مثل التي یتیحھا مركز المكتبة الرقمیة على 

في مناطق شبكیة ) Ex Libris(أو التي تتیحھا شركة ) WorldCat(في الفھرس العالمي ) OCLC(االنترنت 

نظم "محلیة عالمیًا وقد راھنا باستخدامھما لیعد ھذا المركز وھذه الشركة أكبر مشغلي نظم المكتبات ال. خاصة

 WorldShare(و) Alma(المنصات السحابیة : على منصات النظم االفتراضیة" مكتبات الجیل الجدید

Management Services.( 

لكن اتضح أن الھدف األساسي للمشروع وھو نقل األعمال المكتبیة بالتزامن إلى كلتا منصات النظام 

بدًال من ذلك أوصت . قابل للتحقیق بسبب عدم التمكن من المزامنة، لذا تم إعالن انتھاء المشروعالسحابیة غیر 

عن طریق  -باھظة التكلفة  -بالفھرسة األساسیة ) CIB" (سحابة البنیة التحتیة لبیانات المكتبة"رابطة مشروع 

لوحید عالمیًا الذي لدیھ طابع بوصفھ مصدر الفھرسة ا) OCLC(التابع لمركز  (WorldCat)الفھرس العالمي 

 .لكن ھذا لم یكن المقصد نظًرا ألن المطلب األولي كان إصالح نظام اتحادات المكتبات األلمانیة. دولي واضح

 



منصة مفتوحة للثبت الفني وثبت البیانات : libOSنظام تشغیل المكتبة "النموذج البدیل ھو 

ج الذي فضلتھ نظم االتحاد الباقیة وھي مركز خدمات المكتبات ، وھو النموذ"الببلیوغرافیة وخدمات االتحادات

)BSZ(  والرابطة العامة للمكتبات)GBV ( ومركز مكتبات المعاھد العلیا)HBZ ( باإلضافة إلى المكتبة الوطنیة

تتیح  یقوم ھذا النموذج على ربط قواعد بیانات االتحادات اإلقلیمیة لتكوین منصة بیانات وطنیة واحدة. األلمانیة

بیاناتھا لالستخدام بوصفھا بیانات مفتوحة موصولة وبھذا تفتح المجال أمام خیارات ربط دولیة أیًضا ویبقى 

 .أساسھا التقني مستقل عن المنتِج

وبغض النظر عن المشروعات المستقبلیة الكبیرة فإن ھناك خطوة أولى للربط الھیكلي لالتحادات 

تبات ومراكز االتحاد التابعة للرابطة العامة للمكتبات التي دخلت عام األلمانیة وھي ربط مركز خدمات المك

ثبت  ملیون 105و70ملیون ثبت عنوان باإلضافة إلى  55و 23(في شراكة استراتیجیة وربطت بیاناتھا  2014

فھرس مشترك  2017وبھذا ینشأ بحلول نھایة عام . واتفقت على تقسیم وظیفي للعمل في تقدیم خدماتھا) ملكیة

 .ملیون ثبت ملكیة 175خاص بعشر والیات ومؤسسة التراث الثقافي لبروسیا، سیحوي ھذا الفھرس 

الذي ) KVK(یعوض غیاب فھرس وطني مشترك للمكتبات في ألمانیا فھرس كارلسروھھ االفتراضي 

ربط ھذا الفھرس بوصفھ ی. تدیره مكتبة معھد كارلسروھھ للتكنولوجیا وھي المكتبة السابقة لجامعة كارلسروھھ

قواعد بیانات االتحادات اإلقلیمیة التي تستخدم برمجیات مكتبیة مختلفة  1996محرك بحث وصفي منذ عام 

 .ویكون منھا فھرس شامل افتراضي

 
 

 

عن طریق صفحة بحث فھرس كارلسروھھ االفتراضي یمكن البحث في الفھارس المشتركة األلمانیة 

) WorldCat(فھرس مكتبة ومراكز بیع كتب عالمیًا مثل مقتنیات الفھرس العالمي  70باإلضافة إلى حوالي 

م إضافة البحث عن وسائط رقمیة، كما ت. وموقع بیع الكتب أمازون والفھارس المشتركة في بریطانیا وفرنسا

حیث یمكن االختیار بین مواقع جامعة لھا مثل المكتبتان الرقمیتان األلمانیة واألوروبیة والفھرس المركزي 

للطبعات الرقمیة مثلما یمكن اختیار موقع األرشیف األمریكي والمعروض االلكتروني التابع للرخص الوطنیة 

ویمكن أیًضا تضمین موقع كتب . وث ودلیلین للوصول الحر إلى الكتب والدوریاتالخاصة بالجمعیة األلمانیة للبح

 .في البحث) EROMM(جوجل والسجل األوروبي للمیكروفیلم والنسخ األصلیة الرقمیة 

 

صفحة البحث بفھرس كارلسروھھ 
: االفتراضي تحت عنوان

liothek.kit.edu/https://kvk.bib ،
لقطة . (وھي متاحة في أربع لغات أخرى

 )2/2017الشاشة بتاریخ 
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أصبح فھرس كارلسروھھ االفتراضي واحدًا من أھم أدوات البحث، حیث یستخدمھ شھریًا أكثر من 

كما نفذت مكتبة . ملیون كتاب ودوریة 80الوصول إلى ما یزید عن  –وفقًا لبیاناتھ  –ملیون ونصف فرد ویتیح 

معھد كارلسروه للتكنولوجیا العدید من الفھارس االفتراضیة األخرى التي تعتمد على فكرة وتقنیة فھرس 

ثل علم م(ومجاالت تخصص ) مثل راینلند باالتینات وسویسرا(كارلسروھھ االفتراضي وذلك ألقالیم عدیدة 

  ).مثل ببلیوغرافیا الوالیات(ومقتنیات مراجع ) الالھوت والدراسات الكنسیة

 

التي طورھا مركز مكتبات المعاھد العلیا في مدینة كولونیا  -) DigiBib(كما انتشرت المكتبة الرقمیة 

انتشاًرا أوسع، یمكن  -ت وستفالیا وفي راینلند باالتینا-ویدیرھا مع مكتبات المعاھد العلیا في والیة شمال الراین

ألي مكتبة تابعة لمؤسسة حكومیة في ألمانیا والنمسا والمنطقة الناطقة باأللمانیة في سویسرا ولوكسمبرج 

للمستخدمین سطًحا عصریًا مناسبًا ) النسخة السادسة(تتیح النسخة الحالیة من المكتبة . المشاركة في ھذه المكتبة

فھرس مكتبة وخادم  300بحث فیھ من خالل خانة للبحث في أكثر من لذوي االحتیاجات الخاصة یسھل ال

یُستكمل معروض . للنصوص الكاملة ومحركات بحث على االنترنت وقواعد بیانات للكتب من شتى أنحاء العالم

المكتبة بمجموعة وظائف جدیدة وتقنیة محركات البحث وطرق مختلفة إلثراء معلومات العناوین وخصائص 

وخدمات حفظ المصادر  RefWorksو BibSonomyتصدیر إلى نظم إدارة المراجع مثل ال( 2.0ویب 

كل الخدمات التي تقدمھا المكتبة الرقمیة متاحة لالستخدام على الھاتف ). اإللكترونیة المفضلة والنشر، إلخ

خالل خدمة  كما تعرض المكتبة ما إذا كان النص الذي ُعثر علیھ متاح على موقع الكتروني أو من. المحمول

أما في حالة عدم توافر النص فھناك إحاالت مرتبة . تورید المستندات أو موجود في مكتبة أو موقع بیع كتب

أو إلى مواقع ) مثل دوائر المعارف وقواعد البیانات المتخصصة(موضوعیًا تقود إلى قواعد بیانات إلكترونیة 

بالنسبة إلى المنتمین إلى الجامعات والمعاھد العلیا ومستخدمي المكتبات . عالیة النوعیة على شبكة االنترنت

من الشبكة الداخلیة إلحدى المكتبات المشاركة الولوج إلى " الدخول المعتمد إلى المكتبة الرقمیة"المسجلین یتیح 

یمكن لزائري . قواعد بیانات مجانیة مشتركة فیھا المكتبات المعنیة باإلضافة إلى الوصول إلى نصوص كاملة

إلى كل قواعد البیانات " المنفذ الخارجي"موقع المكتبة الضیوف من كل أنحاء العالم الولوج من خالل 

ملیون ثبت ملكیة في كل من شمال  45احتوت المكتبة على أكثر من  2015في عام . والنصوص الكاملة المجانیة

 .ط ألمانیا باإلضافة إلى النمساوستفالیا وراینلند بالتینات وبافاریا وشمال ووس-الراین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االتحاد ومراكزه
 

 المكتبات ومقتنیاتھا المناطق البرمجیات

الرابطة العامة للمكتبات، جوتنجن 
)GBV( 

مكتبة الدولة : مراكز االتحاد
ملونة في ( والجامعة بجوتنجن

 )الخریطة باللون األخضر
 

OCLC PICA 
 

بریمن وھامبورج ومكلنبورج 
فوربومرن وساكسونیا السفلى 

-أنھالت وشلیزفیج-وساكسونیا
ھولشتاین وتورینجن ومكتبات 
مؤسسة التراث الثقافي لبروسیا 

 في برلین

مكتبات الجامعة (مشترك  430
والوالیة والمعاھد العلیا 

ملیون  40، )ومكتبات عامة
ملیون ثبت  100,5عنوان و

 ملكیة
 

 –االتحاد التعاوني للمكتبات 
براندنبورج، برلین -برلین

)KOBV( 
معھد تسوزه : مراكز االتحاد

ملونة في الخریطة باللون (ببرلین 
 )األصفر

 

ALEPH 
 

 برلین وبراندنبورج
 

مشترك (مكتبات معاھد  250
علیا ومكتبات عامة ومؤسسات 
بحثیة ومكتبات متخصصة)، 

ملیون  20ملیون عنوان و 12
ثبت ملكیة، إدماج تدریجي في 

اتحاد مكتبات قاعدة بیانات 
 بافاریا

 
اتحاد مركز مكتبات المعاھد العلیا 
في مركز مكتبات المعاھد العلیا 

-الخاص بوالیة شمال الراین
). مراكز االتحاد(وستفالیا، كولونیا 

ملونة في الخریطة باللون األحمر (
 )القاتم

 

ALEPH 
 

وستفالیا وراینلند -شمال الراین
بالتینات (باستثناء: منطقة راین 

 یسن مع ماینز وفورمس)ھ
 

مشترك (مكتبات جامعة  55
ووالیة ومكتبات معاھد علیا 

ملیون  19ومكتبات عامة)، 
 ملیون ثبت ملكیة 42عنوان و

 

نظام معلومات مكتبة ھیسن، 
فرانكفورت على نھر الماین 

)HeBIS( 
مكتبة یوھان مراكز االتحاد: 

كریستیان سینكنبرج الجامعیة 
الخاصة بجامعة یوھان فولفجانج 
جوتھ فرانكفورت على نھر الماین 

ملونة في الخریطة باللون (
 )األخضر الفاتح

 

OCLC PICA 
 

ھیسن، شریك التعاون: راین 
 ھیسن (في راینلند باالتینات) 

 المكتبات ومقتنیاتھا:
 

مشترك (مكتبات جامعیة  492
ومكتبات والیة ومعاھد علیا)، 

 29.5عشرة ملیون عنوان و
 ملیون ثبت ملكیة

 

اتحاد مكتبات جنوبي غرب ألمانیا 
)SWB ( ومركز خدمات المكتبات

، )BSZ(ببادن فورتمبرج 
). مراكز االتحاد(كونستانس 

ملونة في الخریطة باللون (
 )الرمادي

 

OCLC PICA 
 

بادن فورتمبرج وسارالند 
تحاد مكتبات ا(وساكسونیا 

ومكتبات معاھد ) ساكسونیا
 جوتھ ومعاھد ماكس بالنك 

 

مكتبات (مشترك  1200
الجامعة والوالیة والمعاھد 

 65ملیون عنوان و 20، )العلیا
 ملیون ثبت ملكیة

 

، )BVB(اتحاد مكتبات بافاریا 
مكتبة الدولة : مراكز االتحاد

ملونة في (ببافاریا، میونخ 
 )الفاتحالخریطة باللون األحمر 

 

ALEPH  
 

 بافاریا
 

مشترك (مكتبات الجامعة  150
والمعاھد العلیا ومكتبات 

ملیون عنوان  23متخصصة)، 
 ملیون ثبت ملكیة 48و
 

حالة خاصة: اتحاد المكتبات العامة 
 )VÖBBببرلین (

مراكز االتحاد: مركز خدمات 
 اتحاد المكتبات العامة ببرلین

 

ADIS / BMS 
 

 برلین وأحیائھا
 

مشترك (المكتبات العامة  102
الخاصة بأحیاء برلین االثنى 
عشر والمكتبات المتنقلة 
ومكتبات المدارس ومكتبة 
 المركز والوالیة ببرلین ومكتبة

، یمكن البحث )مجلس الشیوخ
عنھم من خالل االتحاد 

 .التعاوني للمكتبات
 

 

 

 

 

 



 :فھارس الدوریات

 :قاعدة بیانات الدوریات
بینما تتم فھرسة األفرودات بشكل غیر مركزي في االتحادات اإلقلیمیة للمكتبات فقد تم تجھیز نظام مركزي على 

مستوى الجمھوریة من البدایة للدوریات والصحف وقواعد البیانات وسالسل الدراسات وھو المعروف باسم 

ًحا في قطاع المكتبات األلمانیة امتد لما أصبح لھذه القاعدة اآلن تاریًخا ناج). ZDB(قاعدة بیانات الدوریات 

یقرب من الخمسین عام، وقد بدأت بمكتبات قلیلة وبالمساعدات المالیة التي قدمتھا جمعیة البحوث األلمانیة، 

مكتبة من المكتبات  180تقوم حوالي . مؤسسة بوصفھا نظام اتحادي تعاوني 3700ویشارك في تطویرھا اآلن 

بإدخال مقتنیاتھا من الدوریات المطبوعة واإللكترونیة وبیاناتھا مباشرة في ) سا أیًضامكتبات من النم(األكبر 

ملیون عنوان  1.8ملیون ثبت ملكیة ما یزید عن  15.6تتلقى قاعدة بیانات الدوریات الیوم قرابة . قاعدة البیانات

جودة سجالت العناوین  تضمن إدارة التحریر المركزیة. ألف عنوان إلصدارات مستمرة 685منھم أكثر من 

بفضل نوعیتھا ذات الطابع الببلیوغرافي تتمتع . وصحة البیانات من خالل مراجعة البیانات وتوحید المعاییر

إلى جانب أسلوب العمل التعاوني في قاعدة  –بیانات قاعدة بیانات الدوریات بمواصفات قیاسیة، مما یساھم 

نظًرا لحجم المعروض الذي یقدمھ . العمل بین كل المكتبات المشاركة إسھاًما كبیًرا في كفاءة توزیع –البیانات 

الفھرس االلكتروني لقاعدة بیانات الدوریات تم تطویره في األعوام الماضیة، إال أن النسخة بیتا الموجودة على 

 .شبكة االنترنت لیست النسخة النھائیة

والمكتبة الوطنیة األلمانیة معًا بوصفھما  تتحمل كل من مكتبة الدولة للتراث الثقافي لبروسیا ببرلین

ال تقتصر مھمة مكتبة الدولة ببرلین على القیام باألعمال . شركاء مسئولیة تشغیل وتطویر قاعدة بیانات الدوریات

التحریریة فقط وإنما تشترك مع شریكتھا المكتبة الوطنیة األلمانیة في تطویر قاعدة بیانات الدوریات التي یعد 

منذ عدة أعوام تتیح قاعدة البیانات البیانات الوصفیة تحت شروط . فیھا متاًحا لكل المكتبات والمؤسسات االشتراك

لذا یمكن من خالل . مجانًا وألغراض تجاریة أیًضا) CreativeCommons CC0(رخصة المشاع اإلبداعي 

وام تم إدماج مقتنیات قاعدة بیانات مع مرور األع. عدة صیغ وواجھات لتبادل البیانات استخدام المقتنیات مجانًا

 .الدوریات في عدد ال حصر لھ من نظم الثبت العابرة للحدود اإلقلیمیة

تعود بیانات العناوین والمقتنیات المسجلة في قاعدة بیانات الدوریات إلى اتحادات المكتبات لكیال تُثبت 

یانات االتحادات اإلقلیمیة والفھارس اإللكترونیة مركزیًا فقط في قاعدة بیانات الدوریات وإنما أیًضا في قواعد ب

ویسمح الطابع العابر للحدود اإلقلیمیة الخاص بقاعدة البیانات باستخدام البیانات ألغراض أخرى مثل . المحلیة

 .توجیھ حركة اإلعارة األلمانیة وتنسیق إجراءات تسلم المقتنیات وتكوین مجموعات الكتب في المكتبات

في قاعدة بیانات الدوریات  E-Journals, E-Paper(  ( یات والصحف اإللكترونیةتخطى عدد الدور

كما یقدم الفھرس اإللكتروني المتاح مجانًا خدمة اإلحالة . حاجز المائتي ألف عنوان وال یزال مستمًرا في الزیادة

وتم تطویر . اتحادات إقلیمیةإلى خدمة االستعارة الخارجیة اإللكترونیة وخدمة تورید المستندات التي تقدمھا نظم 

سطح فھرسة متاح على موقع إلكتروني لكي تستطیع المكتبات المتخصصة والمؤسسات العلمیة ثبت عناوینھا 

 .)RDA(كذلك تم االنتھاء من عملیة التحول إلى مرجع وصف المصادر وإتاحتھا العالمي . ومقتنیاتھا بسھولة

 

 



 :مكتبة الدوریات اإللكترونیة
لتكون مدخًال إلى عالم  )EZB(أنشأت مكتبة جامعة ریجنسبورج مكتبة الدوریات اإللكترونیة  1997في عام 

تتیح ھذه المكتبة . الدوریات الرقمیة، وقامت العدید من المكتبات األلمانیة بأخذھا وتكییفھا على معروضھا المحلي

على االنترنت مجانًا أو برخصة في  للمكتبات المشاركة تجمیع ومراجعة عناوین الدوریات اإللكترونیة المتاحة

 یمكن لكل مؤسسة مشاِركة إدارة دوریاتھا المرخصة مستقلةً وإدماج. قاعدة بیانات مشتركة بسطح موحد

إرشادات لمستخدمیھا ویكون لشبكتھا الخاصة منظر خاص یظھر من خاللھ أي عنوان مرخص ألي مكتبة، 

یرمز األخضر إلى أن . ان لھ لون أخضر أو أصفر أو أحمرھذا الغرض، فكل عنو" نظام إشارة المرور"یؤدي 

یعني اللون األصفر أن الدوریة ال یمكن الوصول إلیھا إال لمستخدمي المكتبة . الدوریة متاحة مجانًا على االنترنت

لون وتعني الدوریات اإللكترونیة ذات ال. المعنیة المسجلین سواء في قاعات المكتبة أو من خالل االتصال عن بعد

األحمر أن ھذه الدوریات غیر مرخصة للمكتبة وال یمكن قراءة نصوصھا كاملة وتقدم دور نشرھا عروًضا ذات 

، لكن غالبًا ما تكون فھارس محتوى الدوریات وملخصات المقاالت متاحة "الدفع مقابل العرض"تكلفة وھي 

من خالل ثالث قوائم تصنفھ حسب الترتیب تقدم المكتبة نظرة عامة عن معروض الدوریات اإللكترونیة . للقراءة

 .األبجدي وحسب المجاالت المتخصصة والعناوین التي تظھر حدیثًا أسبوعیًا

 
 

 

 55800ألف عنوان منھم  89احتوت مكتبة الدوریات اإللكترونیة على حوالي  2017في بدایة عام    

متخصصة في ھیئة دوریة إلكترونیة  دوریة 18100وصدرت . عنوان یمكن الوصول لنصوصھم الكاملة مجانًا

یستخدم مكتبة الدوریات اإللكترونیة حوالي . ألف دوریة 90وسجلت مواقع جامعة للدوریات ما یزید عن . خالصة

 . مكتبة من الخارج 150مكتبة منھم أكثر من  615

 سجالت الطبعات القدیمة
العشرین فلم یكن لدیھا حتى ذلك الوقت كذلك أیة نظًرا ألن ألمانیا ظلت بال مكتبة وطنیة حتى مطلع القرن 

ببلیوغرافیا وطنیة توثق كافة الكتابات التي ظھرت في ألمانیا منذ اختراع الطباعة، حیث لم تكن فكرة تجمیع 

الببلیوغرافیا الوطنیة استرجاعیًا أمًرا واردًا في أي وقت وكان البدیل ھو مشروعات الفھارس ذات األھمیة التي 

لحدود اإلقلیمیة والتي ُخصصت لقرون معینة بناء على األعمال القدیمة التي تمتلكھا المكتبات المختارة تتخطى ا

بھدف ) GW(الفھرس الشامل للطبعات األولى  1904حیث أصدرت مكتبة الدولة ببرلین عام . من اإلنتاج األدبي

جود نسخھا في كافة أنحاء العالم ویعود تسجیل كافة الكتب المطبوعة الخاصة بالقرن الخامس عشر وذكر أماكن و

ویوجد في قاعدة بیانات الفھرس كل . ظھر حتى اآلن أحد عشر جزئًا من الفھرس. أصل معظمھا إلى ألمانیا

یُقدر إجمالي عدد الطبعات األولى . اإلصدارات المكتوبة في أجزاء الفھرس المطبوعة والنسخ غیر المطبوعة

تظھر المكتبة الرقمیة التي طورھا مركز مكتبات المعاھد العلیا في مدینة 
على الصفحة الرئیسیة ) https://www.digibib.net/Digibib(كولونیا 

للمركز بوصفھا إحدى الخدمات التي یقدمھا، ویظھر شعار المركز على 
یعرض محتوى المكتبة معروض الفھارس والمراجع . قمیةصفحة المكتبة الر

وقواعد بیانات الثبت والنصوص الكاملة المجانیة والمرخصة، ال تتیح 
المكتبة لمستخدمیھا عبر خانة البحث بیانات مراجع فقط وإنما أیًضا تدلھم 

إما من خالل القراءة مباشرة من شاشة الكمبیوتر : على الطریق إلى المراجع
االستعارة من المكتبة أو من خالل االستعارة الخارجیة اإللكترونیة أو عبر 

تظھر لقطة الشاشة واجھة البحث الخاصة . أو الشراء من مواقع بیع الكتب
 .بمركز مكتبة والیة راینلند باالتینات المشاركة في المكتبة الرقمیة

 

https://www.digibib.net/Digibib


ألف نسخة  140ان مختلف، ویوجد في المكتبات األلمانیة وحدھا حوالي عنو 30500التي یمكن إثباتھا ب

موقع العمل األلماني لفھرس العناوین القصیرة  1988بینما ترعى مكتبة الدولة ببافاریا منذ عام . محفوظة

وھو عبارة عن قاعدة بیانات عالمیة للطبعات األولى تخضع إلشراف المكتبة ) ISTC(للطبعات األولى 

یتوافر فھرس مقتنیات الطبعات األولى الموجودة في المجموعات األلمانیة المزود بصور رقمیة . انیة بلندنالبریط

یبلغ عدد إصدارات ). 1998إنتاج عام (ألھم الصفحات بھا في صورة قاعدة بیانات على قرص مضغوط 

وقد احتوى فھرس . ألف إصدار 120الطبعات األولى المسجلة في مشروع تعداد الطبعات األولى األلماني حوالي 

. نسخة مثبتة 70700عنوان ببلیوغرافي و 16600على حوالي  2016في نھایة عام ) INKA(الطبعات األولى 

 . یتیح ھذا الفھرس وصفًا لنسخ الطبعات األولى الموجودة في مكتبات عدیدة

 

فقد . إال بالعمل المشتركلن یمكن حصر كتابات القرون التي تلت عصر الطبعات األولى ببلیوغرافیا 

أصدرت على سبیل المثال مكتبة الدولة ببافاریا باالشتراك مع مكتبة ھیرتسوج أوجوست في فولفینبوتیل منذ عام 

. وتم استكمالھ) VD 16( سجًال بالطبعات التي ظھرت في مجال اللغة األلمانیة في القرن السادس عشر 1983

لمطبوعة االثنان وعشرین في قاعدة بیانات واستكمالھ فیما بعد بشكل كما تم إدخال محتوى عناوین األجزاء ا

 .مكتبة 260ألف ثبت ملكیة ل 380على حوالي مائة ألف عنوان و) VD 16(تحتوي قاعدة بیانات . كبیر

 

. وحذا حذوه )VD 16(مشروع ) VD 17(تال مشروع فھرس الطبعات األلمانیة للقرن السابع عشر 

على ھیئة قاعدة بیانات وسجل كل األعمال المطبوعة والمنشورة في القرن السابع عشر في لكنھ صدر من البدایة 

إلى جانب سجالت العناوین وإثبات المقتنیات . مجال اللغة األلمانیة التاریخي بغض النظر عن اللغة المكتوبة بھا

على الطبعات أُضیفت خصائص ممیزة لإلصدارات مثل بصمات األصابع التي ُطورت خصیًصا للتعرف 

أصبح من الممكن البحث عن طبعات القرنین السادس عشر والسابع عشر في قاعدة  2009منذ عام . القدیمة

، )VD 17(ألف نسخة في إطار مشروع  730ألف عنوان لھم ما یزید عن  300ُسجل حوالي . بیانات مشتركة

ألف  750أكملت صور حوالي . المشروعمنھم ملكیة حصریة لواحدة من التسع مكتبات المشاركة في  55%

ألف رابط یحیل إلى نسخ رقمیة  120صفحات من أھم صفحات الكتب سجالت الفھرس، كما أن بھ ما یقرب من 

بالدعم المالي الذي قدمتھ الجمعیة األلمانیة للبحوث تم منذ عدة أعوام تحویل الطبعات . من النصوص الكاملة

. إلى نسخ رقمیة مثبت بھا البیانات األساسیة وعرضھا على االنترنت VD 17و VD 16المثبتة في مشروعي 

 .  ألف عنوان 300بما یزید عن  1700حتى  1601قُدر إجمالي مقتنیات األعمال الصادرة في الفترة الزمنیة من 

بدأت األعمال في مشروع فھرس الطبعات الصادرة في المناطق الناطقة باأللمانیة في  2009منذ عام 

وھو حتى اآلن آخر مشروع في إطار مشروع تجمیع الببلیوغرافیا الوطنیة ) VD 18(الثامن عشر  القرن

مكتبة، ویختلف ھذا المشروع عن  21یشارك في المشروع حالیًا . األلمانیة استرجاعیًا المقسم بحسب القرون

. فیھما بالتوازي في أن الفھرسة والتحویل الرقمي في ھذا المشروع یتم العمل VD 17و VD 16مشروعي 

آالف عنوان دوریة، ویُتوقع أن یصل  4ألف أفرودة وحوالي  163على  2016احتوت قاعدة البیانات بنھایة عام 

 .عنوان دوریة 9100ألف أفرودة و 600حجم الفھرس بنھایة المشروع إلى حوالي 

 



استكماًال لفھرس الببلیوغرافیا الوطنیة االسترجاعي،  دلیل مقتنیات الكتب التاریخیة في ألمانیایعتبر 

والدلیل مشروع مشترك بین المكتبات األلمانیة تدعمھ وتمولھ مؤسسة فولكس فاجن، وقام بتحریره عالم الكتب 

ویختلف ھذا الدلیل عن الفھارس . جزء 27في ) Georg Olms(بیرنھارد فابیان لتصدره دار نشر جورج أولمز 

ویعتبر بمثابة . ا في أن اھتمامھ ال ینصب على الكتاب المنفرد وإنما على مقتنیات المكتبة بأكملھاوالببلیوغرافی

حصر للكتابات الصادرة منذ اختراع الطباعة وحتى نھایة القرن التاسع عشر، كما یضع في االعتبار كل األجناس 

ویصف ھذا الدلیل في استعراض زمني ومنظم . األدبیة وال یفرق بین األعمال األلمانیة وتلك المكتوبة بلغة أجنبیة

ویراعي . مكتبة ألمانیة ویدرج أثناء ذلك كافة أنماط المكتبات 1500المجموعات التاریخیة التي تمتلكھا قرابة 

 .تقسیمھ بحسب الوالیات الطبیعة اإلقلیمیة لقطاع المكتبات في ألمانیا

 
 

 

 

 

 

 

دلیل مقتنیات الكتب التاریخیة أداة جدیدة للعمل العلمي والمكتبي ویتوجھ إلى كافة مجاالت البحث  یشكل

دلیل مقتنیات الكتب "كما امتد لیشمل أیًضا الدول المجاورة أللمانیا، إلى جانب . التاریخیة على وجھ الخصوص

دلیل "صدر  –مكتبة  250كثر من الذي یصف في أربع أجزاء مجموعات مقتنیات أ -" التاریخیة في النمسا

وھو استعراض لمجموعات كتب من مكتبات مختارة تضم مقتنیات " مقتنیات الكتب األلمانیة التاریخیة في أوروبا

تم تحویل الدلیل منذ فترة . توثق األقسام الثالثة للدلیل معًا تاریخ الحضارة القدیمة بوسط أوروبا. ضخمة وممیزة

 .    یمكن العثور في االنترنت على نسخ منھ تحافظ على شكل الكتابطویلة إلى نسخة رقمیة و

ال یتطرق الدلیل كثیًرا إلى األعمال الصادرة قبل اختراع الطباعة وال األعمال الحدیثة الصادرة في 

تتیح بوابة . تتم عملیة فھرسة وثبت المخطوطات بشكل تقلیدي على مستوى محلي. القرن العشرین

بصالة مكتبتھا المبنیة على طراز عصر  -) تورینجن(ا بمدینة فایمر یرجع الفضل في احتواء مكتبة الدوقة أنا أمالی
على قطعة من الحلى خاصة جًدا إلى الدوقة التي سمیت لذلك المكتبة عام  - 1766الركوكو والتي تم االنتھاء منھا عام 

أعید  2007وفي عام . ألف كتاب 50دمر حریق الطوابق العلیا باإلضافة إلى  2004في عام . على اسمھا 1991
كما تشترك المكتبة . مركًزا عصریًا للدراسة الجامعیة 2005كانت المكتبة قد افتتحت في عام . افتتاح صالة الركوكو

-1750الببلیوغرافیا العالمیة للعصر الكالسیكي األلماني "في مشروعات الثبت الفني للمقتنیات القدیمة وتصدر 
 .الصورة مؤسسة فایمار ".1850

 



)Manuscripta mediaevalia ( ألف مستند عن المخطوطات الغربیة وإلى نتائج 90الولوج إلى ما یزید عن 

ونظًرا للتحویل الرقمي المتزاید لكل مخطوطات العصر . فھرسة المخطوطات في المناطق الناطقة باأللمانیة

 .الوسیط یُتوقع تحدیث خطط البوابة قریبًا

 
 

 التعاون في مجال االستفادة والمعلومات
اإلعارة العابرة لألقالیم أو حركة اإلعارة األلمانیة ھي أصدق دلیل تعد االستعارة الخارجیة أو ما یسمى بحركة 

على تعاون المكتبات األلمانیة في مجال االستفادة، ویعزى ذلك إلى تقلید كان سائدًا منذ القرن التاسع عشر أما 

المستندات  الیوم فتشكل حركة االستعارة الخارجیة خدمة أساسیة لكنھا تعاني من منافسة النظم الحدیثة لطلب

 . وتوریدھا المباشر والتي تخطت التناقض بین الثبت السریع والتورید البطيء

 

 حركة اإلعارة العابرة لألقالیم
لم یكن من الممكن في الماضي وأیًضا ال یزال أمًرا غیر ممكن الیوم أن تمتلك مكتبة كل الكتب والدوریات 

نھا مستخدمیھا كاملة، لذلك تطور نظام لحركة اإلعارة في واألشكال األخرى من وسائط المعلومات التي یبحث ع

والیوم تشمل حركة اإلعارة العابرة لألقالیم كافة الوالیات . بدایة القرن العشرین قام على مبدأ المساعدة المتبادلة

لمطلوبة بالجمھوریة االتحادیة، وتدعم ھذه الحركة البحث والمعرفة بشكل مباشر، وتوفر كذلك المراجع العلمیة ا

 .المھني واستكمال التعلیم والتأھیل المتقدم إلى جانب النشاط المھني في مجال التدریب

فھارس إقلیمیة الستعراض مقتنیات المكتبات األلمانیة ولتوجیھ حركة اإلعارة العابرة لألقالیم تم عمل 
أیًضا بعض الشيء وقد انتقلت بعد الحرب العالمیة الثانیة تغطى حدود الوالیات إلى حد ما وتتخطاھا  مركزیة

حیث . مراكز االتحادات اإلقلیمیةالفھارس المركزیة للمكتبات الكبرى ذات المھام اإلقلیمیة إلى حد ما إلى حوزة 

تتخذ الفھارس المركزیة المتوافرة في جمھوریة ألمانیا االتحادیة مواقعھا في عشرة مراكز إعارة ھي برلین 

شكلت . الماین وجوتنجن وھالھ وھامبورج ویینا وكولونیا ومیونیخ وشتوتجارتودریسدن وفرانكفورت على نھر 

الفھارس المركزیة لزمن طویل واحدة من المكونات التي ال غنى عنھا إلتاحة الكتب المطلوبة بالنسبة لحركة 

مركزیة السبع اإلعارة التي تجري داخل اإلقلیم نفسھ في المقام األول، حتى بدایة التسعینیات كانت الفھارس ال

ملیون عنوان، أما الیوم فتقتصر أھمیة ھذه الفھارس  50لجمھوریة ألمانیا االتحادیة آنذاك تضم أكثر من 

المركزیة على ثبت المقتنیات القدیمة التي ال یمكن قراءتھا آلیًا، حیث تولت قواعد بیانات االتحادات ومؤخًرا 

یضم المقر السابق لدیر البندیكتیین بأمورباخ في إقلیم 
منذ تحویلھ إلى العلمانیة وتحولھ  -) بافاریا(فرانكفونیا 

مكتبة في مبنى  - 1803لملكیة خاصة بأمراء الینن عام 
وھي تحفة معماریة من ) 1799-1789(االجتماعات 

حیث یزین اللون األبیض البسیط . العصر الكالسیكي القدیم
المتداخل مع اللون الرمادي الفاتح المكان بما فیھ من 

كما أن مقتنیاتھا من . خزانات الكتب والدرج المنحوت بدقة
التي تزید بالكاد حالیًا مسجلة في ) ألف مجلد 31(الكتب 

 .س زیلباخ: الصورة ".الكتب التاریخیة دلیل مقتنیات"
 



مھمة ھذه ) DigiBib(والمكتبة الرقمیة ) KVK(اضي أیًضا محركات البحث مثل فھرس كارلسروھھ االفتر

 .الفھارس أال وھي توجیھ حركة اإلعارة

من ملیون إلى ملیوني طلب،  1978و 1966تضاعف عدد الطلبات في حركة اإلعارة في الفترة بین 

وصل عدد الطلبات  2009وفي عام . تم تسلیم أكثر من ثالثة مالیین طلب لالستعارة الخارجیة 1995ام وفي ع

ملیون، بعدھا بدأ العدد یتراجع تراجعًا بسیًطا كل عام بسبب  4.2المستلمة في حركة اإلعارة في كل المكتبات إلى 

المتزاید لتحمیل النصوص والمصادر من  االستخدام الكثیر لخدمات التورید المباشرة اإللكترونیة والمعدل

ملیون  2.27تم تسجیل  2015وفي عام . االنترنت الذي یكون بعضھ مجاني عن طریق مصادر الوصول الحر

. ملیون استعارة خارجیة من مكتبات أخرى تمت على مستوى الجمھوریة 1.64إعارة خارجیة لمكتبات أخرى و

والمشاركة في حركة اإلعارة باستمرار ووصل إجمالیھ في بدایة عام  منذ أعوام یتزاید عدد المكتبات المسجلة

مكتبة، ویتم إدراج أسمائھا ورموزھا في دلیل وطني للرموز تنسقھ وتصدره مكتبة الدولة  1582إلى  2017

 المعرف( األلمانیة) ISIL(ببرلین بوصفھا المقر المركزي للرموز، كما یتم تسجیلھا بشكل دولي من خالل وكالة 

 ). المعیاري الدولي للمكتبات والمنظمات المتعلقة بھا

 
 

 

الیوم بتسجیل كود موحد للمكتبات وسجالت المحفوظات والمتاحف والمؤسسات ) ISIL(تقوم وكالة 

 .     المرتبطة بھا في قواعد بیانات االتحادات اإلقلیمیة وحركة اإلعارة وتطبیقات أخرى

االلكترونیة منذ مدة طویلة محل عملیة الطلب التقلیدیة عن طریق استمارات االستعارة حلت االستعارة الخارجیة 

الخارجیة، ساھمت االستعارة الخارجیة االلكترونیة في تعجیل حركة اإلعارة عن طریق التحقق من توافر 

ملكیة الفكریة في مجتمع لكن دخل القانون الثاني لتنظیم حقوق ال. األفرودات والنقل اإللكتروني للمقاالت المطلوبة

بناًءا على ھذا . حیز التنفیذ، وتم إضافة مادة جدیدة تنظم إرسال النسخ بناء على الطلب 1/1/2008المعلومات في 

القانون ال یمكن تورید المستندات المطلوبة مباشرة إلكترونیًا إلى مقدم الطلب، وال یُسمح بتبادل المقاالت 

االستعارة الخارجیة االلكترونیة إال بین المكتبات فقط، بینما یحصل المستفید  الممسوحة ضوئیًا في إطار خدمة

 . على نسخة ورقیة كما كان الوضع سابقًا

 

كانت مكتبة والیة بادن فورتمبرج بمدینة 
شتوتجارت مقًرا للفھرس المركزي حتى إنشاء 

. مركز خدمة المكتبات بوالیة بادن فورتمبرج
مجموعة ممیزة  1765تمتلك المكتبة المنشأة عام 

المقتنیات القدیمة والخاصة منھا مجموعة من 
اإلنجیل الشھیرة، وتدیر مركًزا بحثیًا باالشتراك 
مع أرشیف الشاعر ھولدرلین الذي أصدر 

كما تضم المكتبة . ببلیوغرافیا ھولدرلین العالمیة
مكتبة التاریخ المعاصر وھي مكتبة متخصصة في 
تاریخ الحرب والتاریخ المعاصر منذ الحرب 

تُجرى توسعات بالمكتبة حالیًا، . األولى العالمیة
، 2018من المخطط االنتھاء منھا بنھایة عام 

. ویجرى اآلن إصالح المبنى الحالي وتھیئتھ
مكتبة والیة بادن فورتنبورج : الصورة

 .بشتوتجارت
 



إلى جانب حركة اإلعارة العابرة لألقالیم توجد مستویات أخرى من حركة اإلعارة، حیث یوجد داخل 

 . كتبة المركزیة ومكتبات أحیاء المدن أو المكتبة المتنقلةفیما بین الم حركة إعارة داخلیةنظام المكتبة المحلي عادة 

 
 

 

 

 

 

 

 

منذ . في بعض الوالیات یسمح باالتصال بحركة اإلعارة الوطنیة لحركة اإلعارة اإلقلیمیةوھناك نظام 

الذي یربط تقریبًا كل المكتبات العامة ) VÖBB( اتحاد المكتبات العامة ببرلینیوجد في برلین  1995عام 

دام بطاقة المكتبة الموحدة الحصول یتیح اتحاد اإلعارة واالستعارة الخارجیة باستخ. وبعض مكتبات المدارس

على الوسائط غیر المتوفرة في المكتبة، كما یتیح خدمة الطلب الرقمیة عبر خدمة االستعارة الرقمیة 

)Onleihe.( 

 

التي تشارك فیھا مكتبات جمھوریة ألمانیا االتحادیة أیًضا،  حركة اإلعارة الدولیةوأخیًرا یجدر ذكر 

   .ببرلین مقر تنسیق حركة اإلعارة الدولیةوتعتبر مكتبة الدولة 

 

بشكل مستمر في العقود الماضیة، حیث تمت ) سكسونیا السفلى(نمت مكتبة جامعة ھانوفر ومكتبة المعلومات التكنولوجیة 
، كما تم بناء مقر إضافي عام 1965لیلحق بالمبني الجدید الذي بني عام  1991و 1986إضافة مبان جدیدة في عامي 

تمول كل من الحكومة االتحادیة . مقعًدا للعمل 1700تتیح المقرات الخمس الحالیة لمستخدمیھا ما یزید عن . 2002
كما یوفر االتحاد موارد خاصة بھ من خالل تقدیم خدمات مثل خدمة تورید . والوالیات معًا مكتبة المعلومات التكنولوجیة

 .المستندات
 



 

 
 )subito(خدمة تورید المستندات اإللكترونیة سوبیتو 

یتخذ من التعجیل بتورید " لالستعارة الخارجیة"إلى جانب حركة اإلعارة التقلیدیة ظھر منذ عدة أعوام شكل جدید 

لالتصال والمعلومات وال یتم بین مكتبتین وإنما  المستندات ھدفًا لھ، حیث یستخدم إمكانیات التكنولوجیا الحدیثة

ویشترط ھذا الشكل في الحالة المثلى أن یكون للمستفید إمكانیة للدخول إلى قواعد . بین المكتبة والمستفید مباشرة

قالیم ویعتبر ھذا الشرط متحققًا بالفعل نظًرا ألن المكتبات ونظم االتحادات ونظم الثبت العابرة لأل. بیانات المراجع

ونتیجة الستخدام إمكانیات ). OPAC(تقدم قواعد بیاناتھا في صورة الفھرس المتاح للجمھور على االنترنت 

الطلب اإللكتروني وطرق التوزیع اإللكترونیة في العقد الماضي ظھر عدد من خدمات تورید المستندات ذات 

 .التكلفة

مشروع قام "أھم خدمة تورید مستندات عبر األقالیم وھو عبارة عن ) subito(أصبح مشروع سوبیتو 

وأصبح  1994عام " على مبادرة من الحكومة االتحادیة والوالیات للتعجیل من خدمات المراجع والمعلومات

مستندات سوبیتو من ( 2003الذي تم إشھاره عام  -أعضاء اتحاد سوبیتو . مشروع خدمات موجھ للعمالء

وموردیھ جمیعھم من المكتبات الشاملة والمتخصصة ذات الكفاءة العالیة ویبلغ  –) كة مشھرةالمكتبات، شر

التي یشارك فیھا ثالث مكتبات " من الصین مباشرة"مؤسسة باإلضافة إلى الخدمة الخاصة  35عددھم حالیًا 

 .یقع المقر الرئیسي للمشروع في برلین. صینیة

االنترنت والطلب والتورید المباشر للمراجع المتخصصة إلى  تتیح خدمة تورید المستندات البحث على

تشمل ھذه الخدمة مقاالت من الدوریات تُرسل منھا نسخ وكتب . مقر عمل المستفید وتستخدم االنترنت في ذلك

یتم الطلب بالطرق . وأعمال مجمعة ورسائل علمیة وتقاریر وبعض المراجع األخرى التي یجب إعادتھا

 .   كن تورید نسخ المقاالت إلكترونیًا أو عبر الفاكس أو بالبریداإللكترونیة ویم

 

، دون )الخدمة السریعة(ساعة  24أو ) الخدمة العادیة(ساعة كحد أقصى  72تبلغ مدة تورید الطلب 

مسارات العمل في المكتبات المشتركة في التورید  وقد تم تعجیل. احتساب العطلة األسبوعیة واألجازات الرسمیة

 .ساعة في المتوسط 11حتى أصبح ممكنًا إتمام طلبیة خدمة سوبیتو في خالل 

 

یتوقف نوع خدمة سوبیتو التي یمكن أن یطلبھا العمیل على ما إذا كان محل إقامتھ في المنطقة الناطقة   

باأللمانیة ألمانیا والنمسا ولیختنشتاین وسویسرا، وتشمل فئة دول تضم فئة المنطقة الناطقة . باأللمانیة أو خارجھا

إرسال (تتحدد التكالیف حسب شكل . كما یتم التفریق بین إذا ما كان المستخدم فرد أم مكتبة. أخرى باقي البالد

أو  وسرعة التورید وطریقتھ ومحل إقامة مقدم الطلب وعقود الترخیص المبرمة مع الناشرین) نسخة أم إعارة

وحسب المجموعة التي ینتمي إلیھا المستفید، حیث یتم ) Wort(مؤسسة اإلدارة الجماعیة لحقوق الملكیة الفكریة 

مثل التالمیذ والطالب والعاملون في الكلیات والمعاھد العلیا (التفریق بین المستفدین ألغراض غیر تجاریة 

لخدمة وھناك سعر خاص . واألشخاص العادیین والمستفیدین ألغراض تجاریة) والمراكز البحثیة الحكومیة



ما عدا الوالیات المتحدة األمریكیة (، وھو عرض یقتصر على المكتبات داخل البالد وخارجھا سوبیتو للمكتبات

تستطیع المكتبات بمقتضى ھذه الخدمة تقدیم خدمة تورید . وال یشمل العمالء ذوي األغراض التجاریة) وبریطانیا

 .ت الدوریات لمستخدمیھاساعة لمقاال 72في 

 

قبل عدة سنوات اتخذ ناشرون من ألمانیا ودول أخرى إجراءات قانونیة ضد سوبیتو إلیقاف خدمة 

بتسویة خلقت شكًال  2008تورید المستندات اإللكترونیة داخل البالد وخارجھا، وانتھت القضیة في ألمانیا في عام 

وفي األول من ینایر . وُحلت المشكلة دولیًا عن طریق عقود الترخیص. جدیدًا من التعاون بین الناشرین وسوبیتو

دخل القانون الثاني لتنظیم حقوق الملكیة الفكریة في مجتمع المعلومات حیز التنفیذ واشتمل على مادة  2008عام 

منظم عن جدیدة تنظم إرسال النسخ بناء على الطلب، فأصبح اآلن التورید اإللكتروني للمستندات داخل البالد 

). Wort(طریق عقود الترخیص أو عقد تعویض مبرم مع مؤسسة اإلدارة الجماعیة لحقوق الملكیة الفكریة 

ویتم إعالم المستفید بالقواعد اإلضافیة . یتحمل المستفیدون من خدمة سوبیتو رسوم الرخص وعوائد المؤلفین

نشورات التي تستلزم إبرام عقد تعویض الخاصة بنسخ المنشورات التي تستلزم الحصول على رخصة ونسخ الم

، كما یتم إعالمھ بااللتزامات الناتجة عن الحفاظ )Wort(مع مؤسسة اإلدارة الجماعیة لحقوق الملكیة الفكریة 

تم تحسین التعاون بین الناشرین ومؤسسة اإلدارة الجماعیة لحقوق  2016في عام . على حقوق الملكیة الفكریة

وسوبیتو مجددًا، حیث لم یعد ھناك فرق بین الدوریات المطبوعة واإللكترونیة في عملیة  )Wort(الملكیة الفكریة 

 .تورید المستندات

 

ملیون طلب  1.3قبل التقییدات المذكورة استطاعت سوبیتو زیادة حجم طلباتھا باستمرار بمعدل حوالي 

یرجع . ألف طلب سنویًا 325ا إلى یتناقص حجم الطلبات باستمرار حتى وصل حالیً  2008سنویًا، لكن منذ عام 

إلى عدة  –الذي یالحظ أیًضا في مجال االستعارة الخارجیة التقلیدیة لكن بشكل أقل وضوًحا  –ھذا االنخفاض 

أسباب منھا قیود حقوق الملكیة الفكریة والرسوم الباھظة للرخص وعوائد المؤلفین باإلضافة إلى أعداد الدوریات 

شدة والتي تتیحھا الرخص الوطنیة ورخص الجامعات والتي یمكن من خاللھا بالتالي اإللكترونیة المتزایدة ب

لكن على الرغم من ذلك ال تزال سوبیتو تساھم بشدة في اإلمداد . الوصول مباشرة إلى المعلومات التي یُبحث عنھا

 .السریع بالمراجع من أجل العلم والبحوث
 خدمات المعلومات التعاونیة

تعالمات الرقمیة تطویًرا متزایدًا بسرعة لخدمة االستعالمات التقلیدیة في المكتبات ومراكز تمثل خدمات االس

المعلومات، سواء كانت ھذه الخدمات الرقمیة متزامنة عبر المراسلة الفوریة للرد على االستعالمات أو غیر 

خدمة االستعالمات مفیدة بشكل  تكون. متزامنة من خالل البرید اإللكتروني أو استمارة على الموقع اإللكتروني

خاص عندما یتم إشراك شبكة من المكتبات ومراكز المعلومات مثلما یحدث في إطار المكتبة األلمانیة في 

 .DigiAuskunftأو خدمة االستعالمات الرقمیة  االنترنت

كمشروع تعاوني عابر لألقالیم من خالل  2000في عام  )DIB(بدأت المكتبة األلمانیة في االنترنت 

اتحاد مكتبات بمبادرة كل من مكتبة مدینة بریمن ومؤسسة بیرتلزمان واالتحاد األلماني للمكتبات، وقام مركز 

اشترك في . 2013حتى  2008خدمات المكتبات ببادن فورتمبرج بتنسیق ھذا المشروع واستضافتھ في الفترة من 



مسین مكتبة عامة وعلمیة من ألمانیا والنمسا وسویسرا وفرت لمستخدمي االنترنت ھذا االتحاد ما یزید عن خ

عنوان موقع إلكتروني  6500خدمة استعالم مجانیة عبر االیمیل وفھرس روابط لمواقع باللغة األلمانیة بھ حوالي 

نترنت تم لكن نظًرا لتراجع أعداد المستخدمین عبر اال. ومصنف حسب الموضوعات ویحوي بیانات وصفیة

 . 31/12/2013إیقاف خدمة المكتبة األلمانیة في االنترنت في 

 
 

 

 

 

 
حیث الموضوعات، تدور حول موضوعات في ظھرت اتحادات لالستعالمات افتراضیة ومماثلة من 

وقدم ) DigiAuskunft(مجال المعلومات العلمیة، فقدم مركز مكتبات المعاھد العلیا خدمة االستعالمات الرقمیة 

كما تعتبر خدمة االستعالمات الرقمیة . (InfoDesk)مركز خدمات المكتبات خدمة االستعالمات االفتراضیة 

)QuestionPoint ( خدمة عالمیة یقدمھا مركز المكتبة الرقمیة على االنترنت)OCLC.(  مكتبة المركز تقدم

لغة، كما یمكن استخدامھا على الھاتف المحمول من خالل رمز  26والوالیة ببرلین ھذه الخدمة متعددة اللغات في 

  .)QRاالستجابة السریع (كود 

 

 

 

 

  

في  2013تولي مكتبة مدینة كوبلنتس الجدیدة تقدیم االستشارات والمعلومات المكتبیة اھتماًما خاًصا، وقد اُفتتحت في یونیو 
) Romanticum(الثقافي بجوار متحف الراین األوسط ومعرض الراین التفاعلي ) Forum Confluentes(مبنى 

في خالل عامین ) والیة راینلند باالتینات(منذ افتتاحھا استطاعت المكتبة المركزیة في كوبلنتس . ومركز تسوق عصري
في ھذا المبنى المكون من ) شركة بینثیم كرول: الھندسة المعماریة. (ألف زائر وملیون استعارة 750تسجیل ما یزید عن 

ألفًا من الوسائط وكذلك  150ثالثة طوابق بھا قسم لألطفال وقسم للناشئین ومكتبة موسیقى ووسائط ضخمة ینتظر الزائر 
 .مكتبة كوبلنتس: الصورة  .مساحات واسعة مختلفة للقراءة والعمل والفعالیات

 



 الفصل السادس

 الحاضر والمستقبلالمكتبة في العصر الرقمي بین 
منذ أعوام عدیدة في   موضوًعا للنقاشات الحماسیة والخالفیة “صار "مستقبل المكتبات ومكتبة المستقبل

المؤتمرات الخاصة بالمكتبات وفي الكتب التذكاریة والمجالت والكتب المتخصصة. سنلقي نظرة على الدور 

ا المتخصصون المختلفون للمكتبات العامة والعلمیة من والوظیفة المتوقعة والمأمولة بل والتي یخشى منھا أیضً 

 .2016و 2013مجموعة اآلراء المنشورة بین عامي 

 الشروط المرجعیة واألفكار االستراتیجیة
ما ھو مستقبل المكتبات؟ ھل سیوجد مكتبات بالشكل الذي نعھده الیوم بعد عشر أو عشرین عاًما؟ ھل سنعلن عن 

رقمیة أم ستطغى علیھا قواعد البیانات األوتوماتیكیة ومحركات البحث أو حتى تحل نھایتھا مع تقدم الثورة ال

محلھا بالكامل؟ إذا كان یجب استمرار وجود المكتبات على الرغم من بعض االعتراضات فكیف ستبدو إذن في 

 المستقبل؟ ھل ستظل فكرة، فضاء افتراضي أم ستبقى في وضعھا المادي محاطة بجدران وسقف؟

) VDB(واتحاد متخصصي المكتبات ) BIB(اختار اتحاد المھتمین بشؤون المكتبات والمؤسسات المعلوماتیة  

 على سبیل المثال بمناسبة العید المئوي للمتخصصین في شؤون" مستقبل المكتبات –مكتبات للمستقبل "شعار 

 .2011 عام في یونیو المكتبات

 
 

 

كان الشعار بمثابة برنامًجا ومطلبًا التحادت المكتبات المشاركة في الوقت ذاتھ حیث یتم النظر للتعلیم 

ظلت الكلمات المفتاحیة المختارة في وقتھا والمتمثلة في . والمعلومات والمعرفة بوصفھا مادة خام تشكل المستقبل

مدى الحیاة ونقل المعرفة العالمي والبحث المتمیز وتدفق المعلومات باإلضافة إلى  جدارة المعلومات والتعلم

تشجیع القراءة واالندماج االجتماعي من خالل التعلیم  ھي المطالب نفسھا التي لم تتغیر على مستوى السیاسة 

تخصصین في شؤون الم 2011طالبت كلمة الترحیب الرسمیة عام . التعیلمیة والمجتمعیة بعد مرور ست سنوات

حیث یجب أن تشارك . المساھمة في الدخول الحر للتعلیم والمعرفة لكل طبقات المجتمع المكتبات في ألمانیا من

لكنھم ھم أیًضا یحتاجون  مستقبال . المكتبات بل وتكن ھذه ھي رغبتھا في تشكیل مستقبل مجتمع التعلیم والمعرفة

ع معارف عصرنا والحفاط على التراث الثقافي وتطویر عروض مضمونًا كي یستطیعوا نقل المعلومات، وجم

 .جدیدة للمعلومات والتعلیم  تطویًرا مستمًرا

            

د المكتبة العامة میكلنبروج فوربومرن في مدینة شفیرن نموذًجا تع
للمزج  بین بنایة تاریخیة تم تحویل الھدف من استخدامھا ببنایة جدیدة 

م تقع بالقرب من 1779كانت المكتبة التي تأسست عام  عصریة.
نطاق ضیق للغایة قبل أن تتمكن من   عاًما في 118الكاتدرائیة لمدة 

م. حیث یربط جسر زجاجي 2004مكان جدید عام االنتقال إلى 
البنایة القدیمة المبنیة على طراز عصر النھضة في والیة میكلنبورج 

جدیر بالذكر ا، البنایة القدیمة كانت بنایة . :مع بنایة ملحقة عصریة
سكنیة للضباط في السابق والتي تتخذ منھا إدارة المكتبة مقًرا لھا.  

حة لزوار المكتبة وأخرى مخصصة تضم المكتبة إصدارات متا
Aلموظف المكتبة صورة (  Bötefür( 

 



غابت أوجھ عدیدة ومعتادة للثوابت المتعلقة بمھام المكتبة وطبیعة عملھا في السنوات األخیرة داخل عالم المكتبات 

فقد تأثرت قراءة الكتب باإلنترنت والھواتف الذكیة والوسائط . خاًصاطابعًا  لیس فقط في ألمانیا لكنھا اتخذت ھنا

وكثیًرا ما یعلن المتشائمون عن نھایة عصر الكتب في غضون . الرقمیة لدرجة أنھا لم تعد أمًرا بدیھیًا بعد اآلن

 . فترات زمنیة أقصر

 
 

 

 

   

 

 

تغیر كل شيء. حتى المستفیدین من المكتبة تغیروا ھم أیًضا في مطلع القرن الحادي والعشرین فقد 

ًما ماضیة حتى وإن كان عدد األمیین المقدر صاروا أفضل تعلیًما وأكثر ثراًء وحركة ونضًجا عن عشرین عا

بستة مالیین نسمة لم یقل بشكل ملحوظ. حیث یحدد الزوار العصریون بدقة ماذا سیفعلون في وقت الفراغ ألنھ 

قصیر للغایة. ویجب على المكتبة أن تدخل مضمار المنافسة في سوق قضاء وقت الفراغ مع المؤسسات األخرى. 

ل في اإلدارات الحكومیة التي تواصل دوًما خصخصة الخدمات وأن تصیر خدمات في الوقت نفسھ حدث تحو

 شبكیة وتخضع مؤسساتھا وھیئاتھا لحساب صارم للنفقات واألداء. 

إن التحول المجتمعي واالقتصادي والتقني الھائل الذي شھدتھ العقود الماضیة یطرح مجموعة من 

یدة المكتبات إلى أماكن افتراضیة في القریب العاجل واستبدالھا األسئلة المھمة وھي: ھل ستحول التقنیات الجد

بمكتبة عالمیة مترابطة على الخدمات السحابیة؟ ھل ستنصھر األرشیفات والمتاحف ومكتبات العالم في بوتقة 

عمالقة مترابطة لذاكرة البشریة؟  فكل أجواء النظام الحالي لالتصال العام والعلمي المكون من دور نشر 

تبات ومطوري قواعد بیانات ومؤلفین وقراء سیصبحون محل استفسار بالنظر إلى التحوالت الھائلة شأنھم ومك

شأن الوسائط المطبوعة من كتب ومجالت التي یجب في النھایة إعادة تعریفھا جمیعًا. فإن كانت المكتبات عام 

سكانھا قرابة تعد مكتبة مدینة كرویتستال التي ھي عبارة عن مدینة صغیرة یبلغ عدد 
ألف نسمة وتقع شمال زیجرالند في والیة نوردراین فیستفالین نموذًجا یثبت كیف  31

تمكن التأثیث العصري البسیط في توفیر أماكن مریحة وموجھة للمعایشة التي یشعر 
بداخلھا المستفیدون من المكتبة بالراحة على الفور. وإلى جانب الكتب التقلیدیة 

خدمة اإلعارة أونالین فضال عن توفیر ألعاب مختلفة في منطقة  ووسائطھا یتم تقدیم
 األلعاب لتجربتھا واستعارتھا لألطفال والشباب.

 



حري بنا أن نشیر إلى تطورات محددة ھي المقدم الرئیسي للمعلومات من جمیع مجاالت العلم والتعلیم ف 2017

ستعمل على تحویلھا في غضون خمس أو عشر سنوات إلى أحد مقدمي المعلومات ولیست الوحیدة. لكن ما ھي 

 تداعیات ذلك؟

 

 

 
 

 

والمتعلقة بالخمس وحتى الثماني سنوات  2011من الممكن صیاغة الخمسة شروط مرجعیة الموضوعة عام 

 على النحو التالي ویبدو أنھا ستكون ساریة دون أدنى تحفظات: 2017الالحقة دون حذف عام 

یم في القرن الحادي والعشرین السؤال األساسي الذي سیؤثر تأثیًرا حاسًما على سیصیر التعلالشرط األول: 

 المجتمع بأسرة خاصة في مجال االقتصاد.

لن یكون خلق المعلومة ھو اإلشكالیة في العقد التالي بل االنشغال  بالمھم والصائب فحسب: أي أن  الشرط الثاني:

 أكثر من أي وقت سابق.الكیف ولیس الكم ھو ما سیأتي في المقدمة 

یجب إعادة تصمیم المكتبة بوصفھا مكان التقاء الذي یتیح اللقاء الحقیقي للناس بشكل مختلف عن  الشرط الثالث:

 كونھا مكان منفرد أمام شاشة الكمبیوتر ونافذتھ على القریة العالمیة المعروفة باسم اإلنترنت.

وجزء طبیعي من اإلرث الثقافي  مرتبًطا ببنایةیحب أن تكون مكتبة المستقبل متاحة بوصفھا مكانًا  الشرط الرابع:

لفئة مدمجة في الحیاة المجتمعیة حیث وجد وصف المكتبة على أنھا فضاء ثالث  طریقھ إلى النقاشات 

عثور على مكانة حقیقیة المتخصصة. فمن دون مبنى المكتبة تصبح المدینة بال روح ولن یتمكن مواطنوھا من ال

 في بنایة افتراضیة آلالت مرتبطة ببعضھا عالمیًا.

ستتأرجح العالقة بین الوسائط المطبوعة ووسائط التخزین الرقمي في العشر سنوات القادمة  الشرط الخامس:

 وسیزداد مجال الالكتاب في العقود الالحقة بشكل ثانوي فقط. %50إلى  %50بنسبة

الوسائط في تحدید تطور المكتبات بمفھوم إیجابي وسلبي. سیكون لتكالیف االستثمار سیشارك تنامي تنوع 

الباھظة في استخدام ذاكرات تخزین جدیدو وأجھزة قراءة جدیدة تأثیًرا مفزًعا على المعنیین والسیما إذا لم تكن 

التي كان  -)  E-Booksفرصھم للمستقبل والتواجد المستقبلي في السوق واضحة. فقد شھدت الكتب الرقمیة (

نھضة واضحة  -بمثابة سوق مستقبلي مربح ویتم السخریة منھا كظاھرة ھامشیة للوسائط   2000ینظر إلیھا عام 

في ألمانیا بفرص تسویقیة مھمة في البدایة والتي صارت منظمة بعد سبع سنوات حتى عام  2010منذ عام 

مس سنوات وصارت معدالت زیادة حصتھا المتوقعة في . لكن قلت الدعایة للكتب الرقمیة ذات عمر الخ2020

تقدم مكتبة الوسائط نیكارس أولم بوالیة بادن فورتیمبیرج 
األلمانیة لعروًضا من الوسائط العصریة من كتب ومجالت 

تیة وأفالم ووسائط رقمیة ومصادر إنترنت ومشغالت صو
مستخدمیھا، وتعد في الوقت ذاتھ مكانًا للقاء الصغار 

م بواجھاتھا 2004والكبار. تم افتتاح البنایة الجدیدة عام 
الخارجیة الممیزة والتي یظھر من خاللھا مواد مختلفة في 
إشارة إلى الرغبة في أن تتسم المعرفة بالشفافیة مثل البنایة 

سھا. طالب المھندسان المعماریان بشلر وكرومالوف نف
بتنفیذ تصمیمھما مكان الفن المعماري األسبق لتصمیم 
المكتبات حیث یرسخ التصمیم الجدید قیمة الوسائط 
اإللكترونیة ومستقبل الكتاب من جدید وتحویلھا إلى شكل 
معماري. ینفصل النطاق الحیوي عن اآلخر الھاديء بفضل 

نایتین الذین یربط بینھما ممر زجاجي. التقسیم على ب
 )D. Strauss(صورة 

 



السوق تتراوح بین الخمسة إلى السبعة بالمائة  من حجم الكتب المتداولة المتوقع واضحة، ومن المتوقع حدوث 

زیادة أخرى مثل الحادثة في الوالیات المتحدة األمریكیة. ویثبت ھذا المثال التقدیر الصعب لالبتكارات التقنیة 

 كانت وسائط تخزین أو طرق للتسویق عبر اإلنترنت. سواء إن

سیلعب النطاق الذي تعمل داخلھ دور النشر ومنتجي الكتب والوسائط بوسائل اإلعالم التقلیدیة والرقمیة 

دوًرا حیویًا  في مستقبل المكتبات بالتأكید. یظھر الجزء الكبیر من المجالت المتخصصة في صورة مجالت 

رغم من أنھ التزال المجالت الورقیة تحظى بقبول كبیر لدى القراء. تجدر اإلشارة إلى أن رقمیة بالفعل على ال

 ارتفاع األسعار التي تحددھا بعض دور النشر یعزز القضاء على األشكال الورقیة.

یرى كثیر من المتخصصین والٌكتاب أنھ یتم إنكار األھمیة األساسیة للمكتبات أو عدم تفعیلھا سیاسیًا. 

ھم األسباب لذلك ھي الوعي السیاسي غیر الكاف عن وظائف المكتبة والثقة الغائبة في القدرة االبتكاریة ومن أ

لھذه المؤسسات القدیمة على مر القرون وعدم الثقة في إمكانیة تلبیتھا للمتطلبات الجدیدة لمجتمع المعلومات 

ذي یؤدي بدوره في كثیر من األحوال إلى قلة تمویل والمعرفة. ونتیجة سوء التقدیر ال یوجد تحفیز یُذكر،  األمر ال

فعلیة. من الواضح فشل المتخصصین في شؤون المكتبات والمنحازین لنمط المكتبة في ألمانیا في ترسیخ الدور 

الواضح والثابت والوجود البدیھي للمكتبات بوصفھا مؤسسات محوریة للمعلومات والتعلیم في ألمانیا بمصداقیة 

ي عقول متخذي القرار كما ھو الحال في الدول األنجلوساكسونیة  واإلسكندنافیة. وصار مستقبل وباستدامة ف

 Local Access - Globalمعلومات عالمیة" ( –المكتبة راسًخا في سیاق تعبیر "دخول محلي 

Information,( 

 
 

 

 

 

 

 

السیاسیة إلى تمكین المكتبات في جمیع المجاالت ودفع التحول الرقمي للوسائط  یجب أن تسعى اإلرادة

ونقلھا والعمل المتصل بالمعارف وتحفیز ھیكلة المعرفة ووضع نماذج استرشادیة وموجھة للمستفید من الخدمة. 

فتتاحھ مركز یاكوب وفیلھلم جریم (من تصمیم المھندس المعماري ماكس دودلر) الذي تم ا
م ھو المكتبة المركزیة الجدیدة لجامعة ھومبولدت في برلین والتي أدرج بھا 2009عام 

ملیون مجلد  1.5اثنى عشر مكتبة فرعیة خاصة بالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. یتم عرض 
ملیون وحدة من الوسائط  .  والتكفي األماكن المتاحة حالیًا  2.5بشكل منھجي من إجمالي 

مكان للوسائط المتعددة  44مكان على الكمبیوتر و 500منھا   -مكانًا   1.250وعددھا 
لتلبیة   -كابینة للعمل المنفرد  55وكذلك عشرة أماكن للعمل في مجموعات إلى جانب 

 .Mطلب توفیر أماكن داخل المكتبة التي تطورت لتصبح مكانًا لتعلم مفضل. (صورة 
Bulaty( 

 



في كل الحاالت في الوقت ذاتھ یجب أن تعمل المكتبات كوحدة اتصال لمنتجات الثقافة والفاعلیات والمطالب. 

 یجب األخذ في االعتبار وجھات النظر االقتصادیة بشكل أقوى عما كان یحدث في الماضي.

 صور للمكتبة العامة ونماذجھا في المستقبل
ما ھي التوجھات والموضوعات المستقبلیة التي ستشغل المكتبات العامة وماھي الرؤى أو المخاوف المسیطرة 

علیھا وماھي التطورات التي یجب أن تتفاعل معھا أو أن تبادر بھا؟ ھكذا تظھر أصوات مدیري البرامج الشباب 

السم القدیم "مكتبة". حیث یعكفون على التعامل التقدمیین والمحدثین الذین یقترحون استبدال اسم بیت المعرفة  با

مع أوجھ النقص والمشكالت المعروفة لھم في العروض التي تقدمھا المكتبات وخدمات ھذه المرافق تعامال 

فاعال، حیث یعملون على نقل أفضل وأكثر للكفاءات الرقمیة واإلسھام في توسیع نطاق تعلیم وجداني (مزید من 

كتبات إلى أماكن عامة وإدراج عروض االستشارات المھنیة إلى باقة خدمات المكتبة. التعاطف) وتحویل الم

یسعى الشباب المبدع تحت شعار "االبتكار یحتاج إلى شجاعة"  إلى تحول ابتكاري للمكتبات والوسائط بوصفھا 

ن المواطنین لعمل متعاون مكانًا ثقافیًا واجتماعیًا بأفكار جدیدة وغیر مستھلكة وخدمات لھا قیمة مضافة وقریبة م

 في المكتبة بعیدًا عن فكرة الجمع والحفظ.

 المكتبات.. فضاء ثالث
كما ذكرنا فإن مصطلح "الفضاء الثالث" ھو مصطلح متخصص مشتق من علم االجتماع الذي وجد طریقھ أیًضا 

قترح لمكان مجتمعي إلى شؤون المكتبات. حیث یشیر ھذا المفھوم إلى قرارات استراتیجیة للمكتبات  لوضع م

یتسم بالتواصل. صارت المكتبات العامة كفضاء ثالث مطلبًا  خاصة ألنھا تضیف قیمة معماریة بمبانیھا في المدن 

 والبلدیات وأصبحت تكلیفات منشودة لفناني معمارین مرموقین شأنھا شأن المتاحف  .

االجتماعي. تؤثر األبنیة الجدیدة للمكتبات الحدیثة تسعى المكتبات الیوم ألن تبدو في مظھر أن لھا وظیفة المكان 

على أي ًمدینة تأثیًرا ملحوًظا بفضل فنھا المعماري الذي ال خالف علیھ. لكنھا تقدم أیًضا إمكانیة النقاش والحوار 

مع المواطن. على غرار المكتبات الكبرى في المنطقة اإلسكندنافیة وبریطانیا وھولندا أو الوالیات المتحدة 

األمریكیة فإن بعض المكتبات الكبیرة  وضعت أفكاًرا عن إمكانیة إدراج مرافق خدمیة أخرى داخل البنایة أو في 

المحیط القریب مثل مراكز للمعلومات السیاحیة ومدارس لتعلیم الكبار ومتاحف ومطاعم وكافتیریات ومحالت 

 لبیع الكتب وفروع للبنوك أو أماكن لتنظیم العروض والمؤتمرات.

ولدت فكرة الفضاء الثالث مع ظھور مراكز التسوق الكبرى والموالت التجاریة داخل المدن أو ضواحیھا في فترة 

السبعینیات من القرن الماضي. ویقصد بھا أماكن حیاتیة بین البیت (كمكان أول) وعالم العمل أو مكان التدریب 

للتسوق والتسلیة أو لتناول الطعام والمشروبات والبقاء (كمكان ثان) الذي تلتقي فیھا األسر والشباب أو المدیرین 

بھا لبعض الوقت. بدأت المكتبات في التحول إلى أماكن للفضاء الثالث مع خسارة مكانتھا بوصفھا مراكز 

المعلومات الحصریة بسبب العروض الدعائیة، ألنھ صار معروفًا تراجع  األھمیة المحوریة لعروضھا من 

النظر إلى إمكانات التحمیل واإلحاالت المتنوعة األخرى،  وصارت ھناك حاجة إلى أفكار الوسائط حتى اآلن ب

كما یقول العدید من  -ابتكاریة جدیدة. إذا أرادت المكتبات الحفاظ على وجودھا في القرن الحادي والعشرین  

عالیة من أمان اإلقامة  یجب أن تضع سمات جدیدة في أولویاتھا. ومطلوب من المكتبات مستوى جودة  -الخبراء 

وعروض أشمل من التعلم والتعلیم. ویجب أن یتمحور في دائرة أھدافھا المحددة تطورھا لتصیر أماكن للتعلم 

ومراكز معلوماتیة توفر أماكن للعمل سواء الفردي أو الجماعي، حیث یزداد التعلم والعمل العلمي في شكل 



تلفة فصارت ھناك حاجة في الوقت ذاتھ لتوفیر مناخ یشجع مجموعات عمل. وألن احتیاجات المستخدمین مخ

على التركیز ومحفز مثل اتساع مؤثر وانفصال مركز، باإلضافة إلى توفیر طیف متنوع من إمكانات العمل 

المناسب من مقاعد وأثاث مریح.  لذا نطرح سوال كیف ستبدو المكتبة مستقبال خاصة المكتبات العامة، دون أن 

 صورات مرئیة محضة؟تنزلق داخل ت

طور المتخصص السابق في شؤون المكتبات "كالوس دام " أربعة نماذج جدیرة باالھتمام التي تربط  

 الحاضر بالمستقبل بطریقة مرنة.

 

 

 المكتبة المریحة
من الواضح أنھ یوجد احتیاج متزاید من أماكن التواصل العامة واالجتماعیة كما یوضح التناقض بین عدد 

لمستعیرین النشطین والعدد األكبر من الزوار المتفقدین للمكتبة. لم یعد في اإلمكان التفكیر في مكتبة عصریة من ا

دون وجود مقاھي. كما صارت األماكن ذات األثاث المریح أو ما یطلق علیھا اسم "غرف المعیشة" متوفرة في 

وار وقتًا في األحادیث الجانبیة والدخول على المكتبات األنجلوساكسونیة التي من الممكن أن یقضي بھا الز

اإلنترنت وشرب القھوة أو القراءة في استرخاء. لذا یجب على مصممي الدیكورات الداخلیة العمل أكثر على 

وضع تصمیمات تتفق مع تلك المعایشات لتكون متنوعة ومتعددة الوظائف. عالوة على ذلك یجب أن تمتد ساعات 

 ء وفي عطلة نھایة األسبوع.العمل حتى أوقات المسا

فمكتبة المستقبل ھي مصدر إلھام جمعي.. مكان یتسم باألجواء والطراز المریح الذي نرغب البقاء فیھ 

 براحة وااللتقاء بعالم المعلومات والكتب والوسائط العصریة.

 
 االتحاد مكتبة

المستویات المتعلقة بالتعلیم كمقدم خدمة أثبتت المكتبات ذات التجھیزات المواكبة للعصر نفسھا بالفعل على جمیع 

 بال أي عوائق وقابلة لالستخدام من جمیع طبقات الشعب لتصیر وسیط للمعلومات والمعرفة.

في  یجب أن تكون المكتبة العامة في المستقبل جزًءا من اتحاد مكتبات مترابط بشكل أقوي والدخول

.  كل شيء في محفوظاتھا یوجد أي مكتبة تستطیع تخزین عرض شامل أعلى بكثیر من المراجع والوسائط ألنھ ال

لذا یصیر وجود فھرس مشترك في شكل قاعدة بیانات للوسائط فاعال للغایة إذا تمكن المستفیدون من الخدمة من 

توفر"مكتبة مریحة لألطفال" قسًما جدیًدا مجھًزا 
لألطفال في مكتبة المدینة زابروكین (بوالیة 

ال بعیدھا زارالند) التي تمكنت من االحتف
م. 2014التسعین في مبنى مجلس البلدیة عام 

یوجد وسط المكان شكل لشجرة القراءة مصنوع 
من الخشب التي ینتشر أسفلھا أماكن للقراءة 
ملیئة بالخزانات المخصصة للكتب بداخلھا الكتب 
المصورة المناسبة للفئة العمریة من سن سنتین 
 إلى ثمانیة أعوام. إلى جانب عروض متنوعة

لمجموعات حضانة "كیتا" تقدم المكتبة للتربویین 
باقة متنوعة من الوسائط لمزید من التدریب 
وأفكار لعمل ألعاب ریاضیة أو أنشطة موسیقیة 

 وعروض راقصة.
 



یجب أن یتم . العرض المشترك في مكان معیشتھم ودراستھم المدرسیة أو في العمل من استخدامھم بنفس الكیفیة

حیث یكفل . دمات المكتبیة بشكل أكثر استمراریة عن الوقت الراھن في مكتبات عامة وعلمیة مترابطةتطویر الخ

ھذا األمر من الناحیة التنظیمیة أن المستفید من الخدمة سیستخدم كل مكتبة من االتحاد ببطاقة مكتبة واحدة 

 .ن إرسالھ إلى البیت مقابل مبلغ إضافيواستعارة الوسیط المطلوب في المكتبة الرئیسیة عبر اإلنترنت ومن الممك

 المكتبة المركبة
غالبا ما نرى الیوم في عدد غیر قلیل من األماكن مكتبات متجاورة أو حتى مقابلة لبعضھا البعض بوظائف 

متنوعة وأوجھ عنایة متعددة دون أن یكون ھناك اتفاقیات تعاون. یجب اختبار إمكانات االندماج وأوجھ التعاون 

مجاالت االستثمار في العصر االقتصادي الصعب الحالي، وربما یمثل االندماج المعماري والمكاني في أحد 

والمؤسسي للعدید من المكتبات الصغیرة في وحدة أكبر خیاًرا في المستقبل. یجب اختبار قربھا المكاني المباشر 

أي مدینة. بھذا المفھوم من الممكن تجمیع في األماكن التي یوجد بھا العدید من المرافق التعلیمیة والثقافیة في 

متحف وطني ومكتبة مدرسیة ومركز للوسائط وأرشیف ومدرسة لتعلیم الكبار ومعرض فني ومكتبة في مكان 

 مناسب لتصبح مركًزا للمعلومات والوسائط.

 

 

 

 وكالة مكتبة المدینة
من الممكن مواصلة تطویر تنوع الوظائف واالختصاصات المطلوبة من المكتبات في المدن الكبرى أو المتوسطة 

إذا بدا الدمج المكاني غیر قابل للتنفیذ ألسباب مختلفة  أو غیر مھم إال بقدر قلیل لبناء نظام مكتبات مترابط بشكل 

آخر. ونقصد ھنا على وجھ الخصوص المكتبات المدرسیة الكثیرة  التي تبدو غالبًا في مظھر الجزر المنعزلة.  لذا 

وكالة دامجة تحث على التعاون بین المكتبات. ستحتل المكتبة من الممكن أن تصیر مكتبة المدینة في المستقبل 

المدرسیة مكانة محوریة لكل مدارس المدینة فھي تعلم وتقدم المشورة للعاملین وتعمل على توفیر الكتب والوسائط 

لكل األطراف كما تعمل على تحدیث ومعالجة المقتنیات بشكل مناسب للتخصص وتنسق اختیار الموارد البشریة 

 تضع موازین مھمة للخدمات.و

تم االنتھاء من مكتبة الوسائط الجدیدة في میدان 
(نوردراین تیاتربالتس في كرفیلد في والیة 

م بعد عملیة تشیید 2008فیستفالین) األلمانیة عام 
استمرت عامین ونصف العام. حیث توفر المكتبة 

ألف وسیط ورقي ورقمي لسكان المدینة.  195
بفضل التعاون والتنسیق تمكن طالب المعھد العالي 
نیدراین من استخدام الخدمات والوسائط المتوفرة 

مجانًا خاصة  2005بالمكتبة في كرفیلد منذ عام 
خدمة عرض الصحافة التي تتیح قراءة ثالثة ألف 
جریدة دولیة یومیًا في شكل إلكتروني حیث یتم 

 استخدام ھذه الخدمة بمعدل كبیر.
 



 فرضیات عن دور المكتبة في المستقبل
ما ھي القیمة اإلضافیة التي من الممكن أن تحظى بھا المكتبات العامة الیوم  وخالل عشر أعوام؟ أدلت "باربارا 

 م بتحدید الثالث فرضیات التالیة:2013لیزون" برأیھا عام 

ة غیر تجاریة وفي إطار حمایة البیانات للمعلومات والمعرفة المكتبات ھي الضمان إلتاح الفرضیة األولى:

 والتعلیم والثقافة.

فالمكتبات تمثل البدیل للمؤسسات االقتصادیة العاملة على شبكة اإلنترنت بما تقدمھ المكتبات من عروض رقمیة 

یانات األشخاص بشكل التستھدف الربح. فھي مرافق عامة ملتزمة بقوانین حمایة البیانات أي ال تقوم بتخزین ب

 غیر موثوق بھ أو تنقلھا وتتعامل مع تلك البیانات بأعلى قدر من الحساسیة.

 یجب أن تھتم المكتبات بالتغیرات التقنیة واالجتماعیة والثقافیة وتعمل على تطویرھا. أثرت الفرضیة الثانیة:

م. وساھم الترویج 2000اتھا منذ عام التطورات التقنیة  بشكل ھائل على عمل المكتبات وسماتھا وتجھیزات خدم

المستمر للتقنیة الرقمیة من خالل االحتیاج المتواصل للمستفیدین من الخدمة للمواد العینیة في كثیر من المكتبات 

أن تواكب المكتبات بقوة تغیر المفاھیم الحادث للتعامل مع  إسھاًما واعیًا. على أساس ھذه الخلفیة من المھم

لمعلومات. فإلي جانب التوجھات العالمیة الھائلة مثل التقنیات الجدیدة وحمایة البیانات الوسائط وعروض ا

والعروض التعلیمیة أونالین ونماذج العمل الجدیدة أونالین یوجد بألمانیا مستجدات مجتمعیة وسیاسیة محددة التي 

ھا في مجالھا وتبرر التمویل من یجب أن تتعامل معھا كل مكتبة عامة في الوقت الراھن كي تحافظ على مصداقیت

أموال دافعي الضرائب. وأھم العناصر في ھذا السیاق ھي الھجرة واالندماج والتحول الدیموغرافي وانقسام 

المجتمع وتطور أنماط حیاتیة جدیدة  والتقارب بین التعلم والتسلیة وأشكال جدیدة من تقریب المعلومات والمعرفة 

تشیر باربار لیزون إلى تكثیف آخر لوظیفة المكتبة كمكان تعلم داخل المدینة وكمرفق  وتقلیل الدیون. في إجابتھا 

لخدمات المواطنین على غرار النموذج الدنماركي حیث  أضافت قائلة أیًضا أن الدخول قلیل التكلفة وغیر 

 كل مستمر.التجاري لمعلومات موثوق بھا وثقافة تستھدف الجودة ستصبغ العمل في المكتبات العاملة بش

 "یجب على متخذي القرار السیاسي تقدیم الدعم للوظائف المھمة للمكتبات في المجتمع الرقمي." الفرضیة الثالثة:

استفسارات عن العوامل األساسیة  2013صاغ اتحاد المكتبات األلماني بمناسبة انتخابات البرلمان األلماني عام 

م. 2017نیا. ومن المتوقع وضع استفسارات جدیدة بنفس القدر لعام السبعة للقدرة المستقبلیة للمكتبات في ألما

حیث تمت صیاغة مجاالت التمویل والموقف القانوني للمكتبات وحقوق الملكیة الفكریة للمجتمع العلمي والتحول 

عامة الرقمي والحفاظ على المقتنیات والتعلیم الثقافي ونقل كفاءات الوسائط والعمل أیام اآلحاد للمكتبات ال

واالقتراض الالمحدود من الكتب الرقمیة.  یجب أن یساعد العمل المكثف التحاد المكتبات األلمانیة تلك المطالب 

معارفھ في  2014السیاسیة على التنفیذ. روج االمتخصص في شؤون المكتبات والتربوي "فولفجانج كایزر" عام 

أشار إلى المكتبة الجدیدة روتردام التي  "حیث :“LIBREAS. Library Ideas مقال على مدونة باسم "

أنھا سجلت تراجعًا في معدالت االستعارة وھذا األمر لم  2009أعلمت المستفیدین من خدماتھا وزوارھا عام 

یلعب الیوم دوًرا ثانویًا بالفعل وكذلك سیكون الحال  یمثل مشكلة بالنسبة لھا ألن تزاید االستعارات والمقتنیات

كایزر أن التحول المعرفي الجدید والمتثمل في التحول إلى تطور مستدام وعواملھ االجتماعیة یرى . مستقبال

البیئیة سیكون في بؤرة االھتمام وقد تخدم المطالبة باالستدامة االجتماعیة من خالل المكتبات العامة تعزیز 

والیجب أن تقاس جمھوریة . تالترابط االجتماعي للمجتمع والشعب في بعض مناطق المدینة المحددة والبلدیا



ألمانیا االتحادیة التعلیمیة فقط بما تنفقھ من أموال على تحویل الكتب إلى صیغ رقمیة بل  أنھا تستحق تفعیل 

البرنامج  2013عام "   ekzمؤسسة"بدأ مقدم خدمات المكتبات . حقیقي لتكافؤ الفرص من خالل المكتبات العامة

افتتح المجلس . الذي یدور حول األدوار المستقبلیة للمكتبات" 2020تحرك عام  المكتبات"االستراتیجي الداخلي 

" مركز المعرفة"مقترحات عن نماذج األدوار الجدیدة االثني عشر امتدت النتائج من  2014الخاص بالمكتبة عام 

دم تعریفات جدیدة وبذلك لم تق" نقطة التقاء الحي"إلى " وسطاء الكفاءات الرقمیة"و" مؤسسة لتحفیز القراءة"و

ومختلفة بل حافظت على صور المكتبات كما یرى معظم اإلخصائیین دور المكتبات الیوم وبعد عشر أعوام 

بالتالي من الممكن تنظیم ھذه األدوار المستقبلیة في استطالع الرأي السنوي الذي یتم تنفیذه أونالین حسب . أیًضا

بتكلیف معھد ألنسباخ الستطالعات الرأي لعمل "   ekz "مت مؤسسة في إطار البرنامج االستراتیجي قا.  أھمیتھا

تم عرض النتائج على الجمھور . دراسة تم فیھا السؤال عن استخدام المكتبة وتوقعات المواطنین من المكتبات

بالتوزاي مع ذلك تمت إتاحة الدراسة ." المكتبات تقدر على التحول: 2016الفرص عام "المتخصص في مؤتمر 

 .للجمھور العام" مستقبل المكتبات في ألمانیا"وان بعن

 
 

حواًرا مباشًرا مع  1.448م على أساس 2005جدیر بالذكر ان استطالع الرأي الذي تم إجراؤه عام 

والخامسة والسبعین في المانیا أظھر نتائج حول سلوك القراءة  مواطنین تتراوح أعمارھم بین السادسة عشر

 %26واستخدام المكتبة وتوقعات المستقبل من المكتبات. حیث أظھر االستطالع أن في الوقت الراھن تقع نسبة 

 من الشعب بین عمر السادسة عشر والخامسة والسبعین في دائرة المستخدمین بانتظام للمكتبات العامة. باإلضافة

إلى ذلك عكس استطالع الرأي توقعات األلمان للدور المنشود للمكتبات في المجتمع. حیث أسفرت إحدى النتائج 

من العینة وجدت وجود المكتبات في  %32من العینة وجدت أن وجود المكتبات في المستقبل مھم و %58إلى أن 

لعامة تقدم عروًضا متنوعة. قمنا بتدوین كیف المستقبل مھم للغایة. وكان أحد األسئلة المحوریة أن المكتبات ا

یكون شكل مكتبة عامة على بطاقات. ماذا یجب أن تقدم  المكتبة بشكل حتمي حسب رأیھم؟ كیف یجب أن تكون 

 المكتبة العامة التي تحب استخدامھا؟

ر التوافق ) والبحث التمثیلي یظھekzإذا ما قارنا نتائج استطالع رأي المستفیدین من الخدمة لمؤسسة (

بخصوص تصور المكتبة المثالیة. أكدت دراسة معھد ألیسنباخ الستطالعات الرأي ما یلي:" یرى المتخصصون 

في المكتبات أنفسھم الوظیفة األكثر أھمیة في أن تكون المكتبة بیتًا للكتب والتنوع في الوسائط وكذلك مركز 

سیھتم الناس مستقبال بشكل أقوى من الیوم على أن تكون 
لمكتباتھم طابعًا معماریًا جمالیًا وأن تقدم أجواء من 
الراحة والتواصل لتتجاوز بذلك وظیفتھا في أنھا ذاكرة 
للمعرفة. تم افتتاح مكتبة بلدة نویفارین في والیة بافاریا 

م حیث یتخذ المبني شكل سفینة 2000نھایة عام 
دمة" من الزجاج بأشكال مختلفة للنوافذ وَدَرج منیر "بمق

قد یكون خطوة استرشادیة على طریق الفن المعماري 
 )J. Feistالحدیث للمكتبات (صورة 

 



قیمة عالیة للغایة بالنسبة للشعب. ومن وجھة نظر الشعب للمعرفة والمعلومات واالستشارات. وھذا المجاالن لھما 

ینتمي عرض وسائط شامل وتقدیم االستشارة المتخصصة أكثر المتطلبات أھمیة من مكتبة عامة. حیث تتمنى 

من الشعب ي من المكتبة التي یحبون استخدامھا عرًضا شامال من كتب ورقیة ورقمیة والمجالت  %76نسبة 

یتمنون الحصول على مشورة متخصصة جیدة من خالل موظفین مدربین. في حین  %70، و والموسیقى واألفالم

) أنھ من المھم للغایة أن یسود جو مریح في المكتبة العامة. وھذا األمر یتفق مع رأي %71اعتبر كثیرون (

كانًا للقاء حیث یرون أن من أھم أربع وظائف مستقبلیة للمكتبة ھي أن تخلق م. المتخصص في شؤون المكتبات

 .والبقاء لفترة من الوقت

 رؤیة وحقیقة في شأن المكتبات العلمیة
إذا سألنا عن التطورات الحالیة والمستقبلیة للمكتبات  تجدر اإلشارة إلى الدور المتغیر دوًما للمكتبات 

ع وسائط في ما یعرف باسم مجتمع المعلومات الذي صارت بھ المعلومات أحد المصادال األساسیة والتي تخض

المعلومات نفسھا لعملیة تحول متسارعة. زاد االحتیاج للمعلومات في كل أجزاء المجتمع وفي الوقت ذاتھ عرض 

المعلومات الذي یظھر بوصفھ عرًضا مبالغًا فیھ. تشارك المكتبات في سد االحتیاج المعلوماتي بوسائط تقلیدیة 

ا. وھذا یسري في األساس على كل أنواع المكتبات وإلكترونیة ومن ثم تحولت شخصیتھا ووظیفتھا وطبیعتھ

ویتضح على وجھ الخصوص في المتطلبات المتغیرة من  المعلومات في مجال العلم والبحث والعلم لذا فإن 

 المكتبات العلمیة تتأثر بشدة من تحول وظیفي للمكتبة بشكل أقوى ن المكتبات العامة.

الوسائط الورقیة ستحتفظ بأھمیتھا الكبیرة لتوفیر المعلومات للبحث تؤمن ھیئات مھمة مثل المجلس العلمي بأن 

والعلم التي ستزید بوضوح في الوقت ذاتھ من أھمیة المنشورات الرقمیة. بالتالي سینمو نمط من المكتبات العلمیة 

ل المكتبة أي شكمن ھذه الوظیفة المزدوجة التي یجب أن تحفظ مزیًجا من مصادر المعلومات الورقیة والرقمیة 
 الھجین.

 

 
 

 

 

تكون العالقة بین النمطین  وألنھ ال یمكن أن نضع في الحسبان زیادة تذكر في المیزانیة  یجب أن

متوازیة ویجب تعدیلھا باستمرار بالنظر إلى العرض والطلب. تھتم المكتبات العلمیة باالبتعاد عن توجھ سابق 

 access مھیمن لحفظ مقتنیات لصالح توجھ أقوى لتوفیر األدلة والمصادر فیما یعرف باللغة اإلنجلیزیة باسم "

contra holding قابل التخزین) على الرغم من أو لذلك تحدیدًا یبقى توفیر المیزانیات مثیرة " (أي اإلتاحة م

یمثل المبنى الجدید لمكتبة الجامعة والمكتبة العامة لوالیة 
م  2001تورنجین في مدینة یینا والذي تم افتتاحھ عام 

(التصمیم المعماري: ھیكمان وكریستل ویونج) إجابة على 
سؤال ما إذا كانت المكتبات في عصر شبكات البیانات 

الذي تحتاج إلى بنایة. یتكون نظام المكتبة بمدینة "یینا" 
یضم أكثر من أربعة ملیون وسیط من مكتبة مركزیة وثالث 
مكتبات فرعیة أكبر والعدید من المكتبات الفرعیة الموزعة 
في نطاق المدینة التي یجب أن یقل عددھا تدریجیًا. (صورة 

P. Scheere, FSU Jena.( 
 



للمشكالت. ومن ثم یوجد انقسام واضح لالحتیاج للمعلومات، بینما لم تعد الوسائط الورقیة ھي المصدر األساسي 

ومات بالنسبة لھذه للمعلومات في العلوم الطبیعیة والھندسیة ومن ثم فقدت المكتبة دورھا المھیمن كمقدم للمعل

المجاالت المتخصصة ستبقى المكتبة بالنسبة للعلوم األخرى مصدر لحفظ المقتنیات الورقیة على الرغم من  

تراجع الھیكل الكالسیسكي للمقتنیات في "علوم الببلیوجرافیا" نتیجة الضغوط االقتصادیة والتحول الرقمي 

 جھ الخصوص مھمة صعبة في تلبیة الثقافات المعرفیة المتنوعة.المتقدم. ومن ثم تواجھ المكتبات الجامعیة على و

على الرغم من أن إحصائیات المكتبات تظھر تزاید عدد األعمال الورقیة للغایة كسابق عھدھا إال أن عدد 

اإلصدارات الرقمیة قد تزایدت بسرعة كبیرة سواء أكانت مجالت إلكترونیة أو كتب رقمیة أو مقتنیات المكتبات 

إذا انخفض عدد . تم تحویلھا إلى شكل إلكتروني وقواعد بیانات أو غیرھا من المصادر اإللكترونیة التي

وثمة .  مثیًرا للدھشة االستعارات من المكتبات بشكل كبیر بالنظر إلى المعرفة المتاحة أونالین فھذا لیس أمًرا

جل المكتبات الحكومیة  والعامة وكذلك تس. صیحة رائجة مناقضة تتمثل في تحول المكتبات إلى أماكن للقراءة

المكتبات الجامعیة  عدد كبیر من المستخدمین في قاعات القراءة والمناطق العامة المفتوحة الذي یفوق العدد 

المتاح من األماكن في كثیر من األحوال، األمر الذي یضطر إلى اتخاذ إجرءات تنظیمیة على المدى القصیر 

 .ى المدى الطویلوإجراءات لزیادة السعة عل

لذا فإن إنشاء مراكز للقراءة أو ظروف بیئیة مواتیة للقراءة التي أسفرت عن ظھور نماذج أولیة في 

ویتزاید النظر إلى المكتبات العامة إلى جانب . دول الجوار األوروبیة والتزال في مرحلة البدایة في ألمانیا

على الرغم من . درج ترتیبات للتعلم وإدارة المعرفة إلى خططھاالمكتبات العلمیة بوصفھا أماكن للقراءة كما أنھا ت

لذا تحتل مسألة تخطیط األبنیة . التحول االفتراضي المتنامي تظل المكتبة ككیان مادي على األرض متاح

. واالحتیاج لألماكن أولویة على قائمة الموضوعات التي ستحدد الشأن الخاص بالمكتبات في السنوات الالحقة

وإن تم بناء العدید من المكتبات وتوسیعھا وتطویرھا وإعادھا تجدیدھا بشكل أساسي بعد الوحدة األلمانیة حتى 

 . ستظل عملیة توسعة مساحات العرض وزیادة األماكن في العدید من األبنیة مھمة ملحة

تعد المكتبات مؤسسات تعد نھضة قاعة القراءة التقلیدیة بمثابة انعكاًسا لالستخدام المتزاید للمكتبات. وال 

تعلیمیة ثقافیة أماكن یمكن اكتساب كفاءات أساسیة بھا مثل كفاءة القراءة والوسائط والكتابة والمعلومات. بینما 

تعرض المكتبات العامة برامج للحصول على كفاءة القراءة األساسیة وتوفر التعامل اآلمن مع الوسائط الرقمیة 

الشباب تقدم المكتبات العلمیة للطالب والتالمیذ األكبر سنًا والفئات المستھدفة الموجھة بقدر كبیر إلى األطفال و

األخرى عروًضا متنوعة الكتساب الكفاءة المعلوماتیة على المستوى األكادیمي. یدعم نقل الكفاءات المعلوماتیة 

ارة المراجع ودمج التدریب والرقمیة وتنفیذ فاعلیات تعلیمیة عن موضوع البحث العلمي مثال أو استخدام برامج إد

الخاص باألعمال المكتبیة ضمن مناھجھا وبرامج مراحل اللیسانس والماجستیر في الكلیات والمعاھد العلیا 

)  من دور المكتبة ویزید من الوعي TeachingLibrariesوغیرھا من اإلجراءات لبناء مكتبات تعلیمیة (

 بدورھا بمفھوم تسویق الخدمات المكتبیة.

أظھرت استطالعات الرأي في مختلف الجامعات أنھا تتوقع من المكتبات الجامعیة أن تدمج كما  

مصادر اإلنترنت العلمیة المھمة وتتیحھا عبر محرك بحث مریح. كما یجب على المكتبات أن تكون بمثابة 

دة في الوقت "بوابات للمالحة في بحور المعرفة" لمواجھة فیض العروض من المعلومات بقدرة استقبال محدو

نفسھ للباحثین عنھا بأدوات مناسبة. باإلضافة إلى ذلك یتوقع المستفیدون من الخدمات المكتبیة أن تطور المكتبات 

من عروضھا من الوسائط اإللكترونیة وخدماتھا دون إغفال العنایة بمقتنیات الكتب والمجالت، ألن الكتاب سیظل 



ھو الوسیط األساسي كسابق عھده. ال یتضمن تطویر المكتبة الرقمیة في العدید من الحقول المعرفیة المتخصصة 

الدخول إلى المجالت والنصوص الكاملة اإللكترونیة وقواعد البیانات وغیرھا من مصادر اإلنترنت وحسب، بل 

أیًضا إدارة معلوماتیة فاعلة. وھذا األمر یتضمن إنشاء منصات إلكترونیة وأنظمة كشف للمصادر ومحركات 

 التي تربط العروض المتنوعة للغایة بمصادر معلوماتیة رقمیة وتقلیدیة.  بحث

من ثم تكون المكتبات بمفھوم المكتبة الھجین حلقة الوصل بین عالم رقمي وورقي الذي من الممكن أن 

ط یضمن جزًءا من أمنھا الوجودي. ومن أمنیات الطالب أیًضا الوساطة الفاعلة للكفاءات المعلوماتیة والوسائ

نصوص أساسیة إلكترونیة  –وكذلك تقدیم المساعدة في أشكال جدیدة من البحث العلمي (مثل اإلرشاد أونالین 

العروض التقدیمیة متعددة الوسائط وغیرھا) ولتلبیة ھذا المتطلبات  -وغیرھا) والنشر العلمي (النشر اإللكتروني

المعرفة المتخصصة في عمل المكتبات والقدرات تحتاج المكتبات لبنیة تحتیة تقنیة وتنظیمیة مناسبة وإلى 

المكتسبة من التدریب األساسي واالرتقائي. إال أن المكتبات العلمیة لیست مؤسسات تعلیمیة فحسب بل مؤسسات 

ثقافیة. وفي ھذا السیاق فھي مكلفة بحفظ التراث الثقافي والمعرفة المنقولة وتسجیلھا ورقیًا واستخراجھا وحفظھا 

 ألجیال الحالیة والمستقبلیة في صورتھا األصلیة أو في أشكال رقمیة ثانویة.لتوفیرھا ل

 التراث الثقافي
صار حفظ التراث الثقافي المادي وغیر المادي مھمة محوریة على المستوى الدولي بالنظر إلى التحول 

الشاملة كجزء من الذاكرة السریع للوسائط والمجتمع.  إن التراث الثقافي األلماني لھ أھمیتھ العالمیة وقیمتھ 

اإلنسانیة الجمعیة. وتخضع عملیة حفظھ ونقلھ إلى األجیال التالیة للمسؤولیة المجتمعیة شاملة. لذا فإن مفھوم 

التراث الثقافي یشمل منتجات متحركة وساكنة لھا قیمة أثریة وتاریخیة ومعماریة وفنیة وأدبیة وتقنیة وعلمیة 

ي على وجھ الخصوص ھي مقتنیات منقولة في دور المحفوظات والمكتبات وغیرھا. وعناصر التراث الثقاف

 والمتاحف وغیرھا من المؤسسات الخاصة بالذاكرة األخرى.

تخضع عملیة حمایة الثقافة واألعمال التذكاریة التفاقیات دولیة وتشریع قومي. مثال على ذلك اتفاقیة 

لالتحاد  2008والمساعي الحادثة عام  1954ة من عام الھاي لحمایة التراث الثقافي إبان الصراعات المسلح

والتي دخلت  1972األوروبي لعمل ختم أوروبي للتراث الثقافي. وتعد االتفاقیة التي أبرمتھا منظمة الیونسكو عام 

یة حسب ھذه اإلتفاق -م  لحمایة التراث الثقافي والطبیعي للعالم ذات أھمیة ھائلة حیث تقوم  1975حیز التنفیذ عام 

ألماكن التراث العالمي التي  1978بمنح لقب تراث عالمي من خالل منظمة الیونسكو والقائمة المنشورة عام   -

تضم مایزید عن ألف نصب تذكاري ثقافي وطبیعي في أكثر من مائة وستین دولة حول العالم. وأضافت منظمة 

 Memory of وھي التراث الوثائقي العالمي "م 1992الیونسكو لبرنامجھا عن التراث الثقافي ركیزة ثالثة عام 

the World  .الذي یھدف إلى تأمین الدخول للوثائق المھمة ثقافیًا وتاریخیًا وحفظھا من الدمار والنسیان " 

 

 

 



 
 

 

 

تشمل قائمة الوثائق التراثیة العالمیة مخطوطات قیمة ومقطوعات موسیقیة ومقتنیات وبطاقات 

م في أثناء ذلك 1999ومطبوعات ووثائق سمعیة وصور وأفالم. وتم تسجیل تراث وثائق ألمانیا لألول مرة عام 

المؤسسات التي تعنى بالذاكرة ختم ذاكرة العالم. حمل أكثر من عشرین قطعة من المكتبات األلمانیة وغیرھا من 

م لحمایة التراث 2016م والذي تم تعدیلھ عام 1955على المستوى القومي یمكن أن نذكر القانون الصادر عام 

الثقافي (قانون الحمایة الثقافیة) الذي یلزم بحمایة الكنوز الثقافیة األلمانیة من انتقالھا إلى الخارج. لذا تم تسجیل 

بعض األعمال الفنیة وغیرھا من الموضوعات واألعمال التراثیة ومنھا إرث المكتبات لھذا السبب في سجالت 

التراث الثقافي القومي القیم على مستوى الوالیات وفي جمیع أنحاء المانیا. ینظم القانون أیًضا نقل التراث الثقافي 

ستیرداه أو تصدیره بشكل غیر قانوني وھذا األمر یستلزم في الداخل والخارج واستعادة التراث الثقافي الذي تم ا

 بحث األصل  كي یمكن إثبات أصل القطعة األثریة بال أي مجال للشك.

 

 
 
 
 
 

 المكتبة األلمانیة الرقمیة

تنظم مكتبات المقتنیات القدیمة بانتظام معارض مع توفیر 
منشورات علمیة في معظم األحیان لتقدیم تراثھا التاریخي 
لقاعدة جماھیریة أكبر. إال أن األماكن ذات التجھیزات 
الخاصة فحسب والمؤمنة مثل المتاحف ھي من تقدم إمكانیة 
عرض أھم القطع الفنیة وأقیمھا. وتواصل المكتبة العامة 
والحكومیة والمكتبة الجامعیة بمدینة (درسدن) في والیة 

لید م التق2002ساكسونیا في مبناھا الذي تم افتتاحھ عام 
القدیم للفصل المكاني من العرض المتغیر والدائم. تقع 
خزانة المقتنیات القیمة داخل متحف الكتب حیث تعرض 
القطع المتفردة العدیدة مثل مخطوطة مایا من القرن الثالث 
عشر أو أصل عمل "مرآة ساكسونیا" التراثي ألسباب 

 .H خاصة بالحفظ لستة أسابیع في العام. (صورة
Ahlers, SLUB Dresden ( 

 

تجذب مكتبة تریر (والیة راینالند بفالتس) اھتمام الكثیر من السیاح منذ وقت طویل التي تزور المدینة الواقعة 
ات قیمة التي تفتح  أبوابھا أیام اآلحاد. كما یقدم المتحف المجھز بأحدث على نھر موزیل كل عام حیث بھا خزان

مخطوطة وثالثة آالف من  2800تقنیات المیدیا كنوًزا قیمة جدیرة باإلطالع وذات أعلى قیمة. تملك المكتبة 
في  الكتب المطبوعة األولیة ومائة ألف من المطبوعات القدیمة. ومن ضمن المقتنیات المعروضة المدرجة

) وكتاب نھایة العالم في تریر إلى جانب ,Codex Egbertiالتراث الوثائقي العالمي للیونسكو كتاب األناجیل (
مطبوعات أولیة قیمة مثل إنجیل جوتنبیرج ومخطوطات أصلیة من العصر الحدیث لنیكوالوس كوسانوس 

لألرض والسماء (مدینة البندقیة  ویوھان فولفجانج فون جوتھ وكارل ماركس. في منتصف المكتبة یوجد كرتان
 )StB/StA Trierم) (صورة 1693أو عام  1688

 
 



مع التحول الرقمي للمقتنیات التاریخیة حققت المؤسسات الثقافیة األلمانیة مطلب منظمة الیونسكو في إتاحة 

ي الوقت ذاتھ تحقق الھدف السیاسي في مواصلة تطویر التراث الثقافي مع التحول الرقمي للمقتنیات التاریخیة. ف

ألمانیا لتصبح بلدًا ثقافیًا رقمیًا  من خالل عروض ذات قیمة نوعیة كبیرة للمحتویات الرقمیة. أكدت ألمانیا مجددًا 

. بینما نظمت المكتبات العلمیة الكبرى منذ سنوات 2017-2014على ھذه الرغبة في األجندة الرقمیة في فترة 

دیدة ورش عمل للتحول الرقمي القادر على األداء وأتاحت عدد كبیر من المخطوطات والمقطوعات الموسیقیة ع

والمطبوعات القدیمة وغیرھا من المجموعات لالستخدام المجاني على مستوى العالم بواسطة موارد ذاتیة أو في 

ص التحول الرقمي بمدى متزاید، ومن إطار مشروعات ممولة تمویال خارجیًا. أدركت مؤسسات ثقافیة أخرى فر

ثم یتضح  أن اإلتاحة األیسر للمقتنیات تزید االھتمام باألعمال الثقافیة التذكاریة المحفوظة وتجذب عدد أكبر من 

الناس للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات وغیرھا من المؤسسات الثقافیة.  ویعني ھذا األمر بالنسبة للمكتبات 

لقدیمة ضرورة عرض كنوزھا.إذا كان لدیھم الرغبة في إثارة حماس الناس للتراث الثقافي أو ذات المقتنیات ا

اإلبقاء على حماسھم وھذا األمر یحدث الیوم من خالل العروض الدائمة أو الخاصة ونادًرا ما یتم ذلك في إطار 

جدیدة مثل تقدیم  متحف جاذب للكتاب أو عرض لمقتنیات محفوظة خاصة. یوجد في العرض الرقمي حلوال

عروض افتراضیة عن طریق استخدام التطبیقات لألجھزة الطرفیة الحاسوبیة النقالة.  یشترط التوقع الحالي من 

جودة نقل عالیة ومعلومات إضافیة متعلقة بالمعروضات على سطح عرض عالي الجودة ومتعدد الوظائف 

حاسوبیة إلى تعریف للمعاییر التقنیة والمتخصصة وتحسین كل شيء في الشبكة لكل نوع من األجھزة الطرفي ال

مثل المعاییر  الخاصة بالمكتبات. وتكون جمیعًا شرًطا مسبقًا محوریًا إلنشاء منصات محددة الموضوعات 

 وإقلیمیة وقومیة ودولیة ورقمیة إلى جانب الشروط القانونیة والمالیة التي تتیح الدخول إلى التراث الثقافي. 

ات متنوعة من مصادر مختلفة للغایة تحدیًا كبیًرا إال أنھ یشمل على قدرة ھائلة. تطالب یمثل جمع بیان

في تمثیل الثراء الثقافي والعلمي األلماني المتنوع وفي الوقت نفسھ مھمة تأمین القدرة  المكتبة الرقمیة األلمانیة

خصیًصا للعلماء والباحثین وحدھم بل إلى التنافسیة أللمانیا في العلم والبحث والتعلیم. لذا فھي لیست موجھة 

عموم الناس. ومن ھذا المنظور تفتح مجاال مجانیًا ومریًحا لمالیین الكتب واألرشیفات والسجالت والصور وفنون 

 النحت والمقطوعات الموسیقیة والوثائق السمعیة واألفالم.

یتم تمویل المكتبة األلمانیة الرقمیة من الحكومة األلمانیة المركزیة والوالیات على أساس االتفاقیة المبرمة عام 

م. ویمثل المسؤولون عن المكتبة الرقمیة األلمانیة  شبكة جدیرة یشارك بھا مؤسسات ثقافیة وعلمیة من 2009

ئات الممثلة في  ھذه الشبكة ھي الجمعیة العامة لألعضاء الدولة والوالیات واألقالیم من جمیع االتجاھات. والھی

ومجلس اإلدارة ومجلس األمناء، ومقرھا برلین بالقرب من مؤسسة الملكیة الثقافیة البروسیة. یزید عدد 

مؤسسة إال أن شركاء التعاون ال یقدمون البیانات المستخرجة والبیانات التعریفیة  2700المؤسسات المسجلة عن 

لمصغرة مباشرة بل تستخدم مساعدة المؤسسة الخدمیة اإلقلیمیة. تم إطالق المكتبة الرقمیة األلمانیة عام والصور ا

م. قدمت على بوابتھا المكونة مما یزید عن 2014م في نسخة تجریبیة وإطالق النسخة الكاملة األولى عام 2012

ال تقدم المكتبة الرقمیة األلمانیة مقتنیات م . 2016ملیون عمال في أكتوبر عام  20ثالثمائة شریك مایزید عن 

رقمیة فحسب بل تعرض جزئیًا معلومات خدمیة خالصة وھي في المقام األول مواد من األرشیفات غیر 

المعروضة رقمیًا. بھذه الطریقة تسعى لسد الفجوة في أداة محوریة للتوثیق في اأمانیا للمعلومات المستخرجة 

 والتراث األرشیفي الرقمي.



وضعت المكتبة الرقمیة األلمانیة خطوًطا استرشادیة وأسس عملھا في األعوام التالیة في خطتھا  

. حیث تسعى مستقبال لعرض المزید من البیانات الثقافیة بجودة أفضل ومواصلة 2020-2015االستراتیجیة 

 تحسینھا لمنصات بیانات.

 

 
المكتبة ال تكمن األھمیة الكبیرة للمكتبة الرقمیة األلمانیة من منظور قومي فحسب فھي تساھم في 

تراث الثقافي األلماني على المستوى األوروبي بوصفھا أحد ) في تأمین وإتاحة الEuropeana( الرقمیة األوربیة

المسؤول عنھا لجنة االتحاد األوربي ومقرھا مدینة الھاي  -الركائز األساسیة. تربط المكتبة الرقمیة األوروبیة  

 التراث الثقافي لكل الدول األعضاء لالتحاد األوروبي. حیث تكفل الدخول المجاني لكل أطیاف  -الھولندیة 

الشعب من المھتمین للتراث الثقافي. ازداد عدد مجموعات المكتبة الرقمیة األوروبیة بشكل سریع في دیسمبر 

 ملیون عمال فنیًا وكتابًا ومقطع فیدیو وسمعي ووسائط أخرى. 50م. وانطلقت البدایة بأكثر من 2016

 

 
 

 حفظ المقتنیات
وجھة نظر لم یفقد األصل أھمیتھ في العالم الرقمي. فاإلتاحة الرقمیة الشاملة لیست مكسبًا كبیًرا من 

المستفیدین من الخدمة فحسب بل ومن وجھة نظر حفظ المقتنیات. حیث تساھم إتاحة أعمال  رقمیة بجودة عالیة 

في حمایة األعمال األصلیة من االستخدام المفرط حیث یمكن حفظھا وفقًا لشروط تخزین مثالیة في المخازن. 

م وانھیار 2004ة أنا أمالیا في مدینة فایمار عام فحفظھا ھي أحد أھم التحدیات في عصرنا. دعَّم حریق مكتب

م من الرؤیة السیاسیة والمجتمعیة في أن تكون المحافظة على 2009األرشیف التاریخي لمدینة كولونیا عام 

من األعمال التراثیة ذات أعلى قیمة المخطوطات من 
عصر الوسیط مثل مخطوطة قصائد فاینجارتن التي ال

ظلت محفوظة في دیر طائفة الرھبنة البیندیكتیة  
بفاینجارتن حتى عصر مصادرة الممتلكات. ومنذ لك 
الوقت وھي متاحة في مكتبة فورتمببیرج العامة في 

 HBمدینة شتوتجارت (والیة بادن فورتمبیرج) (كود
XIII 1 شعر الغزل األلماني ). تعد من أھم المقتنیات ل

في العصر الوسیط الذھبي وتضم قصائد للعدید من 
الشعراء منھم ھارتمان فون أویھ (صورة الشاعر كود  

33r( 
 

ملیون كتاب صادر  135وفقًا للتقدیرات حدث تلف لقرابة 
و صارت  %12م أي قرابة 1840عد عام في ألمانیا ب

تعرضت لإلصفرار  %30غیر قابلة لالستخدام. وھناك 
بشدة لدرجة استلزمت إبعادھا عن العرض  لتجنب ضرر 
آخر لالستخدام. تتطرح إشكالیة الترمیم األولي في حاالت 
خاصة وإزالة الحموضة من أعداد كبیرة من المقتنیات 

تب في الیبتسیج (والیة إلنقاذ الكتب مثل مركز حفظ الك
ساكسونیا) موضوع أن األموال التي توفرھا الحكومة 
والوالیات للحفاظ على التراث الثقافي المكتوب متواضعة 

 للغایة بالنظر إلى حجم المھمة.
 



الذي تم تأسیسھ عام  تحالف الحفاظ على التراث الثقافي المكتوباألصول المھددة بالخطر مھمة قومیة. ألف 

المذكرات ووجھات النظر لتنویر صانع القرار السیاسي والرأي العام بھذه الرغبة. یتم م مجموعة من 2001

م وقعت مطالبھا في 2014تنظیم یوم قومي للحفاظ على التراث الثقافي المكتوب سنویًا في أماكن متنوعة عام 

 إعالن فایمار الذي وقع علیھ جھات بارزة.

المكتوب لمبادرة التحالف التي استوطنت  ث الثقافيمركز التعاون للحفاظ على الترایعود تأسیس 

م  والتي یقوم  بتمولیھا الجھة  المكلفة من الحكومة االتحادیة للشؤون 2011المكتبة الحكومیة في برلین عام 

الثقافیة والمیدیا والمؤسسات الثقافیة للوالیات. تستھدف جمع معارف لتأمین األعمال الثقافیة الخطیة وتقییمھا 

ین شبكات لحث المؤسسات الحافظة للتراث على التعاون وتنویر الرأي العام عن تھدید التراث الثقافي ودعم وتكو

مشروعات ونماذج على مستوى ألمانیا. صحیح یوجد برامج مختلفة على مستوى الدولة والوالیات ومشروعات 

ة استراتیجیة شاملة لحفظ المقتنیات فردیة لحفظ المقتنیات المھددة وإعادة ترمیمھا إال أن ھناك احتیاج لخط

 القومیة. 

ومع توصیات باتخاذ إجراءات على مستوى ألمانیا للجھة المكلفة من الحكومة األلمانیة عن الشؤون 

م جرد شامل للمقتنیات. بعدھا 2015الثقافیة والمیدیا قدم مركز التعاون للحفاظ على التراث الثقافي المكتوب عام 

ملیون مجلد وفي المكتبات عن  9ملیون متًرا من األرفف في األرشیفات و 1.8اق بحجم كان یجب معالجة أور

م ألن في ھذه الفترة الزمنیة كانت تتم 1990م إلى 1851طریق علمیات إزالة حموضة شاملة في الفترة من 

احد بالمائة الطباعة على أوراق ذات مستوى حموضة عال وبنسبة كبیرة من الخشب. حتى وإن كان یتم معالجة و

ملیون یورو كل  63فقط من التراث الثقافي المكتوب المھدد أو المعرض للضرر كل عام فإن التكلیفات تقدر ب

عام. ولیس فقط على مستوى الحكومة المركزیة بل أیًضا في الوالیات األلمانیة یوجد عدد متزاید من البرامج 

ى المقتنیات والمحفوظات. بعض الوالیات لدیھا مركز المتجاوزة للمؤسسات والھیئات والمشروعات للحفاظ عل

بكفاءة كبیرة أو مؤسسات للحفاظ على إرث المكتبات واألرشیفات. على خلفیة الكوراث المذكورة أعاله ومنھا 

م اتحدت المؤسسات الثقافیة المحلیة في العدید من المدن 2013م و2002فیضان نھري اإللبھ والدانوب عامي 

ت اتحادات طواريء. ومن مھامھا وضع خطط طواريء وتخطیط مستقبلي إلجراءات اإلنقاذ األلمانیة وكون

وتنفیذ تدریبات واالتصال بالمطافيء ومقدمي خدمات خاصة للتدخل في حاالت الطواريء والتجفیف بالتجمید. 

أربعة من اتحاد اھتمت لجنة اتحاد المكتبات األلمانیة لحفظ المقتنیات وفریق عمل المحافظة علیھا في قطاع 

 المكتبات األلمانیة منذ سنوات للتبادل المتخصص بین الخبراء.

 لبحث عن التراث المنھوبة في عصر النازیةا
ثمة مجال آخر لالنشغال بالتراث الثقافي. فمنذ مؤتمر واشنطن عن قیم الثروات من عصر الھولكوست 

افي  واستعادتھ الذي تم  سلبھ من مالكھ والسیما من  ) شعرت ألمانیا بمسؤولیتھا في البحث عن التراث الثق1998(

أصل یھودي في عصر النازیة. أصدر المؤتمر الدائم لوزراء الثقافة إعالنًا مقابال للحكومة األلمانیة والوالیات 

 واالتحادات المھمة المحلیة. ولتفعیل ھذا اإلعالن أصدر المفوض من الحكومة األلمانیة للثقافة والمیدیا  كتیب

 م.2007مساعدة الذي تمت معالجتھ وتنقیحھ عام 

م صدى حیث تم تنظیم أربعة ندوات 2002من جانب المكتبات وجدت المطالب الواردة في في إعالن ھانوفر عام 

في ھانوفر التي خصصت لموضوع التراث النازي المسلوب. حیث قدمت ھذه الندوات للمكتبات منتدى للبحث 

 موصومة بمبادرة ذاتیة.في مقتنیاتھا عن الكتب ال



م وتوفیر أموال حكومیة للمشروع للبحث عن  التراث 2008ومنح تأسیس مركز بحث األصل الذي نشأ عام 

المسلوب للنازیة واستعادتھ دفعة حقیقیة. جاء رد فعل اتحاد المكتبات األلمانیة على االھتمام القوي بالعمل النقدي 

لبحث األصل وتحدیده. تم دعم مراجعة وتوثیق عالقات الملكیة في الفترة لتاریخ المقتنیات األحدث بتأسیس لجنة 

م من خالل كتیبات عملیة وخیًطا استرشادیًا الستقصاء التراث الثقافي 1945وحتى عام   1933الزمنیة من عام 

 ).Looted Cultural Assetsالمسلوب بسبب مالحقات النازیة وقاعدة بیانات (

تم تسجیل  بیانات عن التراث الثقافي المنقول أو المنھوب أثناء الرایخ الثالث أو أثناء الحرب العالمیة 

) المدعوم من مؤسسة المركز األلماني لضیاع التراث Lost Artالثانیة ضمن قاعدة البیانات الفن الضائع (

ات مركز بحث األصل. یدرج ضمن م تكلیف2015الثقافي في ماجدبورج حیث  واصلت تلك المؤسسة منذ عام 

اختصاصات المركز التراث الثقافي (الفن المسلوب) المنقول بسبب ظروف الحرب والمفقودات التراثیة أثناء 

االحتالل السوفیتي في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. ال تقوم المكتبات وحدھا بل األرشیفات والمتاحف أیًضا 

. في حاالت كثیرة تصب ھذه في كثیر من األحوال في استعادة الكتب بالبحث عن األصل منذ سنوات عدیدة

 المسلوبة أو التعویضات المالیة للمالك السابقین أو ورثتھم.

 المكتبة الرقمیة

 التحول الرقمي  بأسلوب التناظر   
لمتطلبات العلم یركز العمل الخاص بالمكتبات على التطویر المتسارع للمكتبة الرقمیة منذ سنوات عدیدة ، فوفقًا 

والبحث تطورت مكتبات الكلیات  لتصبح مراكز للتزود بالمعلومات الرقمیة واألبحاث كما أن برامج الدعم 

الخاصة بمركز البحوث األلمانیة تھتم باالنتشار القوي لعرض المعلومات اإللكترونیة. قد یبدو الرأي الذي تمثلھ 

بأسره مھمة ثقافیة ومن ثم تلتزم المكتبات بأن تعترف بأنھ لن  الصحافة المعاصرة بأن التحول الرقمي للمجتمع

یكون ھناك حاجة لھا من خالل التحول الرقمي لكل المصادر المكتوبة المنقولة فرضیة مرفوضة من جانب 

المتخصصین في شؤون المكتبات إال أن كلمة "التحول الرقمي" صارت الكلمة السحریة لكثیر من المكتبات 

 وقت طویل.العلمیة منذ 

 
 

 
تعزز مراكز التحول الرقمي في میونخ (والیة بافریا) ومدینة جوتنجن (والیة ساكسونیا السفلى)  المدعومة من 
مركز البحوث األلمانیة من تأسیس المكتبة البحثیة الرقمیة الموزعة من خالل توفیر المصادر الرقمیة وعرضھا. 

المكتبة الحكومیة بوالیة  بافاریا بتنفیذ بعض المشروعات كما أنھا توفر قام مركز التحول الرقمي في میونیخ في 
إمكانیةالتحویل الرقمي بالتكلیف. كونت تسع مكتبات سابقة تختص بالمجموعات االستثنائیة بإدارة مركز جوتنجن 

م رابطة للتحول الرقمي لمقتنیات المجالت. یشمل أرشیف المجالت الرقمیة األلمانیة 1999عام 
)DigiZeitschriften مجلة علمیة رقمیة. 730ألف بحثًا من أكثر من  930) قرابة 

 



الفاعلة في مدینتي میونخ وجوتنجن التي تنفذ أیضا أعمال مولكة  مراكز التحول الرقميمنذ أعوام تعمل 

لرقمي وقامت لھا. قامت العدید من المكتبات الجامعیة والعامة في الوالیات على تأسیس مراكز خاصة بالتحول ا

بتحویل مقتنیات مختارة إلى الصورة الرقمیة في ورش عمل بالتعاون مع شركات خدمیة. جدیر بالذكر أن شركة 

جوجل تقوم بعمل التحول الرقمي بأعداد كبیرة التي وجدت شریًكا لھا في ألمانیا ممثال في المكتبةالحكومیة  

 بوالیة بافاریا.

ي المنافسة مع مشروعات تجاریة كبیرة ذات تمویل قوي للتحول من المؤكد أن المكتبات لن تفوز ف

) إال أن قوة العروض التي توفرھا المكتبات ال تكمن في الكم بل في Google Booksالرقمي مثل كتب جوجل (

جودة األعمال اإللكترونیة والبیانات التعریفیة خاصة في ضمان إتاحة مجانیة وعلى المدى الطویل. نشأ منذ عام 

)على أساس التعاون نظام مركزي للدخول  لألعمال المطبوعة DFGم بدعم من مركز البحوث األلمانیة (2005

المتاحة مجانًا التي تم تحویلھا بأسلوب التناظر الرقمي من القرن الخامس عشر وحتى الیوم حیث  یضم الفھرس 

 ملیون عنوان. 1.5لیًا )حاZVDDالمركزي للمطبوعات المحولة رقمیًا بأسلوب التناظر الرقمي  (

ال توفر ھذه البوابة  نظرة عامة على المجموعات الرقمیة بل تعكس في الوقت نفسھ التنوع المذھل 

للمشروعات المحولة رقمیًا التي تعني تنویع "الفلسفة" التي صارت جلیة من تحویل المصادر المطبوعة إلى 

ث عن عناوین ومؤلفین بل عن دور طباعة وأماكنھا أو صورة رقمیة. فھي تتیح بحثًا موحدًا حیث ال یتم البح

سنوات النشر (تمتد إلى قرون) وكذلك عناوین مقاالت وعناوین فصول وفھارس محتوى. إن الفھرس المركزي 

) یعد بمثابة مشروًعا مشترًكا  لمجموعة عمل ZVDDللمطبوعات المحولة رقمیًا بأسلوب التناظر الرقمي  (

المكتبة الرقمیة لمانیة وتدیرھا المكتبة الجامعیة والحكومیة في جوتنجن. ستزداد أھمیة  رابطة دور الطباعة األ
التي ذكرناھا آنفا على المدى الطویل حیث تعمل على توفیر مدخل مركزي مجاني بمدى كبیر  DDBاأللمانیة 

مانیة. فالبوابة القومیة للمكتبة الرقمیة للثقافة والعلم لباقة متنوعة من فئات المستفیدین في المنطقة الناطقة باللغة األل

) التي Europeanaاأللمانیة ھي جزء من مبادرة االتحاد األوروبي لتأسیس مكتبة رقمیة أوروبیة تعرف باسم (

م وتھدف إلى توفیر التراث الثقافي األوروبي. كما أن المجموعات 2008بدأت في ممارسة عملھا فعلیًا نھایة عام 

 متاحة عبر البوابتین. الرقمیة للمكتبات

 مصدر مفتوح
تدعم أیضا االتحادات المكتبیة بالتعاون مع المؤسسات البحثیة األلمانیة وكثیر من المنظمات العلمیة 

تبنى اتحاد فرصة توفیر اإلنترنت للنشر المجاني لألبحاث العلمیة المنشورة وإتاحتھا على مستوى العالم. 

م عن اإلتاحة المفتوحة للمعرفة العلمیة 2003المنظمات العلمیة األلمانیة الفكرة المطروحة في إعالن برلین عام 

بالتوافق مع اإلعالن الدولي المقابل عن المصادر المفتوحة وطالب بتحسین البنیة التحتیة المعلوماتیة من منظور 

الستراتیجیة ذات توجھ مستقبلي للتواصل العلمي والتي  لمفتوحةالمصادر االمصادر المفتوحة. تروج حركة 

تستفید من إمكانات اإلنترنت وفقًا "لمبدأ الدخول المجاني" لتبادل المعارف العلمیة إلى جانب الشكل التقلیدي لنشر 

 العلم.

وتدعم الشكل تتوجھ في دور النشر التي تأسست في بعض الجامعات نحو المصادر المفتوحة توجًھا متزایدًا 

اإللكتروني للنشر وتخلت تماًما أو جزئیًا عن األشكال المطبوعة الموازیة. لكنھا تتسم بغیاب عملیة تقییم النظراء 

أو مراقبة صارمة للجودة مثل التي تمارسھا دور النشر االحترافیة. ترسخ مساران للنشر كاستراتیجیة مفتوحة 



لذین من الممكن أن یكمالن بعضھما البعض. مرة یتعلق الموضوع المصدر الطریق الذھبي والطریق األخضر. ا

 بالنشر األولي أو الحصري واآلخر بالنشر الموازي.

یشترط المبدأ المشاركة الفاعلة لمنتجي المعارف العلمیة ومدیري اإلرث الثقافي. فعلى كل مؤلف أو 

المجان واالستخدام وفقًا لھذا النوع من صاحب لحقوق الملكیة الفكریة أن ینقل لكل المستخدمین حق الدخول ب

النشر، عالوة على نسخة كاملة من البحث المنشور على الخادم األرشیفي لمؤسسة جدیرة بالثقة لضمان اإلتاحة 

 على المدى الطویل.

یعارض الناشرون النشر بأسلوب المصدر المفتوح. ألن نموذج النشر البدیل للشكل التقلیدي النتشار 

خالل دور النشر یحفز من أجواء المنافسة وینطبق  األمر نفسھ على المؤلفین الذین یرون مخاطرة المعرفة من 

بالنسبة للمنتجین والمستقبلین أیًضا للمعارف العلمیة ویشعرون بالقلق من ضمان جودة األبحاث المنشورة وسالمة 

اإلنترنت في المجتمع العلمي كشرط البیانات واإلتاحة للوثائق على المدى الطویل وكذلك االعتراف بمصادر 

للسمعة الشخصیة والمسار المھني. توجھ الكثیر من الناشرین والمؤلفین والعلماء للحكومة األلمانیة  بطلب منشور 

م في ھایدلبیرج للدفاع عن حقوق الملكیة الفكریة المھددة من شركات المصادر المفتوحة مثل جوجل 2009عام 

للمؤلفین. حیث أن موقفھم موجھ في المقام األول ضد الطلب المكتوب في قوانین والحفاظ على حریة النشر 

الجامعات لمؤلفي النصوص العلمیة من منح حق النشر الثاني للجامعات كي تتمكن من إتاحة الدخول إلى األبحاث 

 في مستودعات الجامعات مجانًا من أموال حكومیة. 

 التسجیل والحفظ على المدى الطویل
شك فیھ أن التسجیل والحفظ على المدى والطویل لكل األبحاث المنشورة اإللكترونیة  یمثل تحدیًا كبیًرا مما ال

الذي ال یشكل خطًرا على المكتبات وحدھا. وما یخص اإلیداع القانوني تمت صیاغة شرط قانوني بقانون عن 

ل غیر مادي وتأمینھا" كي تجعلھا قابلة المكتبة الوطنیة األلمانیة لجمع األعمال المنشورة في ألمانیا في "شك

لالستخدام للجمھور العام بشكل دائم. كما تم وضع اإلجراءات القانونیة المنظمة لتوسیع التكلیف بجمع 

اإلصدارات على شبكة اإلنترنت لصالح مكتبات اإلیداع القانوني اإلقلیمیة  على مستوى الوالیات. منذ سنوات یتم 

 المكتبیة والتنظیمیة للتسجیل والحفظ على مدى الطویل واختبارھا.تطویر الشروط التقنیة و

 
 

بمناسبة مرور ستمائة عام على مولد یوھانیس جوتنبیرج قام مركز 
التحول الرقمي بجوتنجن بالمسح الضوئي لكل األلف ومائتي واثنین 
وثمانین صفحة لمخطوطات إنجیل جوتنبیرج بالمكتبة الجامعیة 

(والیة ساكسونیا السفلى) وعرضھا على والحكومیة بجوتنجن 
اإلنترنت كإصدار على ذاكرة القراءة ذات األقراص المدمجة 

)CD-ROM تصل الفترة الزمنیة الفاصلة بین الطباعة األولى .(
التي قام بھا جوتنبیرج بمساعدة التقنیة الجدیدة والتحول الرقمي لھذه 

عاًما من  إلى قرابة الخمسمائة وخمسین 2000المطبوعات عام 
 ).GDZتاریخ الكتاب والمكتبة. (صورة 

 



) التي ,Nestorومع شبكة الكفاءات األلمانیة للتسجیل والحفظ الرقمي على المدى الطویل "نیستور" (

م صار ھناك منصة للمعلومات والتواصل لكل المھتمین بالموضوع ولكل المجاالت 2003أنشأت منذ عام 

الطویل. جدیر بالذكر أن "نیستور" ھو اتحاد تعاوني یضم كثیر من الشركاء ودور للتسجیل والحفظ على المدى 

المحفوظات والوثائق والمتاحف والمراكز البحثیة وغیرھا من المؤسسات. حیث تم جمع المعرفة الخبیرة في 

 مجموعات عمل عن موضوعات متخصصة محددة.

فات الرقمیة الجدیرة بالثقة على المدى ) "معاییر األرشیDINعلى أساس معیار التوحید القیاسي (

الطویل" تقدم نیستور عملیة تقویم ذاتي ممتد وتمنح  ختم "نیستور" إذا كانت النتیجة إیجابیة. تدعم وزارة التعلیم 

م 2004) (أي التأسیس التعاوني  ألرشیف طویل المدى للمعلومات الرقمیة) من عام Kopalوالبحث مشروع (

ھذا المشروع مؤسسة "نیستور" في مجال التقنیة وتطویر البرمجیات ومسارات العمل. م حیث یكمل 2007حتى 

كان ھدف المشروع الذي یشارك بھ جمعیة معالجة البیانات العلمیة وشكرة آي بي إم إلى جانب مكتبتین كبیرتین 

بدأت مؤسسة كوبال  تأسیس حل تقني وتنظیمي لتأمین سالمة ودقة وإتاحة طویلة المدى لإلصدارات اإللكترونیة.

من الوثائق اإللكترونیة لصالح  تسجیل عشرات اآلالف في كأرشیف رقمي طویل المدىم عملھا 2007عام 

الشریكین المكتبة الوطنیة األلمانیة والمكتبة الجامعیة والحكومیة جوتنجن، منھا مائة ألف إصدار إلكتروني 

 م من كل الكلیات األلمانیة.1997جامعي  تملكھا المكتبة الوطنیة األلمانیة منذ عام 

تبحث كل المكتبات العلمیة واألرشیفات وغیرھا من مؤسسات الذاكرة عن حلول قابلة للتنفیذ بالنظر إلى 

النمو السریع في المعلومات الرقمیة. یسري ھذا تحدیدًا على كل المكتبات التي تمثل فیھا المصادر إلكترونیة 

إلتاحة "مقتنیاتھا" الفریدة من المعلومات البحثیة والمتخصصة الرقمیة في  مصدًرا ھائال للتزود بالمعلومات

مجاالت التقنیة والعلوم الطبیعة على المدى الطویل على مستوى العالم. تدیر مكتبة ھانوفر للمعلومات التقنیة 

ي على المدى ) التسجیل والحفظ الرقمGoportisبالتعاون مع شركائھا في  اتحاد مكتبات الیبنیتس للبحوث (

 الطویل والبرمجیات التجاریة  التي وجدت مستخدمین آخرین لھا أیًضا في المنطقة الناطقة باأللمانیة.

طویل المدى للمواقع على شبكة اإلنترنت من المھام الصعبة للغایة بسبب حجمھا وحدھا ولكن  یعد نظام الحفظ

كانت أكبر مؤسسة دولیة وھي األرشیف . ة حیاتھا قصیرةأیًضا ألنھ یتم تحدیثھا باستمرار وتغییرھا لذا فإن دور

بلیون موقع إلكتروني محفوظ في دیسمبر  280المشترك لإلنترنت في سان فرانسیسكو تملك حجم یصل إلى 

وثمة مثال ") de."نطاق (م وتختص المكتبة الوطنیة األلمانیة في ألمانیا بحفظ المواقع األلمانیة وتسجیلھا 2016

كنظام حفظ ) BABS(ز التحول الرقمي في میونیخ حیث قام بعمل نظام تسجیل وإتاحة مكتبیة آخر وھو مرك

طویل المدى الذي یعید استخدام سیر عمل متطور الستخالص مواقع اإلنترنت من قبل المكتبة الجامعیة 

 . والحكومیة في ھامبورج

مھمة وطنیة الذي ال یتوفر لھ أن الحفظ الرقمي طویل المدى یمثل  ویجب أن نشیر إشارة نقدیة إلى

یُعد الحفظ طویل المدى أساًسا للمؤسسات ذات الصلة لكن یغیب . مسؤولیة مؤسسیة وبرنامج دعم طویل المدى

. عن المسؤولین عن المیزانیة بوجھ عام الوعي بأن ھذه المھمة الیمكن إنجازھا من دون مصادر تمویل إضافیة

 .سؤال ماھي البیانات الرقمیة الجدیرة بالحفظ من منظور مجتمعي شاملفي الوقت ذاتھ ال تتوفر إجابات على 

 
 



 ھیاكل معلوماتیة رقمیة
یوجد تحد آخر للمكتبات متمثل في اإلنترنت. حیث تمثل محركات البحث مثل "جوجل" الذي تضم الیوم ملیارات 

و"جوجل نیوس"  عدیدة من المواقع وعروض مثل "جوجل سكوالر" و"جوجل كالود برنت" و"جوجل إرث"

وغیرھا منافًسا ملموًسا للمكتبات مثل المنصات التفاعلیة وفقًا لنموذج الویكیبدیا والمدونات على شبكة اإلنترنت 

). یختار جزء كبیر من Web 2.0التي تعد بمثابة ما یعرف بالبرمجیات االجتماعیة لمواصلة تطویر اإلنترنت (

ن للجامعات   محرك بحث كخطوة أولى للبحث ویصادف في الغالب مستخدمي المكتبات ومنھم الطالب والمنتمی

عروًضا مكتبیة محددة  أثناء البحث المتواصل.  یبدو الترابط التقني والمنطقي لمصادر المعلومات المتنوعة 

" وبیانات  Semantic Web لإلنترنت متضمنة العروض المكتبیة إمكانیة حل واعدة. ومع نشأة موقع داللي "

 Linked ة "مترابط

Data " أو بیانات مترابطة مفتوحة " Linked Open Data  تطورت إمكانات جدیدة للبحث "

والمعلومات. حیث یتعلق األمر ببیانات متوفرة في شبكة اإلنتنرت دون قیود قانونیة (مفتوحة المصدر) ومرتبطة 

 اج سیاقات بحث مھمة متعلقة بالمضمون.بواسطة لغات وصفیة مناسبة تلقائیًا ببیانات أخرى المر الذي یتیح إدر

لم تتطور المكتبات للمنافسة الھائلة للعروض التجاریة من حیث الكفایة .  أما من ناحیة الكفاءة فیمكنھا 

االستمرار بمنتجاتھا إذا حافظت على مستویات الجودة العالیة. ومنھا االستخراج العالي القیم لكل المصادر العلمیة 

  ذ في االعتبار دوًما لبیانات معیاریة مثل بناء إمكانات بحث متخصصة وبینیة وأنظمة بحث.المھمة مع  األخ

 
 

 

 

 

توفر إحدى الكلیات لطالبھا التعلم في أجواء عصر الباروك في مكتبة مثل مكتبة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة لمركز 
التواصل والمعلومات والمیدیا بجامعة شتوتجارت ھوینھایم (والیة بادن فورتمبیرج) تكمن إدارة البیانات البحثیة الرقمیة في 

ترونیة. یصاحب تأسیس األدوات المناسبة عروض استشارات للعلماء وتأسیس منصة بؤرة التطویر للبنى العلمیة اإللك
 )UB Stuttgart-Hohenheimمعلومات. (صورة 

 



ومن األمثلة المھمة المتجاوزة لألقلیم  بوابات علمیة متخصصة ببواباتھا العلمیة القومیة األقدم 

)Vascoda) أو االتحاد األكادیمي (Academic LinkShare الذي یھدف إلى استخالص  وإدارة متعاونة (

 لموضوعات شبكیة رقمیة.

قاعدة بیانات نظام التي تقدمھا مكتبات متخصصة افتراضیة عدیدة ولكن أیًضا أنظمة دخول وإثبات مثل 
متاحة مجانًا على اإلنترنت والمكتبة اإللكترونیة  4750) بعشرة آالف قاعدة بیانات منھا DBIS( المعلومات

) التي تتیح الدخول إلى ثمانیة وثمانین ألف وخمسمسائة  مجلة. وكذاك الترخیص للمجالت EZBالت (للمج

اإللكترونیة.  یجب أن نذكر مجددًا الجرائد والكتب وقواعد البیانات.  ویجب أن یكون رد المكتبات عن العرض 

ي مدمج  على المدى المتوسط الذي المتغیر للمعلومات وسلوك المستخدمین المتغیر في بناء نظام معلومات رقم

) DFGیشمل إدارة معلومات عصریة مثل خلق بیئات تعلم وبحث افتراضیة. یدعم مركز البحوث األلمانیة (

 البیئات البحثیة االفتراضیةتأسیس  نظام شامل للتزود العلمي بالمعلومات من خالل برنامج دعم خاص، مثل 

المطلوبة من كل مجاالت البنیة التحتیة البحثیة للعمل البحثي  الذي  وكذلك منصات العمل  التي توفر المصادر

 یقوم بھ العدید من العلماء  من مختلف الدول . 

تجھیز العلماء بأفضل بنیة تحتیة  اتحاد المنظمات العلمیةمع مبادرة "معلومة رقمیة" یستھدف 

م على ستة مجاالت عمل وھي 2008ولذا ركزت المبادرة منذ عام معلوماتیة التي یحتاجونھا للبحث للبحث. 

الترخیص القومي والمصدر المفتوح واستراتیجیة المضیف القومیة والبیانات البحثیة األولیة والبیئة البحثیة 

بعد إتمام المرحلة األولى من عام   2017االفتراضیة والشروط القانونیة. جاءت المرحلة الثانیة حتى عام 

بتوفیر إصدارات رقمیة  م الستئناف المبادرة األساسیة التي تتعلق على وجھ الخصوص2012م وحتى عام 2008

وبیانات بحثیة ومقتنیات مصادر شاملة ومفتوحة قدر اإلمكان وضمان إمكانیة إعادة االستخدام في سیاقات بحثیة 

ات بحثیة ودمج كل الوسائط الرقمیة أخرى وخلق شروط مثالیة لالنتشار الدولي واالستقبال إلصدارات وبیان

م للتعامل مع البیانات البحثیة  2010والمحتویات في بیئات بحثیة. وطبقا للمباديء المتفق علیھا من االتحاد عام 

مھمة جدیدة لمؤسستھا حیث یھدف تأسیس البنیة  إدارة البیانات البحثیةترى كثیر من المكتبات في الكلیات في 

والتقنیة المناسبة  وتوفیر الموارد البشریة المالئمة بدعم من مركز البحوث األلمانیة  إلى الجمع التحتیة التنظیمیة 

والحفظ واالستخراج وخاصة اإلتاحة على المدى الطویل للبیانات البحثیة. ومثلما یحدث في توفیر الدخول 

 ھذه الحالة أیًضا.لمصادر إلكترونیة محمیة أخرى یجب التفكیر  في عمل نظام إدارة للحقوق في 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والنتائج الخالصة
تستطیع المكتبات سواء العامة أو العلمیة تقدیم خدماتھا للمواطنین بالطریقة الموضحة إذا ضمنت 

وجودھا وإمداد المسؤولین عنھا بالمیزانیات المادیة المناسبة والموارد البشریة. وبالتالي لن یكون للسؤال عن 

 على مستوى المضمون والتقنیة فحسب بل وعلى المستوى السیاسي أیًضا.مستقبل المكتبة بعدًا 

ویجب السعي لیس فقط أمام المسؤولین السیاسین بل المیدیا  والشعب كافة على ترویج أن المكتبات 

منوط بھا دور محوري في مجتمع المعلومات. ومن الممكن أن تفي المكتبات  بھذا الدور والتوقعات ذات الصلة  

تعرف تحدیات مجتمع المعلومات وتقبلھا، وإذا استخدمت مجاالت لالبتكار التكنولوجي والتحسینات  عندما

التنظیمیة بشكل مستمر وتواجھ نقاط الضعف السیاسیة والمالیة والھیكلیة لعمل المكتبات األلمانیة بفاعلیة وتأثیر، 

 وإمكانات متعددة.لتظل المكتبات في المستقبل كما كانت دائًما.. بوابات تفتح طرق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"مكتبة القرن الحادي والعشرین": في بدایة التخطیط 
لمكتبة مركزیة جدیدة للمكتبة الحكومیة في مدینة 
شتوتجارت(والیة بادن فورتمبیرج) كان یوجد خطة 
مكتبیة ذات توجھ للمستقبل. تأسست البنایة التي افتتحت 

م (من تصمیم المھندس المعماري یون یونج 2011عام 
یي) كمحور ثقافي للحي األوروبي الجدید خلف محطة 
القطار األساسیة وجزء من مشروع القرن شتوتجارت 

. یثیر المكعب الھائل اإلعجاب   بطوابقھ التسعة 21
العلویة والطابقین السفلیین في الداخل من خالل قاعة 
عرض على شكل مخروطي الذي یعرض األدب 

قع خلف جدران الروائي بینما المقتنیات األخرى ت
) Café LesBarالمعرض. ویشمل التصمیم مقھي (

والحدیقة العلویة وقاعة محاضرات ومكتبة للذین 
الینامون وھي عبارة عن جھاز أوتوماتیكي متاح 
الدخول علیھ على مدار الساعة بھ كتب ووسائط مرئیة 

 )B. Ehlig وصوتیة. (صورة
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1953یورجن زیفیلدت، موالید   
Jürgen Seefeldt 

درس  شئون المكتبات العامة في  مدینة كولونیا، 
ثم تدرج في المناصب بدًءا من أمین مكتبة 
حاصل على دبلوم المكتبات في مكتبة مدینة ھام، 
ثم في  المكتبة المتخصصة التابعة التحاد 
المصانع اإللكترونیة الفستفالیة في مدینة 

 1985حتى  1979في الفترة من . دورتموند
ب مدیر مكتبة مدینة ھیرنھ ثم شغل منصب نائ

حتى  1989مدیر مكتبة دائرو أونا في الفترة من 
عمل مدیًرا  2004حتى  1999ومن . 1991

من . لفرع مكتبة راینالند بفالس في مدینة كوبلنز
عمل مدیًرا لفرع  2014وحتى  2004عام 

 مكتبة والیة راینالند بفالس، 
نیا،  دّرس في المعھد الفني العالي بمدینة كولو

شارك في إصدار  مجلة  1998حتى  1995من 
منتدى المكتبة والمعلومات، وظل من عام 

عضًوا في مجلس إدارة  2001حتى  1989
اتحاد المكتبات األلمانیة، ورئیًسا لمجلس إدارة 

فرع االتحاد بوالیة راینالند بفالس من عام  
ألف العدید ممن المقاالت . 2014حتى  1998

ة وشارك میتس في وضع واألبحاث العلمی
 ”األدب الترفیھي في المكتبات العامة”مخطوطة

كما شارك آخرین في كتابة الطبعة الثالثة من 
  ”كیان المكتبات في ألمانیا االتحادیة“كتاب 

المكتبات ومجتمع المعلومات “وكتاب الدراسات 
 .  ”مقدمة -في ألمانیا

  
  
 

 1953د. لودجر سورییھ، موالید 
Dr. Ludger Syré 

درس التاریخ وعلوم اللغة األلمانیة وآدابھا في 
مدینة فرایبورج ومیونیخ وتوبینجن وحصل على 
درجة الدكتوراه في تاریخ شرق أوروبا، وتلقى 
سورییھ تدریبًا في توبینجن وكولونیا لیصبح 

یعمل سورییھ  1987منذ عام .  أمین مكتبة
كما یشارك مقرًرا للتاریخ وفقھ اللغة األلمانیة 

العمل في ببلیغرافیا والیة بادن فورتمبیرج 
ومدیر الرقمنة في مكتبة والیة بادن فورتمبرج 

عمل بالتدریس في معھد التاریخ . في كارلسروه
بجامعة مانھایم وفي بیت الكفاءات  في 

ظل  2002و 1992كارلسروه، في الفترة من 
عامین في مجلس اإلدارة  باتحاد أمناء المكتبات 

لمانیة وثماني سنوات عضًوا في لجنة االتحاد األ
كما ظل لمدة سبع سنوات رئیًسا لمجلس . ذاتھ

إدارة اتحاد المكتبات األلمانیة في والیة بادن 
ألف العدید من الكتب والمقاالت . فورتمبیرج

 .المنشورة في دوریات واإلصدارات
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