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 المكتبات  رقمنةالتجربة الجزائرٌة فً 
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 مدخــل عـــام

 انكم انهبئم من انىثبئق

 

  

 انمكتبت انىطنيت انجزائريت انمرجع

 و راكرة االمت األسبسي 

 انتطىر انتكنىنىجي انمتسبرع

 الرقمنة



 انجزائريت؟ انىطنيت انمكتبت في انرقمنت واقع هى مب•

 
ان انمكتبت في انرقمنت عمهيت تىاجه انتي انتحذيبث و انعراقيم اهم مبهي•

 انجزائريت؟ وطنيت



 

 

 :الجزائرٌة الوطنٌة المكتبة تعرٌف

  المطبوع الوطنً الفكري لإلنتاج األساسً المرجع بالحامة الجزائرٌة الوطنٌة المكتبة تعتبر

 الجزائر فً الوثائقٌة الهٌئات أقدم من تعتبر كما المعرفٌة، واالختصاصات المجاالت كل فً

 وذلك ،1835 سنة إلى إنشائها ٌختار ٌعود بحٌث ،(66 ص ،1988 اللطٌف، عبد ،صوفً)

 نقل مهمتها وكانت الفرنسً، الحرب وزٌر من بقرار 

 قصر فً  1863 سنة فً ثبتت أن إلى والوثائق، الكتب  

 مبنى إلى نقلت  1958 سنة وفً باشا، مصطفى الداي  

 و جزائرٌة، وطنٌة مكتبة بناء مشروع انطلق  1986 سنة وفً  ،فانون فرانس شارع فً  

 .الحامة بمنطقة المتواجد الجدٌد الموقع فً  1994نوفمبر الفاتح بتارٌخ دشنت التً

 

 



B 
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 مبررات الرقمنة فً المكتبات

مشبركت مؤسسبث 

  اخري

 حمبيت اننسخ  تعزٌز الوصول

 االصهيت من انتهف
 مبررات الرقمنة

 تحسٌن الخدمات



 .التشرٌعٌةالمتطلبات 

 ،المالٌةالمتطلبات 

،البشرٌةالمتطلبات   

 ،المادٌةالمتطلبات  

 :منها متطلبات عّدة مراعاة ٌجب الرقمنة مشروع



 الجانب المٌدانً



 :ةالحالمنهج دراسة 
 .هبٌاتوإٌجاحٌث ٌسمح بتشخٌص الواقع، ورسمه وتوصٌفه كما هو بسلبٌاته 

 

 : االعتماد على المقابلةتّم 
 ائرٌةالجزبحٌث تسمح محاولة التعرف على واقع الرقمنة فً المكتبة الوطنٌة 

 .من خالل التقرب من المشرفٌن على هذه المكتبة  
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 الهٌكل التنظٌمً للمكتبة الوطنٌة الجزائرٌة 



 خصصتسبعة منها  ،اطابق 13تتوزع على  2م67000تبلغ مساحة المبنى 

 المكتبٌة وكذا المصالح والفضاءات لألعمال 

 بٌنما خصصت الطوابق الستة األخٌرة  ،المختلفة

 .مالٌٌن وثٌقة 08احتواء وٌمكنها  للمخازن

 



 المكتبة الوطنٌة الجزائرٌةرصٌد 

 مخطوطات فً كل
 التخصصات و المٌادٌن 

 رصٌد هائل من 

 المخطوطات

 واألوسمةالقطع النقدٌة 

 والوثائق النادرة والثمٌنة 
 الكتب النادرة



 المكتبة الوطنٌة الجزائرٌةمهام 

    تقنٌات وتكنولوجٌات

 للحفاظ علىمتطورة 
 الكتب 

 طرق جد حدٌثة

 للمعالجة وللتسٌٌر 

 للكتاباآللً النقل 

 الوقتلربح  
 للكتابلً آتسٌٌر 



 واقع الرقمنة 

 الجزائرٌةالمكتبة الوطنٌة فً 



 الرقمنة، كفكرةسنة  (2009)اعلنت عام  

 تم تجهٌز بحٌث ، كمشروعثم بدأت 

 والحفظ بشبكة كاملة التصوٌر  مخبري
  الجدٌدالجٌل  مناجهزة وهً  للرقمنة

 جمٌع  لرقمنةبرنامجا شامال سطرت 

 القدٌمة وكتبهاودورٌاتها مخطوطاتها 

 على المٌكروفٌلم النادرة 

 المضغوطة   واالقراص

 وضع خبرتها وخبرائها واجهزتها من 

 على انقاذ المخطوطات اجل العمل 
 المعرضة للتلفوالوثائق 

 طرفتكوٌن المشرفٌن علٌها من 
 خبراء دولٌٌن  



 الرقمً مصلحة التصوٌرتقدٌم 



 :المصلحةمن بٌن مهام 

 توفٌر  خاللالخدمات من تحسٌن 

 المعلومات  مصادرإلى الوصول 

.الرقمٌة

 لثراث المٌكروفٌلمً و الرقمً التصوٌر

 أوعٌته بمختلف الجزائرٌة الوطنٌة المكتبة

   صور، جرائد، كتب، تمخطوطا) أنواعه و

 تداول من للحد (تمصغرا ،خرائط

 الحفاظ و لحماٌتها  األصلٌة الوثائق 

 .علٌها

 هً مصلحة تابعة لدائرة الحفظ 

        سنةالمخطوطات، باشرت مهامها و 

 هً تقع فً الطابق األول و   1998

 منو تتكون  (1 -) أرضً  تحت

 واحد لتصوٌر المٌكروفٌلم و : مخبرٌن  

 ، و الثانً خاص بعملٌة معالجته

 .الرقمنة



   المرقمنةاحصائٌات الوثائق 

 المكتبة الوطنٌة الجزائرٌةفً 



 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 نوع الوثائق

 المخطوطات
88   

Externes 
64 34 04 02 07 04 

 01 09 01 10 0 26 07 كتب نادرة

 رصٌد

 مغاربً  
0 0 12 06 25 68 01 



 نتائج البــحث



 ،المشروعمواصلة باإلمكان البدء  بمشروع الرقمنة فً المكتبات و لكن األهم 

 لتعزٌز الوصول إلى المعلومات،  ات الحدٌثةالتكنولوجٌعلى  عتمادباإل  

 .الموارد العلمٌة، والثقافٌةوحفظ 

مكلفة، تتطلب التخطٌط الدقٌق، مع إنشاء بنٌة تحتٌة، تعملٌة الرقمنة عملٌة 

 .ضمن استمرار الوصول إلى مصادر المعلومات الرقمٌة

 االعتبارٌجب على مؤسسات الدول النامٌة، أن تأخذ بعٌن لذا 

 ،المشروعتكلفة 

 ،للتنفٌذالوقت المطلوب 

 .منهمقاربته مع الفوائد المرجوة 



بالنسبة للمكتبة الوطنٌة 
 الجزائرٌة



 بالرغم من المكانة البارزة التً تحتلها المكتبة الوطنٌة الجزائرٌة، 

 على الرغم من توفرها على بنٌة تحتٌة تكنولوجٌة، و 

 .  الرقمنةلمشروع أنها تبقى غٌر كافٌة إلرساء القواعد األساسٌة إال 

 والرقمنة بسبب العراقٌل المادٌة عملٌات أننا نالحظ تأخر واضح فً حٌث 

 .عائقا دون تبنً لمشارٌع الرقمنة بطرٌقة جادة و فعلٌةتقف  البشرٌة التً



 

 :أهم العراقٌل التً تواجهها
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تزال المادٌة ما المتطلبات  03
 ضعٌفة

 وتيرة انمشروع بطيئت 

 بسبب انتخىف من انرقمنت

ٌّاب الحّس الثقافً  غ
 واالجتماعً

المعلوماتٌة األمٌة   

العامة لمهارات أخصائً والمعلومات 
 المعلومات



 التوصٌــــــات



 .التكالٌف الحتساب تخطٌطال من البد الرقمنة مشارٌع فً البدء قبل

 .المعلوماتٌة األمٌة محو من البد

  مع ٌنسجم حتى وتعدٌله البٌداغوجً البرنامج تدعٌم ضرورة

 .الجدٌد الجٌل مكتبات أخصائً فً المطلوبة المهارات





 شكرا


