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تمهيد -1
:-
الببليوجرافياإلطارBIBFRAMEبياناتنموذج

معاييرمحللتحلتصميمهتموقدالببليوجرافيالوصف
ياناتالبلجعلالمترابطةالبياناتمبادئوالستخداممارك

تباتالمكمجتمعوخارجداخلفائدةأكثرالببليوجرافية
اإلطاريهدفالتيماركمعاييروضعتموقد

أفرامهينيرتقبلمنمحلهاليحلالببليوجرافي
Henriette Avramبالوالياتالكونجرسمكتبةفي

صيغةتوأصبح،الستينياتفترةخاللاألمريكيةالمتحدة
البياناتلنشرالدوليالمعيار1971عامبحلولمارك

بحلولليالدووالمعيارالمتحدةالوالياتفيالببليوجرافية
.1973عام



انتتينرويالمكتباتتكنولوجيزعمكما
(Roy tennant)(1)ماركصيغةأن

تأصبحأنهاإليمشيرا ًتختفيأنيجب

اتالمكتبمجتمعفيفقطومستخدمةقديمة

غةصيوليسعرضصيغةلتكونومصممة
.واإلسترجاعللتخزين



غةصيأنالكونجرسمكتبةفيكتب2008عاموفي

إلدارةعام40عمرهايبلغتقنياتعليقامتمارك

ماليوالبرمجةأساليبتجاريتعدلموأنهاالبيانات

معتعاقدتأنها2012فيالكونجرسمكتبةوأعلنت

ناتالبياإدارةفيالمتخصصةالشركةزيفيراشركة

توقوفي،ماركلصيغةمترابطةبياناتبديللعمل

دجدينموذجعنالمكتبةأعلنت،العامنفسمنالحق
الحالينوفمبروفي(MARCK)ماركموارديسمي

ادتوأعللنموذجاكتماالاًأكثرمشروعالمكتبةأصدرت
"الببليوجرافياإلطار"باسمتسميته



-:أهمية الدراسة -2
دراسةأولكونهامنالدراسةأهميةترجع

يغةصمنوالتحويلالتهجيرموضوعتتناول
ليعالببليوجرافياإلطارصيغةإليمارك
الحيث،العربيوالوطنمصرمستوي
عموضوتتناولواحدةأكاديميةدراسةتوجد
وتعديالببليوجرافاإلطارصيغةإلياإلنتقال
.الموضوعهذافياألوليهيالدراسةهذه



-:مشكلة الدراسة -3
ةعربيدراسةوجودعدموهيالدراسةمشكلةالدراسةأهميةمنتنبع

الكماالببليوجرافياإلطارقواعدإلياإلنتقالموضوعتتناولواحدة

جعلمامالببليوجرافياإلطارقواعدتطبقواحدةعربيةمكتبةتوجد

المصريةالمكتباتتعوقالتيالمشكالتتحديدعليتقتصرالدراسة

بيئةإليلللتحواستعدادهاومديالببليوجرافياإلطارإلياإلنتقالنحو

المصريةبالمكتباتالعاملينإلمامعدمإليباإلضافة،الجديدةالفهرسة
دمعفيالمصريةالمكتباتبعضترغبكما،BIBFRAMEبقواعد

كما،جيرالتهبعمليةالقيامعندالبياناتفقدمنخوفا 21ًماركتغيير

إلطارابقواعدأهتمامااًأظهرالعربيعالمنافيالمكتباتمنقليلأن
.وتطبيقهاالببليوجرافي



-:أهداف الدراسة -4
التاليةاألهدافتحقيقإليالدراسةتسعي:-

.المصريةالمكتباتفي21ماركتطبيقواقععليالتعرف1.

رالتهجيفيوالمصريةالعالميةالمكتباتتجاربعرض2.

اآلليامالنظأنمنوالتأكدالجديدة،التسجيالتإليوالتحويل

خطواتشرحمعالجديدةالتغيراتاستيعابعليقادر
.والتنفيذالتدريب

المكتباتفيالببليوجرافياإلطاراستخدامدوافععليالتعرف3.
.المصرية



-:أهداف الدراسة 
ريةًتحديدًالمشكالتًوالعقباتًالتيًواجهتًالمكتباتًالمص.4

حتىًمبادرةًالتحويلًإليًاإلطار21ًمنذًتطبيقًماركً
.الببليوجرافيًوكيفيةًالتغلبًعليًهذهًالمشكالتً

يئةًدراسةًمدىًاستعدادًالمكتباتًالمصريةًلإلنتقالًإليًب.5

ريةًالفهرسةًالجديدةًواإلجراءاتًالتيًاتخذتهاًالمكتباتًالمص

.إلختيارًاإلطارًالببليوجرافيً

التعرفًعليًأشهرًبرامجًوأدواتًتحويلًالتسجيالتًمن.6
صيغةًماركًإليًاإلطارًالببليوجرافيً



-:تساؤالت الدراسة
اليةالتالتساؤالتعناإلجابةإليالدراسةتسعي:-

المصرية؟المكتباتفي21ماركتطبيقواقعما1.

فيوالمصريةالعالميةالمكتباتتجاربما2.

وهل،الجديدةالتسجيالتإليوالتحويلالتهجير

جديدة،الالتغيراتاستيعابعليقادراآلليالنظام
؟والتنفيذالتدريبخطواتوما



-:تساؤالت الدراسة
ريةالمصالمكتباتواجهتالتيوالعقباتالمشكالتما3.

اإلطارإليالتحولحتى21ماركتطبيقمنذ

؟تالمشكالهذهعليالتغلبوكيفيةالببليوجرافي

يئةبإليلإلنتقالالمصريةالمكتباتاستعدادمديما4.

اتالمكتباتخذتهاالتيواإلجراءات،الجديدةالفهرسة

؟الببليوجرافياإلطارإلختيارالمصرية

صيغةمنالتسجيالتتحويلوأدواتبرامجأشهرما5.

؟الببليوجرافياإلطارصيغةإليمارك



-:حدود الدراسة 
الموضوعيةالحدود:-

كمارصيغةمناإلنتقالدراسةالبحثيتناول1.

عداداستومدي،الببليوجرافياإلطارصيغةإلي

هرسةالفبيئةإليلإلنتقالالمصريةالمكتبات

المكتباتاتخذتهاالتيواإلجراءاتالجديدة

.الببليوجرافياإلطارإلختيارالمصرية



الحدود الزمنية:-

طبيقًتتناولًالدراسةًالمكتباتًالمصريةًمنذًبدايةًت

وحتىًجاهزيةًاالستعدادًلتطبيقًاإلطار21ًماركً
.2015الببليوجرافيًحتىًصيفً

 الحدود المكانية:-

عدادًتهتمًهذهًالدراسةًبالتركيزًعليًمديًجاهزيةًواست

يوجرافيًالمكتباتًنحوًاإلنتقالًإليًصيغةًاإلطارًالببل

باتًمكت: فيًأبرزًالمكتباتًالمصريةًبكافةًأنواعهاً

عامةً،ًمتخصصةً،ًاكاديميةً،ًوطنيةً،ًوفيماًيليً
-:مجموعةًالمكتباتًموضعًالدراسةً



.مكتبةًالجامعةًاألمريكية1ً.

.جامعةًالقاهرةً–المكتبةًالمركزية2ً.

.المكتبةًالقوميةًالزراعية3ً.

.مكتبةًالقاهرةًالكبرى4ً.

.مكتبةًدارًالكتبًوالوثائقًالقومية5ً.

.مكتبةًمصرًالعامة6ً.

.مكتبةًاإلسكندرية7.



-:منهج الدراسة 
نيالميداالمسحيالمنهجعليالدراسةهذهتعتمد

اتالبيانوتجميعالواقعبإستقراءيقومالذي

أوأشخاصا ًكانتسواءً الميدانمنوالمعلومات

ثمومقارنتهاوتحليلهاوضعهاثممؤسسات

سرتففعليةبنتائجالخروجبهدفتفسيرها

يفمختلفةأدواتعلياالعتمادتمكما،الظاهرة

-:األدواتهذهومنالدراسةمحلالبياناتجمع



-:الجانب النظري 
ًمراجعةًاإلنتاجًالفكريًفيًالمصادرًالمختلفةًسواءًالمطبوعةًأو

.اإللكترونيةًمنًقواعدًالبياناتًالمتاحة

 Information science Abstract (ISA) 
 ABI_Inform
 Library and Information Science Abstract ( Lisa)
 Science Direct

 -:منًالمواقعًالمتاحةًعليًشبكةًاإلنترنتً

 http=//www.loc.gov/bibframe
 http=//www.data.europeana.ey
 http=//data. Europeana.ew/download/2.0 
 www.SChema.org
 www.Libhub.org

http://www.schema.org/
http://www.libhub.org/


الجانب الميداني 
ونحالمصريةالمكتباتواستعدادجاهزيةمديحولمراجعةقائمة

الببليوجرافياإلطارصيغةإلي21ماركصيغةمناإلنتقال
-:منهااستفساراتمجموعةعليوتحتوي

المصريةالمكتباتفي21ماركتطويرمراحل–21ماركواقع

مشكالت–المصريةالمكتباتفي21ماركإستخدامتاريخ–

تدريبخطة–اإلنتقالمشكالت–اإلنتقالخطة–21مارك

خطة–يالببليوجرافاإلطارلصيغةالعاملينتقبلمدي–العاملين

ليةعمفيالمستخدمةواألدواتالبرامج–اإلنتقالعمليةتكلفة

.التحويل

21كمارصيغةيستخدمونالذينالعاملينمعالشخصيةالمقابلة



-:مصطلحات الدراسة 
التحولMigration:-

ساسيةاألبالمعلوماتيحتفظحيثالرقميةالمحتوياتحفظ1.

صيغفيالداخليةوالهياكلالقديمةالصيغةنسخإعادةويتم
Retrospectiveالبياناتنقلأوتحويلعمليةوتتمجديد

conversion(2)واألجهزةالبرامجتركيببعد.

سوفالمكتبةأنهوRetrospectiveبالتحويلوالمقصود2.

الفهرسعادةوهوبالفعلالموجودالفهرسعنتتخلي
.البطاقي



النقلأماConversionالشكلمنالتغيرإلييشير

اتمصطلحعدةوهناكاإللكترونيالشكلإليالورقي
التغير،moveنقلmigrationلكلمةمرادفة

change،تحديثclean،تحويلconversion.

BIBFRAME:-اإلطارلعبارةاختصارعنعبارة

Bilbiographicالببليوجرافي frameworkوهي

بمعرفةلإلستخداموالقوالباألدواتمنمجموعة
.النظمومصمميالمفهرسين



المصادرلوصفالعاماإلطار(RDF):-

،ا ًمصاحبسنواتبضعمنذتطويرهجريمفهوموهو
Dublinكوردبلنمشروعفيللعمل coreوهو
جلألالبياناتوراءما/للميتاداتاإطارليكونمصمم
الويبشبكه

المترابطةالبياناتlinked data

البياناتنشرمنهجيةيصفمصطلح
structuredالمركبة data(5)يمكنبحيث
قنياتتعليتبنيوهي،فائدةأكثروتصبحترابطها
,SPARQLالمعياريةالويب HTTP,URLS



-الدالليالويبThe semantic web

احةالمتالوثائقربطعليتعملللويبجديدةرؤية

الخاللهامنمابطريقهالعنكبوتيةالشبكةعلي

كنةميتكفلبلوحسبالوثائقهذهعرضتستطيع
ةالمختلفالبرامجعبرالبياناتهذهوتبادلودمج

اركمصيغةمنالتحولفيالعالميةالمكتباتتجارب
.الببليوجرافياإلطارصيغةإلي21

اقعوالموااللكترونيالبريدالتاليالجدولويوضح
ةالدراسمكتباتفيالمشروعلمنسقااللكترونية



م
البريد االلكترونيالمكتبة

http://www.ucl.ac.uk/dislprojectمكتبةًجامعةًإلينوي1

جمعيةةةةًمكتبةةةةًالموسةةةيقي2ً
((MLA

Kimmy.szeto@baruch.cuny.edu

fallqrenni@mail.nich.govالمكتبةًالوطنيةًللطب3

Mw2064@columbia.eduمكتبةًجامعةًكولومبيا4

joyceb@princetion.eduمكتبةًجامعةًبرنستون5

http://www.ucl.ac.uk/dislproject
mailto:Kimmy.szeto@baruch.cuny.edu
mailto:fallqrenni@mail.nich.gov
mailto:Mw2064@columbia.edu
mailto:joyceb@princetion.edu


البريد االلكترونيالمكتبةم

http://gwbibframe.wrlc.orgجامعةًجورجًواشنطن6

http//:www.DMB.DE/catalogةًمكتبةًألمانياًالوطني7
Sf433@cornill.esuمكتبةًجامعهًكورنيل8
  Pedro.urra@bnjm.cuمكتبةًكوباًالوطنية9

perdo@infovmed.skl.cub
http://wiki.dwaspace.org/display/Iduمكتبةًستانفورد10

   http:www.wakingpaper.org/5979مكتبةًكليهًكلورادو11

 http://bibfram.org/toolsمكتبةًالكونجرس12
transform/start 

http://gwbibframe.wrlc.org/
mailto:Sf433@cornill.esu
mailto:Pedro.urra@bnjm.cu  perdo@infovmed.skl.cub


اإلطارصيغةإلي21ماركصيغةمنالمصريةالمكتباتفيالتحولتجارب
الببليوجرافي

.الدراسةلمكتباتااللكترونيةالمواقعالتاليالجدولويوضح
الموقع االلكترونيالمكتبةم

www.bibalex.orgمكتبةًاإلسكندرية1ً
www.cairo360.comمكتبةًالقاهرةًالكبرى2
www.MPI.org.egمكتبةًمصرًالعامة3ً
www.CI.cu.edu.egرةجامعةًالقاه–المكتبةًالمركزية4ً
www.darelkotob.gov.egدارًالكتبًالوثائقًالقومية5ً
http://libray.auc.edu.egمكتبةًالجامعةًاألمريكية6
www.nile.enal.sci.egالمكتبةًالقوميةًالزراعية7

http://www.bibalex.org/
http://www.cairo360.com/
http://www.mpi.org.eg/
http://www.ci.cu.edu.eg/
http://www.darelkotob.gov.eg/
http://libray.auc.edu.eg/
http://www.nile.enal.sci.eg/


-:في المكتبات المصرية21واقع مارك 3/1
يف املكتبات املصرية21ويوضح اجلدول التايل تاريخ استخدام مارك 

ام تاريخ إستتددالمكتبةم

مارك
2010مكتبةًاالسكندرية1ً

2014مكتبةًالقاهرةًالكبري2

2005مكتبةًمصرًالعامة3ً

2008جامعةًالقاهرة–المكتبةًالمركزية4ً

2003دارًالكتبًالوثائقًالقومية5ً

1996مكتبةًالجامعةًاألمريكية6

1994المكتبةًالقوميةًالزراعية7



مشكالت مارك في المكتبات المصرية 3/2
ًفيًالمكتباتًالمصريةًًثمًتريب21يوضحًالجدولًالتاليًمشكالتًمارك

-:المشكالتًحسبًاهميتها

مصرالمركزيةةاالسكندريالمشكلةم

العامة

الجامعة

االمريكة

القاهرة

الكبري

دار

الكتب

القومية

الزراعية

تكةةةةةةةةةةةةةةةةرار1ً

الحقول
√√√√√√√

مشةةةةةةةةةةةةةةةةكلة2ً

التعريب
√√√×√√×

مشةةةةةةةةةةكالت3ً

الضةةةةةةةةةةةةةةبطً

اإلستنادي

√√√×√√√

مشةةةةةةةةةةةةةةةةكلة4ً

تصةةةةةةةةةةةةحيحً

االخطاء

√√√√√√√



مصرالمركزيةةاالسكندريالمشكلةم

العامة

الجامعة

االمريكة

القاهرة

الكبري

دار

الكتب

القومية

الزراعية

قيةةةةةةةةودًصةةةةةةةةيغة5ً
مارك

√√√√√√√
وجةةةودًاكثةةةرًمةةةن6ً

شكلًللعنوان
√√√√√√√

ضةةةةةةعفًالةةةةةةربط7ً

تًبةةةينًالتسةةةجيال
المسترجعة

×√√×√√√

مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلة8ً
المخطوطات

√√√√√√√



فيرافيالببليوجاإلطارصيغةإليلإلنتقالخطةتوجدهل3/3
المصريةالمكتبات

يوضح الجدول التالي دطة اإلنتقال بمكتبات الدراسة

هل توجد دطة لإلنتقال المكتبةم

نعممكتبةًاالسكندرية1ً

المكتبةًالقاهرةًالكبري2

المكتبةًمصرًالعامة3ً

المكتبةًجامعةًالقاهرة4

الميةًمكتبةًدارًالكتبًالوثائقًالقو5

نعممكتبةًالجامعةًاألمريكية6

الالمكتبةًالقوميةًالزراعية7



المكتباتيالببليوجرافاإلطارصيغةالياإلنتقالعدمأسباب3/4
.المصرية

وجرافيًويوضحًالجدولًالتاليًمشكالتًاإلنتقالًاليًصيغةًاإلطارًالببلي.

مشتتتتتتتتتك ت م
اإلنتقال

مكتبتتتتتتتتتتتتتتتة 

ةاالسكندري

القتتتتاهرة 

الكبري

مكتبتتتتتة

مصتتتتتتر 

العامة 

المكتبتتتتتتتة 

المركزية

دارالكتب

الوثتتتتتا ق

القومية

مكتبتتتتتتتتتتتة 

الجامعتتتتتتة 

ة االمريكي

المكتبتتتتتتتتتة 

القوميتتتتتتتتة 

الزراعية

المشةةةةةةكالت1ً

المادية

√√√√√√√

مشةةةةةةةةةكالت2ً

التدريب

×√×√√×√

مشةةةةةةةةةكالت3ً

ناتنقلًالبيا

√√√√√√√

مشةةةةةةةةةكالت4ً

التعريب

√√√√√√√



مكتبة مشك ت اإلنتقالم

ةاالسكندري

القاهرة 

الكبرى

مكتبة 

مصر 

العامة 

المكتبة

المركزية

دار 

الكتب 

الوثا ق 

القومية

مكتبة 

الجامعة 

االمريكية 

المكتبة 

القومية 

الزراعية

مشةةةكالتًالملفةةةات5

اإلستنادية

√√√√√√√

عةةةةةةةةةةةةدمًإلمةةةةةةةةةةةةام6ً

اعةدًالمفهرسينًبقو

اإلطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارً

الببليوجرافي

√√√√√√√

مشةةةةكالتًالوقةةةةت7ً

المخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ً

لإلنتقالً

√√√√√√√

×××××××مشكالتًاألجهزة8



التدريبية الدورات 3/6
ًويوضحًالجدولًالتالي

ولًماركًعددًالدوراتًالتدريبيةًالحاصلًعليهاًالعاملينًبمكتباتًالدراسةًح
21 ,RDAًاإلطارًالببليوجرافي،BF .

تتتتتتتتاريخ انعقتتتتتتتاد مكان انعقاد الدورةعنوان الدورةالمكتبة

الدورة

المكتبتتتتتتتتتتتتتتتة 

-المركزيتتتتتة 

جامعتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

القاهرة

21مارك1ً.

millinniumنظام2ً.

.3RDA

مركزًكليةًاآلداب

مركزًكليةًاآلداب

مركزًكليةًاآلداب

2005

2009

2013

المكتبتتتتتتتتتتتتتتتة 

القوميتتتتتتتتتتتتتتة 

الزراعية

1-Easy opac cataloge
2- opac cataloging 
and Authority 
control

شركةًأوراسكوم

المكتبةةةةةةةًالزراعيةةةةةةةً

المصريةً

1998

1998



اد تاريخ انعقمكان انعقاد الدورةعنوان الدورةالمكتبة

الدورة

المكتبتتتتتتتتتتتتة 

القوميتتتتتتتتتتتة 

الزراعية

3-Cataloging
21ماركً-4

مكتبةًالسفارةًاألمريكية

أمريكا

1995

1998

دار الكتتتتتتب 

والوثتتتتتتتا ق 

القومية 

RDAورشةًعملً-1
BFورشةًعملًعن-2

مكتبةًاالسكندرية

مصرًالجديدة

2014

2014

مكتبتتتتتتتتتتتتتتتة 

مصتتتتتتتتتتتتتتتتر 

العامة 

1 21قواعدًماركً-

RDAمؤتمر-2
RDAدورةً-3
RDAدورة-4
BFورشةًعملًعنً-5

الشبكةًالقوميةًللمعلومات

اتًالبوابةًالعربيةًللمكتب

مكتبةًمصرًالعامة

مكتبةًمصرًالعامةً

المنظمةةةةةةةًالعربيةةةةةةةًللتنميةةةةةةةً

واإلدارة

2003

2013

2014

2015

2015



تتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ مكان انعقاد الدورةعنوان الدورةالمكتبة

انعقتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

الدورة

مكتبتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتاهرة 

الكبري 

21قواعدًماركً-1

دورةًعةةةةةةةةةةةنًنظةةةةةةةةةةةامً-2
KOHA

دورةًعةةةةةةةةنًمجتمةةةةةةةةعً-3

المعلومةةةةةةاتًوالخةةةةةةدماتًً

المعرفيةًًوقواعةدًاإلطةار

الببليوجرافي

جامعةًالمنوفيةً

شركةًالرؤيةًالمصريةً

جمعيةةةةةةةةةةةةةةًالمكتبةةةةةةةةةةةةةاتً

والمعلوماتًالمصرية

2014

2014

2015

مكتبتتتتتتتتة الجامعتتتتتتتتة 

األمريكية 

21ماركً-1

BFدورةً-2

1-LIBRARYOF 
CONGRESS

2-AMICAL

1996

2015



تتتتتتتتتاريخ انعقتتتتتتتتاد مكان انعقاد الدورةعنوان الدورةالمكتبة

الدورة

RDAورشةًعملً-1مكتبة اإلسكندرية

قواعةةةدًفهرسةةةةًاألنجلةةةوً-2

أمريكية

ديالضبطًاالستنا-3

فهرسةًالدورياتً-4
21باستخدامًقواعدًماركً

21قواعدًماركً-5

فهرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً-6

المخطوطات

يةًشركةًالخدماتًالتعليم

يةًشركةًالخدماتًالتعليم

يةًشركةًالخدماتًالتعليم

يةشركةًالخدماتًالتعليم

يةًشركةًالخدماتًالتعليم

يةشركةًالخدماتًالتعليم

مركزًالمحفوظات

2014

2015يوليو15ً

2015أغسطس8ً

2015مايو24-28ً

28/3/2015
سبتمبر6-10

2015



ات مدي قدرة النظام اآللي علي استيعاب التغير 
.الجديدة بمكتبات الدراسة 

رفضقبول النظام اآللي المستددمالمكتبةم

ــــــــ√VTISمكتبةًاالسكندرية1

ــــــــ√KOHAمكتبةًالقاهرةًالكبري2

ــــــــ√سيمفونيمكتبةًمصرًالعامة3

ــــــــ√Millinniumالمكتبةًالمركزية4

ــــــــ√سيمفونيوميةدارًالكتبًوالوثائقًالق5

ــــــــ√SIERRAةمكتبةًالجامعةًاالمريكي6

ــــــــ√سيمفونيةالمكتبةًالقوميةًالزراعي7



يغة برامج تهجير وتحويل التسجيالت من ص3/8
مارك إلي صيغة اإلطار الببليوجرافي 

أداة سمات المستفيد 1.

فهرسًاإلطارًالببليوجرافي2ً.

metaproxy-X Queryأداة 3.

.4Metraproxy-SPARQL

 (BFE)محرر اإلطار الببليوجرافي 5.



ياتالنتائج والتوص
 النتا ج:أوالا

طنالومستويعلياكاديميةدراساتاآلنحتىتوجدال1.

لياماركصيغةمنباإلنتقالتخت ومصرالعربي
.الببليوجرافياإلطارصيغة

يةالمصرالمكتباتفيومدروسةواضحةخطةتوجدال2.

فيويسالببليوجرافياإلطارصيغةإلياإلنتقالنحو
فيBFبتطبيقمبادرةتوجدكمااالسكندريةمكتبة

.2016عامبدايةفياألمريكيةالجامعةمكتبة



معتتعاملألنها21ماركصيغةتغييرالمكتباتبعضترفض3.

مثلللتغييرنيةيوجدوالسنوات10عنيزيدماماركقواعد
مكتبةال،القوميةوالوثائقالكتبدارمكتبة–المركزيةالمكتبة

ستخدامإلحديثةأنهاحيثالكبرىالقاهرةومكتبةالزراعيةالقومية
.2014عام21ماركقواعد

حويلتمشكلةهيالمصريةالمكتباتفيأهميةالمشكالتأكثرمن4.

لمرتبةافييأتيثم,الماديةالمشكالتاألهميةفييليهاالبيانات
.رافيالببليوجاإلطاربقواعدالمفهرسينإلمامعدممشكلةالتالية

راإلطابقواعدالخاصةالعملوورشالتدريبيةالدوراتعددقلة5.

خبرهديهلليسالكثيرمازالحيثالدراسةبمكتباتالببليوجرافي
.الببليوجرافياإلطارقواعدوعنماركقالبعنكافيه



هيالمصريةالمكتباتفي21ماركمشكالتأهممن6.

260وحقل100حقلفيخاصةالحقولتكرارمشكلة

غيراتالمصطلحبعضتوجدحيثالتعريبمشكالتيليها
.336،337،338حقولفيمترجمة

تقبلراسةالدمكتباتفيحاليا ًالمستخدمةاآلليةالنظمجميع7.

وجرافيالببلياإلطارصيغةإليلإلنتقالالتغيراتجميع

نظامهواألمريكيةالجامعةبمكتبةالمستخدماآلليوالنظام
Sierraنظاممنحديثةنسخةوهوmillennium
لديلةمشكيوجدوالالحديثةالتغيراتجميعيقبلوالنظام
.BFصيغةإلياإلنتقالنحوالجامعة



ي من أهم أدوات التحويل إلي اإلطار الببليوجراف

:-

أداةًسماتًالمستفيد1ً.

أدواتًالبحث2ً.

-mataproxyأداة3ً. X Quer 

SPARQLاداة4ً.

(BFE)محررًاإلطارًالببليوجرافي5.



التوصيات:ثانياً 
تطبيققبلوواضحةمدروسةخطةوضعضرورة

.المصريةالمكتباتفيالببليوجرافياإلطار

ملالعوورشالتدريبيةالدوراتبعقداالهتمامزيادة

يالببليوجرافاإلطارصيغةحولالنقاشوحلقات
.بيةالعروباللغةمجانا ًالمفهرسينتدريبوضرورة

اتالخبرلتبادلعربيةويبصفحةبعملاالهتمام

اإلطاربنيةلفهموذلكجديدهوماكلومتابعة
.الببليوجرافي



اراإلطتستخدمعالميةأخريلمكتباتزياراتتحديد
التحولقبلBFومشكالتمزايالمعرفةالببليوجرافي

تراحواقالمفهرسينتواجهالتيالمشكالتعليالتعرف

.لهاحلول

اليوالتتحولالتيالبياناتبتحديداالهتمامضرورة

ومراجعةالببليوجرافياإلطارقواعدإليتحول

.التحولقبلالببليوجرافيةالتسجيالت



راتالتغيياستيعابعليقادراآلليالنظامأنمنالتأكد

.الجديدة

يفالتحولمشكالتيعرضشاملدليلبإعداداالهتمامضرورة

.المشكالتهذهعليالتغلبوكيفيةالمصريةالمكتبات

الوصولأجلمنوذلك21ماركصيغةتغييرضرورة
.للبياناتالعالمي

ضمنالببليوجرافياإلطارقواعدبدراسةاالهتمام
.والمعلوماتالمكتباتأقسامفيالجامعيةالمقررات


