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 المشروع األول

 وإتاحته( RDA) "وما"تعريب معيار 
 وصف أدوات مجموعة من عربية نسخة إصدار :وإتاحتها المصادر وصف ترجمة مشروع

 وإتاحتها المصادر

 

 عثمان رانيا. ا

 خليفة محمود. د

 

 المحتويات

 مقدمة - 2

 المشروع نطاق – 1

 وصف المصادر وإتاحتها من عربية لنسخة الحاجة– 2

 اإلجراءات - 4

 الترجمة فريق عمل–5

 وصف المصادر وإتاحتها وتوزيع نشر – 6

 

 

 مقدمة– 1

قواعد الفهرسة لـ المعيار السابق ويعرف بأنه الجديد الببليوجرافي الوصف معيار هو وصف المصادر وإتاحتها

 وصف كيفية إلى يتشير الت التوجيهية المبادئ من مجموعة عن عبارة وهو .الطبعة الثانية ،األنجلو أمريكية

 .المستخدم غالبا ما يحتاجها التي( الخصائص أو) المعلومات أجزاء على التركيز مع الموارد،

 التي الهيئات أو واألشخاص الموارد وبين الصلة، ذات الموارد بين العالقات وصف المصادر وإتاحتهاوصف  سيسهل

 في المفهرسين واألعباءعلى التعقيدات من المزيد وإتاحتها المصادر يضيف وصف .المورد هذا خلق في ساهمت

 .وإتاحتها المصادر بوصف المرتبطة الجديدة المفاهيم فهم وفكرة الجديدة المصطلحات مع التعامل

 التي( FRAD)و( FRBR) ومعايير الببليوجرافية للبيانات مفاهيمية نماذج على أساسا الجديدة الفهرسة أداة ترتكز

 األمر يتعلق عندما مختلفة فهي ذلك مع ،(IFLA) المكتباتلجمعيات  الدولي االتحاد قبل من مرة ألول نشرت

 .النماذج بهذه عالقتها بسبب وإتاحتها المصادر وصف فهم حقا الصعب يجعل من مما بالتطبيق
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 الرقمية ظهور عدد ضخم من األشكال من والنابعة جديدة فهرسة أداة إلى الحاجة RDA الجديدة هذه األداة تلبي

 المستخدمة نفسها الفهرسة قواعد باستخدام الكتاب غير أشكال مع التعامل في المفهرسين التي تواجه والصعوبة

 في وتشير الكتاب سوق في التي تظهر المتعددة األشكال في كبيرة زيادة هناك أيضا،. المطبوعة األشكالفي 

 لتكون تستخدم وصفية أدوات تتطلب التي الرقمية تلك إلى المطبوعة األشكال من التحول إلى األخيرة اآلونة

 .المواد أشكال طبيعة لتغير وفقا مرونة أكثر

 

 نطاق المشروع – 2

واعد ق تطبيق خالل من العربية المكتبات في الوصفية الفهرسة وتقييس نشاط توحيد هو المشروع هذا من الهدف

 في العربية للمكتبات الفعلي والوضع العالمية المكتبات تطور اتجاه مع تتفق الدولية المعيارية للفهرسة جديدة

 ومعايير الجودة تحتوي على آخر التحديثات نسخة نشر إلى المشروع يهدف الرقمية؛ المكتبات نحو التطور

 .الوصفية الفهرسة نشاط توحيد لضمان كأداة العربية باللغة الخاصة بوصف المصادر وإتاحتها

 حيث تساعد التطبيق، عملية في العربية المنطقة في للتنمية جديدة خطوة تعد وصف المصادر وإتاحتها وترجمة

 وأرشفة إنشاء مهمة وتدعم بفعالية كله، للنظام أخرى معيارية فهرسة أداة على إضافة المكتبي مجتمعها

 ."والتكامل والمشاركة، التقييس،" هدف تنفيذ في وتسهم كلها، العربية المنطقة في الفكرية المجموعات

 

 وصف المصادر وإتاحتها من عربية لنسخة الحاجة – 3

بعد  مصر في الفهرسة األنجلو أمريكية الطبعة الثانية قواعد من األولى العربية الترجمة نشر تم ،2996 عام في

قواعد التعريف بـ تأخر لذلك، ونتيجة. قواعد الفهرسة األنجلو أمريكيةمن  األصلية الطبعة إصدار من سنوات ثمان

 تعتمد. أيضا المكتبات في وكذلك استخدامها ،أقسام المكتبات في الفهرسة األنجلو أمريكية الطبعة الثانية

 الطريقة هي العربية والترجمة اإلنجليزية، والتصنيف باللغة الفهرسة أدوات على العربية الدول في المكتبات بعض

 .واألكاديمية العملية البيئة في الجديدة الفهرسة قواعد لنشر الرئيسية

 وإتاحتها وصف المصادر البدء في تطبيق نظام عند المكتبات في العرب المفهرسين تواجه التي األصعب المشكلة

الموجودة في القوائم  Controlled Vocabularyقيدةمالمفردات المصطلحات الجديدة في هذا المعيار وال هي

 لها ليس التسجيالت االستنادية والتي في ومثال على ذلك المفردات التي تعكس الوظائف والمستخدمة الخاصة به

 ترجمة إلى حاجة لذلك فهناك بها، الخاصة الترجمة استخدام إلى تميل مكتبة وكل العربية، اللغة في يعادلها ما

 .RDAلمعيار  عربية

 :أجل من العربية اللغة إلى RDA toolkitوصف المصادر وإتاحتها أدوات ترجمة مجموعة ضرورة

 المكتبات توفير آخر التحديثات لمجتمع. 

  تطبيق معيارRDA ممكن في أقرب وقت المكتبات في. 

 المعايير أحدث تطبيق على المكتبات تشجيع. 

 العربية الدول في المكتبات ألمناء تدريبية برامج بدء. 
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 ومردود استخدام حول األبحاث تشجيع RDA المكتبات في. 

 

 اإلجراءات- 4

 جمعية مع المفاوضات في العربي المجتمع وستمثل المشاركة، المؤسسات قيادة اإلسكندرية مكتبةستتولى 

 .الترجمة ترخيص األمريكية بشأن المكتبات

 يحق، كما االقتراح لهذا العريضة الخطوط إلى األمريكية استنادا المكتبات جمعية إلى اقتراح تقديم سيتم

 .النهائي االقتراح إلى وشروطها أحكامها تضيف أن اإلسكندرية لمكتبة

 

 فريق عمل الترجمة–5

 المراجعين، من وفريق المترجمين، من فريق لدينا سيكون الترجمة، مراحل يتابع متميز فريق لدينا سيكون

 :عملنا فريق المعاييرالختيارأعضاء بعض وضعنا عامة، كقواعد. للخبراء وثالث

 سنوات على األقل 5 خبرة عملية في الفهرسة لمدة. 

 خلفية أكاديمية. 

 مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية واللغة العربية. 

 القدرة على العمل الجماعي. 

 (الحقا تعيينه يتم) العمل فريق رئيس 5.1

 (العربية الدول مختلف من) الترجمة فريق. 5.2

 العملية الفهرسة في الخبرات المختلفة الفريق وسيعكس. الترجمة عملية عن مسئوال هذا سيكون فريق العمل

 .دول المنطقة مختلف من الجغرافي التمثيل وسيعكس األكاديمية، والجوانب

 مصر

 اإلسكندرية مكتبة

 .القاهرة مكتب الكونجرس، مكتبة

 .بالقاهرة األمريكية الجامعة

 والوثائق والمعلومات المكتبات قسم القاهرة، جامعة

 العربي الخليج دول

 دول شمال أفريقيا

 لبنان واألردن

 :التالي النحو على الترجمة عملية في محددة مهمة منهم لكل وسيكون صغيرة، فرق إلى المترجمون وسيقسم

 .المادي والمظهر النسخة المفردة .2

 .والتعبير العمل .1

 .العالقات .2
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 .والهيئات والعائالت، األشخاص، .4

 .واألماكن واألحداث، واألشياء، المفاهيم، .5

 .والكشاف والمسرد، المالحق، .6

 .أمثلة - 7

 

 المراجعة فريق .5.3
 :مراجعة هي الرئيسية مهمتهم مفهرسين، خمسة من الفريق هذا سيتألف

 السياق الرئيسي للنص األصلي بعد الترجمة. 

 جودة الترجمة العربية. 

 األخطاء المطبعية. 

 اللغة واألسلوب لضمان سهولة النص المترجم. 

 نماذج عربية سيتم تضمينها في النص. 

 

 وصف المصادر وإتاحتها وتوزيع نشر .6
  وإتاحتها المصادر وصف أدوات ضمن مجموعة متاحة وصف المصادر وإتاحتهالـ العربية الترجمة تكون أن يجب

RDA toolkit، العربية باللغة مطبوعة نسخة إصدار ينبغي كما. 

 المستخدمون المحتملون

 مصر

 21 ألف مكتبة مدرسية. 

 مكتبة عامة 2251 حوالي 

 مكتبة أكاديمية 611 حوالي. 

 مكتبة خاصة 551 حوالي. 

 فرع 111 مكتبتان وطنيتان لهما حوالي. 

 (1121)طالب في المكتبات الجامعية  4611 حوالي 

 من خريجي اقسام المكتبات 21111 حوالي. 

 من أخصائي المكتبات ممن يعملون في المكتبات 21111 حوالي. 

 الدول العربية

 ألف مكتبة مدرسية 11 حوالي. 

 مكتبة عامة 2111 حوالي. 

 مكتبة أكاديمية 1411 حوالي. 

 


