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 مقــدمة

بمناسةبة المةؤتمر التاسةع والسةتين ألمنةاء المكتبةات  2003ما أن ظهرت الطبعة األولى لهذا الكتةاب عةام  

فضةل الكتةب ب واحةدا  مةن  أكةم سيصةبه هةذا الكتةاالذى ُعِقد فى برلين آنذاك، لم يدرك مؤلفوا الكتةاب ومصةدريه 

مبيعا  .  بوابات  تلك هى الكلمة األولى التى تتصةدر عنةوان هةذا الكتةاب والتةى أصةبحت بمثابةة الرمةز لةه، تمامةا  

حتةى بةات مةن  وقةد القةى هةذا اإلصةدار رواجةا  كبيةرا   –مثلما تعتبةر المكتبةات نفسةها بوابةات تفضةى إلةى المعرفةة 

بعد مرور أربعة أشهر فحسب كما أن النسخة اإلنجليزية التى صةدرت كةذلك  ية منقحةالضرورى إصدار طبعة تال

 قد نفذت عن آخرها. IFLAبمناسبة انعقاد مؤتمر االتحاد العالمى للجمعيات والمؤسسات المكتبية 

صةدار طبعةة ثانيةة ألمانيةة جديةدة وُمحدث،ةه، كةذلك إ صةدار طبعةةاالقبال الشديد اسةتلزم األمةر إ وأمام هذا 

كمةا  .2007ج عام والمكتبة المنعقد فى مدينة اليبزية اإلنجليزية، وال سيما بمناسبة المؤتمر الثالث للمعلومات باللغ

تمةنه المعلومةات التةةى تتنةاول المكتبةات فةةى ألمانيةا أهميةةة  IFLAأن هنةاك مناسةبات تحمةةل الطةابع المميةز التحةةاد 

 األسةةتاذة الةةدكتورة كالوديةةا لةةوكس هةةى تةةولىكبةةرى: حيةةث أن أحةةد المناسةةبات الخاصةةة بمصةةدرى هةةذا الكتةةاب 

Claudia Lux  رئاسة اتحادIFLA  لتصةبه ثالةث أمينةة مكتبةة ألمانيةة تتةرأس  2010حتةى  2007فى الفترة من

لذا يأمل مصدرى الكتةاب أن ينقةل معهةد جوتةه تلةك الطبعةة الجديةدة بةدورها إلةى لغةات  .اتحاد هذه الرابطة الدولية

لشةةبكة رقمةةى فالطبعةةة األولةةى موجةةودة حاليةةا  علةةى موقةةع معهةةد جوتةةه بوصةةفها إصةةدار  –عديةةدة مةةن لغةةات العةةالم 

 ة لدى دار نشر أولمز فى ست لغات. ياالنترنت فى ثمان لغات، كما صدرت النسخة الورق

فةى تةوفير كتةاب  بوابةات إلةى الماضةى  BIDن نية اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا )جمعية مشهرة( إ 

تضةحت حقةا  أثناء العمل فى الطبعة الجديةدة ا ولكن .كانت مرتبطة بالرغبة فى تحديث الطبعة الجديدةوالمستقبل ، 

مدى التغيرات التى طرأت فى السنوات األربع الماضية علةى طبيعةة المكتبةات األلمانيةة وبالنسةبة لهةا حتةى تحةول 

فى بادىء األمةر إلةى صةياغة جديةدة عمل مؤلفا الكتاب من مجرد معالجة جزئية لبعض الفصول كما كانت الخطة 

بل أن هذا األمر ينطبةق كةذلك حيث أن األرقام واألسماء لم تكن هى وحدها التى تتطلب تعديل،  .تماما  لعدة فصول

ن أمكةن كةذلك مراعةاة ى جانب االحتياج إلى صةور جديةدة وإعلى األسئلة والجداول التى كانت تحتاج للتحديث، إل

 فى المكتبات األلمانية. 2003التطبيق منذ عام  دخلت حيزواالبتكارات، التى  الكثير من أهم االبداعات

 حدث إذا  فى السنوات األربع الماضية، مما يستلزم تعديالت واسعة النطاق مثل تلك؟ ما الذى  

فى البداية يجب أن نبرز الحقيقة التى مفادها أن المكتبات األلمانيةة تنةدرج ضةمن محركةات االبتكةار فةى  

ار الخدمات الثقافية والعلمية فى ألمانيا كما أن مسألة إجراء الكثيةر مةن التطةوير فةى السةنوات األربةع األخيةرة، إط

مما جعل اصدار طبعة جديدة مةن كتةاب  بوابةات  يوضةه مةدى نشةاط مهنتنةا وتحركتهةا، وهةو مةا يشةكل رد فعةل 

 بداع.مام لقطاع خدمات موجه بحسب اإلاألحيال المجال التقنى والعلمى، كما يعد بمثابة دفعة قوية إلى 

وهةو  ،وفى هذا السياق تعد مسألة تطوير خدمات مكتبة جديدة، ورقميةة فةى المقةام األول، مسةألة أساسةية 

، مثل إرساء بوابة فاسكودا، وهى عبارة عن إجراءات طويلةة المةدى لألرشةفة 2003ما بدأ يتحقق بالفعل منذ عام 

وموكةةب نصةةر المكتبةةات التخيليةةة المتخصصةةة كمةةا تةةم تطةةوير  (Kopal)ثقةةافى مةةن أجةةل الحفةةاظ علةةى الميةةراث ال

الخدمات واإلجراءات المتواجدة منذ فترة طويلة بشكل جذرى فى السةنوات الثالثةة األخيةرة ممةا زاد مةن ضةرورة 

 إجراء تعديالت حتى يتكيف الكتاب مع الوضع الحالى.

حركة ولألقاليم، وال سيما فى نُظم الربط،  تخطيةالمكذلك طرأت تغيرات واضحة على مجاالت التعاون  

للمكتبةات  التةى تأسسةت بوصةفها  الصةالحياتوكانت   شةبكة  .االستعارة األلمانية وخدمات نقل الوثائق إلكترونيا  

غالق معهد المكتبات األلمةانى، لةم تشةرع فةى العمةل بوصةفها وكالةة مكتبات عقب إراع ألهم الخدمات المركزية لل

علةى الصةعيد  راسةخا ا  هةذا العمةل أساسةأرسةت ل لألقةاليم وغيةر مركزيةة فحسةب، بةل أنهةا متخطيةةمة خدمات منظ

 الشخصى والمادى. 

سياسةى حةول  جةدل  فقةد دار أخيةرا  2007فضال  عن ذلةك فننةه منةذ نشةر ورقةة االسةترايتجيات  مكتبةة  

لثقافة  بالبرلمان األلمةانى، كمةا ازداد الذى ظل من ناحية على مستوى قومى من قبل  لجنة ا الجدلذلك  .المكتبات

المكتبةات األلمةانى )جمعيةة مشةهرة( ورجةال  التابعة التحةادمن ناحية أخرى من خالل وحدات المنظمات اإلقليمية 

 . واليةبحسب كل  المعنيينالسياسة والوزراء 

أن تتخةةذ حةةول قةةوانين المكتبةةات علةةى مسةةتوى الواليةةات تبعةةث علةةى األمةةل فةةى  وهنةةاك مبةةادرات شةةتى 

وال سةيما عنةدما  ،أى أن المكتبات أصةبحت انن محةل نقةاج مجةددا   .المكتبات وصفا  قانونيا  أكثر ثباتا  عن ذى قبل

والحفةاظ علةى الميةراث  ،والبحةث ،يرتبط األمر بوظيفتها فى عملية التعلةيم المسةتمر ووظيفتهةا فيمةا يخةتع بةالعلم

 المتغير. الهوية الثقافية فى مجتمعنا ، وإيجادالثقافى

مةن المكتبةات تجديةدا  فةى  2006تتطلب عملية اإلصالح الفيدرالية التى أقرها البرلمان فى منتصف عةام  

مما زاد من صةعوبة تنفيةذ  ،ثقافيا  وتعليميا   الوالياتفقد زادت قوة استقاللية  .تحديد توجهيات استراتيجيات سياستها

فضال  عن التمثيل الخارجى لقطاع المكتبات األلمةانى أمةام  ،يةمبادرات مهمة على مستوى االتحاد ومستويات قياس

 . العالم



له  عمليةة بولونيةا  قةد ت عليها تغيرات جذرية: حيث أن مطبل أن وظيفة أمين المكتبة فى ذاتها قد طرأ 

رة فةى التأهيةل صالح التعليم العالى حيز التنفيذ، تلك العمليةة التةى تةرتبط ارتباطةا  وثيقةا  بتغيةرات كثيةمسألة إأدخل 

 المهنى لألجيال الصاعدة فى مجال المكتبات.

 2003وأخيرا  وليس آخرا  فقد عةرف االتحةاد الراعةى التحةادات المكتبةات األلمانيةة مسةتجدات منةذ عةام  

اختصةةار كلمةةات اتحةةاد المكتبةةة والمعلومةةات  "BID"وبنةةاء عليةةه فقةةد حصةةل هةةذا االتحةةاد علةةى مسةةمى جديةةد هةةو 

وال سيما فةى أثنةاء  DGIعد نتاج انضمام الجمعية األلمانية لعلوم المعلومات واستخدام المعلومات بألمانيا، والذى ي

 . 2004انعقاد مؤتمر اليبزيج الثانى للمكتبات عام 

وإلةةى جانةةب هةةذا التوسةةع اإليجةةابى فةةى تمثيةةل تكةةتالت كافةةة المؤسسةةات داخةةل قطةةاع المعلومةةات هنةةاك  

فةى السةنوات الماضةية العديةد مةن  تأسسةتكلمة فةى مةدن ألمانيةة كثيةرة: فقةد تطورات الحقه واضحة للغاية بحق ال

سةتخدام مبنةى شةكل مبنةى جديةد بالكامةل، وتةارة با المكتبات الجديدة التةى تتمتةع بطةراز معمةارى خةالب، تةارة فةى

 عرض لها فى مجموعة مختارة من الصور. بالفعل وهى تلك المكتبات التى سن أثرى قائم

كر فةى صةدور هةذه الطبعةة بكةل المقةاييس إلةى كةال المةؤلفين، يةورجين زيفيلةد ولةودجر ونحن ندين بالشة 

زا تعقيدات أو ابداء  اعتةراض ، وأنجة سيريه، اللذان نزال على رغبة اتحاد المكتبة والمعلومات األلمانى بدون أية

فقةد كةان العمةل معهمةا  –خاصةة  وأنا أتوجه إليهم بالشكر بصةفة .فى مدة وجيزة للغاية تلك المعالجة للطبعة الثانية

 رورى.من دواعى س

الطبعةة  تتمةروج التةى أ –كما أتوجه بالشةكر إلةى المتةرجمين والمترجمةات وعلةى رأسةهم ديةان بةيلش  

وكذلك جميع من أوكل إلةيهم معهةد جوتةه مهمةة نقةل  ،وجانيت ماكنزى لمعالجتها الطبعة االنجليزية الثانية ،األولى

 ومن سوف يقوموا بذلك فيما بعد. هذا النع إلى لغات أخرى

يخطةةف  أمةةا دار نشةةر جيةةورج أولمةةز فقةةد حرصةةت علةةى أن يخةةرج هةةذا العمةةل فةةى صةةورة مجلةةد رائةةع 

 م عن احترافية شديدة وتعاون رائع لذا فقد وجب علينا أن نتوجه إليها بالشكر.األبصار، وقد عملت بصورة تن

كةل مةن تاب درجةة عاليةة، لةذلك فةنحن نشةكر هر الكبلغت بجمال مظبعناية  ن مجموعة الصور المنتقاة إ 

 ساعدونا فى اختيار هذه المجموعة جزيل الشكر. 

كمةا أتمنةى فةى المقةام األول أن يحةوز علةى  .أرجو أن يحظى هةذا االصةدار كسةابقيه علةى انتشةار واسةع 

 القراء ! حيث أن المكتبات األلمانية والعاملين بها تستحق ذلك.  إعجاب

 

  باربرا ليسون

 سم اتحاد المكتبة والمعلومات األلمانى المتحدثة با



  (31.12.2005)الموقف فى  قطاع المكتبات األلمانى باألرقام
 ( إحصائية المكتبات األلمانيةوفقا لبيانات  –كافة التخصصات والرعاة التابعة إلدارة طبيعية أو شرفية ) ململ المكتبات

  11.556                                      األفرع )المقار(متضمنا مكتبات المعاهد و المكتبات عدد

 مليون 320,0                  مقتنيات الوسائط )وسائط مطبوعة وغير مطبوعة بالوحدة(         جمالىإ
 مليون 515,5                                   االستعارات )بوحدة الوسائط(

 مليون 336,0                  اليورو(                                        نفقات الوسائط واالقتناء )ب

  21.409                 الوظائف )داخل وخارج خطة التعيين(                                    
 –)نفقات األشياء العينية واألفراد( باليورو  إجمالى النفقات

 مليون 1.509,3            دون المكتبات المتخصصة

 مليون 11,65               المستخدمون المسجلون )النشطاء(                                       
 مليون 4,92               الطلبات داخل حركة اإلعارة األلمانية  )للخارج(                        

 )وفقا لبيانات إحصائية المكتبات األلمانية( المعاهد العليا ومكتبات مية، اهقليالمكتبات العلمية، المكتبات 

 806                 عدد المكتبات متضمنا مكتبات المعاهد واألفرع )المقار(                
 مليون  173,5             إجمالى مقتنيات الوسائط )وسائط مطبوعة وغير مطبوعة بالوحدة(      

 مليون 157,6              تب، جرائد، دوريات بالوحدة(                   المقتنيات المطبوعة )ك

 مليون 79,4             االستعارات )بوحدة الوسائط(                                           
 ليونم 232,4             نفقات الوسائط واالقتناء )باليورو(                                       

 8.944             الوظائف )داخل وخارج خطة التعيين(                                  

 مليون 718,3            إجمالى النفقات )نفقات األشياء العينية واألفراد( باليورو                 
 مليون 4,61           الطلبات داخل حركة اإلعارة األلمانية  )للخارج(                        

 85,669                                           إجمالى أماكن عمل المستخدمين         

 13,386            عدد أماكن العمل التى تحوى أجهزة كمبيوتر من بينها                -

  مليون 2,75             المستخدمون المسجلون )النشطاء(                                    

 دون مكتبات المدارس( – وفقا لبيانات إحصائية المكتبات األلمانيةالعامة )المكتبات 

 بعاملين أساسيين              بعاملين أساسيين                                                                     
 كافة الرعاة                ومتطوعين                             

 كافة الرعاة                                                                   

 3.950                          10.584                       عدد المكتبات متضمنا مكتبات المعاهد       
 (11.308واألفرع )المقار()المسجلة: 

 مليون 95,3            مليون      125,4                                         )بالوحدة( مخزون الوسائط

 مليون 295,5       مليون          356,3                                       االستعارات )بوحدة الوسائط(
 مليون 70,2       مليون           88,9                                   نفقات الوسائط واالقتناء )باليورو(

 مليون 756,0      مليون         791,0              إجمالى النفقات )نفقات األشياء العينية واألفراد( باليورو

 مليون 97,0      مليون           103,0                                                   زيارات المكتبات
 مليون 6,94      مليون            8,6                                   مستخدمون المسجلون )النشطاء(ال

 11.586                     11.724                                          إجمالى أماكن المستخدمين

 مليون 0,24     مليون           0,25                    الطلبات داخل حركة اإلعارة األلمانية  )للخارج(

  وفقا لبيانات إحصائية المكتبات األلمانية() المكتبات المتخصصة
 عدد المكتبات متضمنا مكتبات المعاهد واألفرع )المقار(

 166                                                                 (11.308)المسجلة:

        مليون 21,1              الوسائط )وسائط مطبوعة وغير مطبوعة بالوحدة(   إجمالى مقتنيات
                   مليون 17,8                                   المقتنيات المطبوعة )كتب، جرائد، دوريات بالوحدة(    

 مليون 1,6                                                            االستعارات )بوحدة الوسائط(

 مليون 14,7                                                         نفقات الوسائط واالقتناء )باليورو(
 741إجمالى أماكن المستخدمين                                                                

    مليون 0,32                                                      المستخدمون المسجلون )النشطاء(  

 مليون 0,06الطلبات داخل حركة اإلعارة األلمانية  )للخارج(                                        

 ( 12/312005/ )بحسب الموقف بتاريخ  DBS 2005المصدر: إحصائية المكتبات األلمانية 

 



 الفصل األول

 خلفية تاريخية

 مسارات التطور لتاريخ المكتبات األلمانية :

لة سريعة عن القيام برح به والوضع الراهنبنية قطاع المكتبات األلمانية ال غنى لكل من يرغب في فهم  

 تظهةر مةن شةأنها أن  النظرة إلى الخارطة التاريخية أللمانيا عبةر العصةور المختلفةةعبر التاريخ األلماني. كما أن 

 : ، أال وهماأمرين أساسيين

خضةةعت علةةى مةةدار مئةةات  اللغةةة الجرمانيةةةب ا، التةةي جمعةةت النةةاس المتحةةدثينإن منطقةةة وسةةط أوروبةة -

إلةى السياسةية ألشكال متباينة مةن التوسةع اإلقليمةي، ممةا أدى مةع التةأرجه المسةتمر فةي الحةدود  األعوام

األلفية الثانية على أقصى هذه المنطقة مع بداية فى  األلمانية  ما نطلق عليه مسمى  اإلمبراطورية تكون

 .تقدير

في كل عصورها من أقاليم منفصلة ال يمكن اإللمام بعةددها فةي القةرون  مبراطوريةوقد تكونت هذه اال -

ملحةوظ. واسةتمر تقسةيم بشةكل  1815وعةام  1803األولى إال بصعوبة شديدة، ليتضاءل عددها منذ عام 

وال يةزال هةذا  .1871بعةد تأسةيس الةرايخ األلمةاني فةي عةام  حتةىلى مقاطعةات األلمانية إ مبراطوريةاال

دولةةة  1949التقسةةيم محةةددا  حتةةى يومنةةا هةةذا لبنيةةة جمهوريةةة ألمانيةةا االتحاديةةة، التةةي أصةةبحت منةةذ عةةام 

 .والية 16فيدرالية تضم اليوم 

فةي  ونمةت الحياة الثقافية ورت تطفقد وقت من أوقاتها دولة مركزية،  بما أن ألمانيا كلها لم تكن في أىو 

والواليةات المنفصةلة، واتخةذت طابعةا  إقليميةا . وحينمةا يتحةدث القةانون األساسةي بوصةفه  الوالياتالمقام األول في 

ك إلةى األلمانية بكل مسائل الثقافة تقريبا ، فننه يشةير بةذل الوالياتدستور جمهورية ألمانيا االتحادية عن اختصاص 

يفسةر بشةكل رئيسةي سةبب تطةور قطةاع المكتبةات أيضةا  علةى الصةعيد  الةذى األمةر ريخي. وهوذلك الموروث التا

 اإلقليمي وسبب تلون بنيتها األساسية بصبغة ال مركزية حتى عصرنا الحاضر.

 من العصر الوسيط حتى العلمانية :

فعةةل، فةةنن تةةاريخ جرمانيةةا الرومانيةةة مكتبةةات قائمةةة بال واليةةةحتةةى إذا كةةان هنةةاك فةةي المةةدن الكبيةةرة مةةن  

انطالقا  مةن النمةوذج اإليطةالي والمكتبات األلمانية ال يبدأ مع الحضارة اليونانية الرومانية، بل مع العصر الوسيط. 

أمةاكن لنقةل  مما حدى بهةا كةى تكةون ،واألسباني غدت األديرة منذ القرن السادس الميالدي أماكن الزدهار الكتاب

 ة( وغةةرف الكتبةةarmariumسةةم كتبةةات )المعروفةةة بالةةك مةةن خةةالل إنشةةاء المالحضةةارة اليونانيةةة الرومانيةةة، وذ

((scriptorium. 

وتحةةت تةةأثير اإلرسةةاليات األيرلنديةةة واألنجلوساكسةةونية نشةةأت أيضةةا  علةةى األرض األلمانيةةة فةةي العهةةد  

مةاينتس، ونيةا، )ومنهةا فةي مةدن كولو مكتبةات الكاتةدرائياتنجي )القةرن التاسةع والعاشةر المةيالدي( أولةى يالكارول

ديةر سةانت وديةر لةورج، ودير فولةدا، مكتبات التي كانت من أكبرها  األديرة مكتباتفرايزينج( وو فورتسبورج،و

دير مورباخ، وهو ما يعني أن مكتبة كل دير كانت تضم بضع مئات من المجلدات. وحتى و ر رايشيناو،ديون، جال

ايدا  عظيما  وذلك في المقام األول بسةبب نشةأة الجمعيةات الدينيةة نهاية العصر الوسيط تزايد عدد مكتبات األديرة تز

سةنزر، جمعيةة األغسةطيين، جمعيةة بريمةونس تراتينزيةر(، وخاصةة معيةة الكةارتويزر، جمعيةة تسيسترالجديدة )ج

جمعية الطالبين إحسان )دومينيكان وفرنسيسكان( التي توجهةت إلةى المةدن، والتةي وهبةت نفسةها للعمةل فةي مجةال 

 وم والتدريس ونظرت بالتالي إلى المكتبات على أنها وسيلة ال غنى عنها من وسائل عملهم.العل

 900وبجانب القائمين على الحياة العلمية حتى حينها ظهرت منذ فترة ازدهار العصر الوسيط )مةن عةام  

مجت تةةدريجيا ، ( أمةةاكن جديةةدة لنقةةل العلةةم والتةةدريس ونعنةةى بهةةا الجمعيةةات المدرسةةية، حيةةث انةةد1300إلةةى عةةام 

، وشكلت بذلك نواة الجامعات المعاصةرة. إن بةدء جامعة المدرسين والمدارسوكونت مؤسسة مستقلة عرفت باسم 

تأسيس الجامعات الذي تأخر في ألمانيا بنحو مائة وخمسين عاما  عن بالد مثل إيطاليةا )سةاليرنو وبولونيةا(، فرنسةا 

وكسةةفورد( أدى هةةو انخةةر إلةةى نشةةأة مكتبةةات جديةةدة، ظلةةت مةةع ذلةةك نجلتةةرا )أ)بةةاريس(، أسةةبانيا )سةةاالمونكا(، وا

متواضعة، ألن األساتذة احتفظوا باألعمال المهمة في مكتباتهم الخاصة، وألن الطلبة كةانوا يكتبةون وراء األسةاتذة 

ذلك في عةام األلمانية آنذاك وكان  مبراطوريةجامعة تم تأسيسها في االأو ينقلون ما يكتبونه. وكانت براغ هي أقدم 

(، وجامعةة 1388(، وجامعةة كولونيةا )1386(، وجامعةة هايةدلبرج )1365. ثم تلتها بعد ذلك جامعة فيينةا )1348

 (.1392إرفورت )



وكةةان مةةا ميةةز تطةةور الكتةةاب منةةذ العصةةور القديمةةة المتةةأخرة هةةو االنتقةةال مةةن اللفةةائف إلةةى الكتةةاب  

بجلد الحيوانات، ثم بعد ذلةك بةالورق األرخةع ثمنةا ، وحفة   )المخطوطة(، واالستعاضة عن البردي كمادة للكتابة

الكتب في خزانات، وبعد ذلك فةي تجةاويف حائطيةة، وعلةى طةاوالت مائلةة مثبتةة بسالسةل، وزيةادة المقتنيةات مةن 

الكتةةب عةةن طريةةق نسةةخ النصةةوص ثةةم تلةةوين للمخطوطةةات بعةةد ذلةةك، وأخيةةرا  سةةيطرة اللغةةة الالتينيةةة علةةى الحيةةاة 

 الثقافية.

بما أن العملية التعليمية في العصر الوسيط كانت في يد رجةال الةدين، كةان مةن النةدرة بمكةان أن يكةون و 

( قةةد امتلةةك مكتبةةة قيمةةة فةةي 814-724لةةدى العامةةة مقتنيةةات مةةن الكتةةب. وإذا كةةان اإلمبراطةةور شةةارلمان األكبةةر )

نجي كانوا يكتفةون عةادة بنهةداء األديةرة يولبالطه، لم يكتب لها على أي حال البقاء، فنن الحكام من بعد العهد الكار

والكاتدرائيات مخطوطات نفيسة. وما كان للكتةب أن تجةد مكانةا  لهةا فةي قصةور النةبالء أيضةا ، وبةالط الملةوك مةن 

 قبلهم، إال بعد أن تغير مفهوم التعليم لدى النبالء وبعد أن وطد علم المخطوطات والتوجه نحو العلم مكانهما.

ثالث عشر فرضت الكتب نفسها أيضا  علةى المةدن. ومةع ذلةك ظةل عةدد المكتبةات الخاصةة ومنذ القرن ال 

مكتبةات لدى العامة قليال ، ولم تشهد الكتب أولى فترات ازدهارها إال في عصر اإلنسانية مع ظهور هذا النةوع مةن 
التةي كانةت  لةس البلديةةمكتبةات مج وهةي نوع جديد مةن المكتبةات، أال . ومنذ القرن الرابع عشر ظهر هناكالعلماء

تخدم إدارات المدن، والتي كانت األساس فيما بعد لعديد مةن المكتبةات العلميةة للمةدن، ومةن األمثلةة المبكةرة للغايةة 

 .1370مكتبة مجلس بلدية مدينة نورنبرج والتي تدل الوثائق على وجودها ألول مرة في عام  تعدلهذا النوع 

س جوتنبيرج في منتصف القرن الخامس عشر، وما سبقه بنحو مائةة ومع اختراع الطباعة على يد يوهان 

ن لنمةةو قةد وضةةع األساسةين الضةةرورييعةام مةةن التحةول إلةةى الةورق بةةدال  مةةن جلةد الحيوانةةات كمةادة للكتابةةة، كةةان 

مستقبلي وسريع لمقتنيات المكتبات من الكتب. وقد أسهم االنتشار السةريع والكبيةر للطباعةة فةي نشةر أفكةار حركةة 

إلصالح الديني والتي نشأ في ركابها مجددا  كثير من المكتبةات فةي المةدارس، والكنةائس، وفةي المةدن. مةن ناحيةة ا

أخرى أدت هذه الحركة في أجزاء كبيرة من ألمانيا عن طريق تصفية كثير من األديرة إلى زوال مكتبات األديرة، 

 ها على أنها  ال جدوى منها .وإلى تدمير الكتب الالهوتية من العصر الوسيط التي نظر إلي

وقد أدت الحركة المناهضة لإلصالح الديني إلى موجة من تأسيس المكتبات، حيث كةان اليسةوعيون فةي  

المقةام األول هةم مةن فةرض علةى حلقةاتهم العلميةة وجةةود المكتبةات، وهةم أيضةا  فيمةا يبةدو كةانوا أول جمعيةة دينيةةة 

. وقد امتد أثر هذا االنشةقاق الطةائفي المكتبات ذات القاعاتإلى  المائلة المكتبات ذات الطاوالتأكملت االنتقال من 

( ومةن أمثلةةة 1607( وجامعةة جيسةةين )1527إلةى الجامعةات، ومةةن أمثلةة الجامعةةات اإلنجيليةة جامعةة مةةاربورج )

معةات (. والحق يقال فنن مكتبةات الجا1582( وجامعة فورتسبورج )1551الجامعات الكاثوليكية جامعة ديلينجن )

األلمانية ظلت في حالة يرثى لها، فعدد الطلبة كان يتضاءل بشكل كبير، ولم يتعدى أبدا  عةدد الطلبةة المسةجلين فةي 

 األلمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر األربع آالف وخمسمائة طالب. ريةعهد اإلمبراطو

والسةادس عشةر، والتةي يرجةع أيضا  في القرنين الخامس عشةر  مكتبات البالطكانت بدايات ظهور أولى  

الفضل لنشأتها من ناحية إلى التطلع إلى التعليم اإلنساني، ومن ناحيةة أخةرى إلةى حاجةة األمةراء للتفةاخر الطبقةي، 

حيث ظل تطور المكتبات مرتبطا  ارتباطا  وثيقا  بولع الحاكم بكتب معينة، وباهتمامه الشخصي بهةا. فبجانةب مكتبةة 

( نةذكر هنةا فةي المقةةام األول مكتبةة الةبالط فةي ميةةونيخ 1368)أسسةت رسةميا  فةي عةةام  الةبالط القيصةرية فةي فيينةةا

(، وكةذلك مقتنيةات األمةراء النةاخبين فةي 1556(، وفةي دريسةدن )أسسةت فةي حةدود عةام 1558)أسسةت فةي عةام 

 ، أشهر مكتبة ألمانية آنذاك.المكتبة البالتينيةفي  1558هايدلبيرج من كتب التي توحدت في عام 

( لم تبدأ نهضةة بنةاء المكتبةات 1648-1618حرب الثالثين عاما  )عد النكسة التي عاشتها المكتبات إبان ب 

إال في القرن الثامن عشر استنادا  على النماذج األجنبية. أما مكتبات الصاالت من عصر الباروك سواء في األديرة 

حاجةةات فعليةةة أو ألسةةباب جماليةةة. ومةةع أو فةةي القصةةور التةةي أسسةةت وجهةةزت ببهةةاء وعظمةةة فقةةد نشةةأت نتيجةةة ل

 التصاعد في إنتاج الكتب نمت أهمية الفهارس المكتبية.

تميز القرنان السابع عشر والثامن عشر بازدهار مكتبات البالط في المقةام األول، التةي أسةهم فةي نشةأتها  

شأت في مدينةة فولفنبوتةل الصةغيرة كل األمراء تقريبا . ومن أهم المقتنيات األميرية من الكتب هي تلك التي ن آنذاك

لونابورج(. وقةد تطةورت مكتبةة الةبالط األميريةة فةي -التي كانت في ذات الوقت عاصمة الحكم )دوقية براونشفايج

لتكون أهم مكتبة ألمانية إلى ما قبل وقوع الحرب العالمية الثانية. وهةذه المكتبةة  1661برلين التي تأسست في عام 

 ة للتراث الثقافي لبروسيا ببرلين.هي اليوم مكتبة الدول

التي كانت فةي حةوزة األدبةاء ورجةال العلةم زيةادة  المكتبات الخاصةمنذ عصر حركة اإلنسانية زاد عدد  

أهةم المكتبةات الجديةدة فةي عصةر التنةوير، وألن مكتبةة  1737رهيبة. وكانت جامعة جوتنجن التي أسست في عام 

فةق خةدمي للبحةوث، فقةد اعتنةت بانتقةاء الكتةب بعنايةة واهتمةت فةي المقةام جامعة جوتنجن قد تم تأسيسها لتكون مر

األول باإلصدارات الحديثة التي يحتاجها العلماء، وتم ترتيب الكتةب بشةكل منةتظم حسةب مواضةيعها التخصصةية. 



افتتحت جامعة هاله كأول جامعة إصةالحية، والتةي أصةبحت بعةد وقةت قليةل مةن افتتاحهةا الجامعةة  1694في عام 

 األلمانية األولى التي يرتادها الطالب.

 

نتيجةةة  قةةد تمةةت  التةةاريخ علةةى اإلطةةالق اإعةةادة توزيةةع للممتلكةةات مةةن الكتةةب شةةهدهعمليةةة أكبةةر  وكانةةت 

بشكل أو بآخر في جنةوب وغةرب ألمانيةا  –ولو متأخرا   –. وهذا التحول حقق 1803في عام  العلمانيةللتحول إلى 

ت بالفعةل فةي بقيةة أجةزاء ألمانيةا فةي أعقةاب حركةة اإلصةالح الةديني. وفةي المحصةلة ما قام به األمراء البروتستان

النهائية كان يعني هذا نزع ما للكنةائس مةن أمةالك لصةاله حكةام الواليةات. وعلةى هةذا آلةت الكتةب التةي كانةت فةي 

 األديرة التي تم تصفيتها إلى مكتبات الدولة، وخاصة إلى مكتبات البالط ومكتبات الجامعات.

 من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية :

لم تجهز الحقبة النابليونية مع مطلع القرن التاسع عشر علةى كثيةر مةن الةدويالت فةي ألمانيةا فحسةب، بةل  

. وكانةت بروسةيا هةي النمةوذج المحتةذى للمنةاخ البقةاءأيضا  على كثير مةن الجامعةات الصةغيرة غيةر القةادرة علةى 

، حيث حدث في ركاب الحركة اإلصالحية الشاملة في الدولة أيضةا  تجديةد للتعلةيم العةالي وترسةيخ الجامعي الجديد

سيطرت هذه الفكرة على تطور المكتبات العلمية في القرن التاسةع  مكتبة حديثة لالستعمال العام، حينلفكرة وجود 

 عشر.

ألمانيةا، فةي هةذه المةرة أيضةا  كةان هنةاك حركةة تجديةد جةذري شةملت المكتبةات فةي  1871بدءا  من عةام  

مبةاني جديةدة. ومةن أجةل حفة  تلةك الكميةات مةن الكتةب التةي  وسيا. آنذاك بدأت حركة نشطة لتشةييدانطالقا  من بر

أخذت في التزايد بشكل أسرع وأسرع )ازدهار العلوم، ونشأة فروع جديدة من العلم( استطاعت مخةازن الكتةب أن 

ولتسةهيل  كما تم مد مواعيد فته المكتبة ورفع القيود عن شروط استعارة الكتب. تفرض لنفسها مكانا  في المكتبات،

تعرف المترددين على مكتبات الجامعات على مقتنيات كل المكتبات األخرى تم القيام بمبادرات للتعاون والتنسةيق. 

هةارس األبجديةةة ، وفةي هةذا اإلطةةار نشةأ  فهةةرس بروسةيا العةةام ، و مطبوعةات بةةرلين المعنونةة ، و تعليمةةات للف

 وكذلك  مكتب االستعالمات ، و حركة االستعارة الخارجية .

وقد أرغم التصاعد السريع في إنتاج الكتب المكتبات على انتهاج سياسة القتناء الكتةب تقةوم علةى قواعةد  

عةةة فةةي صةارمة، ممةةا أدى بعةةد ذلةةك إلةى تركيةةز المكتبةةات علةةى مواضةيع رئيسةةية القتنةةاء الكتةةب، وإلةى تبةةادل المنف

استخدام مقتنيات المكتبات من الكتب في إطار االستعارة الخارجية. كما أثرت الزيادة في النسةخ المطبوعةة بفضةل 

التقدم التكنولوجي في صناعة الورق والكتاب )اختةراع الطباعةة السةريعة، واسةتعمال الةورق المصةنوع مةن لحةاء 

 على المكتبات تأثيرا  عميقا . 1840األشجار(، وما تبع ذلك من رخع أسعار الكتب منذ عام 

ومنةةذ منتصةةف القةةرن التاسةةع عشةةر أدى التخصةةع المتزايةةد فةةي فةةروع العلةةوم فةةي الجامعةةات إلةةى نشةةأة  

المكتبةات لهةا مكانهةا بجةوار  مكتبةات مسةتقلة للمعاهةد العلميةةمكتبات متخصصة، نمةت مةع مةرور الوقةت لتصةبه 
وتصةاعد عةدد المطبوعةات داخةل وخةارج الجامعةات أديةا إلةى  القائمة بالفعل. إن التخصع في البحوث المركزية

 –، فالزمن الذي كانت فيه كةل المكتبةات تعتبةر نفسةها بها المكتبة المتخصصةنشأة نوع جديد من المكتبات ونقصد 

مكانا  يحوي مقتنيات موسوعية العلم كان قد ولى. ففي القرن التاسع عشر نشأت جامعات خاصة تهتم  –ولو جزئيا  

سةةدن، يكنولوجيةةا المسةةتقبل، ومعهةةا نشةةأت مكتبةةات أعةةدت خصيصةةا  لهةةذا الغةةرض )آخةةن، شةةارلتونبورج، دربت

كارلسروه(. وبجانب الدولة كانت هناك شركات ونقابات بها مقتنيات متخصصة من الكتةب ذات أهميةة كبيةرة إلةى 

 حد ما لكل مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية تقريبا .

 

هةو االنتقةال مةن ملكيتهةا  الواليةاتمكتبةات الةبالط والمميزة في إطار تتبعنا لبقية تاريخ  وكان من األمور 

. وللحقيقة فننه أيضا  في عهد الملكية شاهدنا كيةف أن مكتبةات الةبالط 1918/1919لألمراء إلى الدولة عقب ثورة 

سةتطع كثيةر منهةا اللحةاق بركةب قد فتحت أبوابها بشةكل أكبةر عةن ذي قبةل للجمهةور المهةتم بةالعلم. ومةع ذلةك لةم ت

 المعروض المتزايد من الكتب وتوقفت حركة تطورها.

، وهي الفكرة التي فرضت نفسها في كثير مةن الةدول األوروبيةة بعةد الثةورة مكتبة وطنيةأما فكرة إنشاء  

يخ األلماني في عةام ، أو أيضا  بعد تأسيس الرا1848الفرنسية، فلم تتمتع بأي تأثير يذكر في ألمانيا سواء بعد ثورة 

فقد كتب لها أن تظل مبادرة فردية، أي صادرة من  1912في اليبزيج في عام  المكتبة األلمانية. أما تأسيس 1871

جانب اتحاد بورصة صةناعة الكتةاب األلمانيةة وعليةه فقةد نشةأ مركةز لجمةع كةل المطبوعةات باللغةة األلمانيةة علةى 

 .الببلوغرافيا القومية األلمانية، وتدوين عناوينها في 1913منذ عام  األقل، حيث كان يتم تجميعها بشكل مكتمل



بمقابةل مةادي فةي منتصةف  إلعةارةمكتبةات اوبعد نشةأة مراكةز وجمعيةات للتشةجيع علةى القةراءة وكةذلك  

القرن الثامن عشر على أقصى تقدير، والتي كان هدفها إرضاء الرغبة لدى الطبقة المتوسطة المثقفة فةي االطةالع 

 1828ى الكتب التثقيفية والمتخصصة والمسلية، والتي كونت النواة األولى للمكتبات العامة الحالية، تم في عةام عل

عهةدت إليهةا إدارة الحكةم المحلةي بعةد وقةت قصةير مةن  ساكسةونياافتتاح أول مكتبة مدرسةية فةي جروسةنهاين فةي 

 لمانيا.عامة في أ مكتبة مدينةإنشائها بدعم الثقافة لتعتبر بذلك أول 

وتحةةت تةةأثير فكةةرة تثقيةةف الشةةعب، وعةةن طريةةق مبةةادرات مةةن بعةةض النقابةةات الليبراليةةة، وبمبةةادرة مةةن  

بةات، حيةث نشةأت الكنائس والحركة العمالية شهدت ألمانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر موجة من تأسيس المكت

للجميةةع لةةم تتبلةةور إال تحةةت تةةأثير وحةةة . غيةةر أن فكةةرة إنشةةاء مكتبةةة عامةةة مفتمكتبةةات شةةعبيةفةةي كثيةةر مةةن المةةدن 

األمريكية، حيث أدى هذا األمر في كثير مةن األمةاكن إلةى توحيةد مكتبةة المدينةة والمكتبةة الشةعبية  المكتبات العامة

. ومع ظهةور  حركةة صةاالت الكتةب المفتوحةة ، التةي كةان فةي صةدارة باعثيهةا بالمكتبة الموحدةآنذاك فيما سمي 

فقةد ( HÖBشةارلوتنبورج، إيسةن، هةامبورج )صةاالت هةامبورج العامةة للكتةب  –بةرلين( يبةورج، )امدن مثةل فر

تطةورت مةع مطلةةع القةرن العشةةرين فةي إطةار مةةا سةمي  بصةةراعات التوجهةات  حركةة مضةةادة اسةتهدفت توجيةةه 

لةى الكتةب القارئ وتقديم المشورة له عند مكان االستعارة بدال  من الشكل المعتاد للوصول إلةى الكتةب غيةر المقيةد إ

 الذي كان سائدا  في المكتبات الموحدة.

( تحويةل المكتبةات الشةعبية لسةيطرة المحليةات 1933-1919وفي حين اكتمل في فترة جمهورية فةايمر ) 

في المقام األول، حيث أن النقابات التي تكرر حتى ذلك الوقت تحملها لمسئولية المكتبات لم يعةد لةديها القةدرة علةى 

بشكل أكبر كثيرا  من قطةاع المكتبةات العامةة  –أ من تحول اقتصادي، فنن قطاع المكتبات العامة ذلك نظرا  لما طر

 النظام النازي. حكم لسيطرة وتوجيه 1933قد خضع منذ عام  –

( قد قمع الحق فةي حريةة الةرأي وأنهةى الحريةة التةي كةان يتمتةع بهةا 1945-1933وكان النظام النازي ) 

صور لنا ما كان عليه هةذا لنظةام مةن ي رها من مجاالت الحياة العامة. وال يمكن لشيء أناألدب والفن والثقافة وغي

، وإدخةال الرقابةة، وفةرار عةدد 1933سلطة شمولية بشكل أكثر وضوحا  من حةرق الكتةب فةي آيار/مةايو مةن عةام 

حةة، تلةك المكتبةات التةي كبير من المثقفين إلى المهجر. كما لم تسلم مكتبات الكنائس أيضةا  مةن هةذه األضةرار الفاد

، (BV)أخةةذت فةةي التطةةور مةةن منتصةةف القةةرن التاسةةع عشةةر، فةةي الكنيسةةة الكاثوليكيةةة علةةى يةةد اتحةةاد بةةارميوس 

 .نجيلية في المقام األول على يد الدعوى الداخليةورابطة القديس ميشائيل، أما في الكنيسة اإل

 من ألمانيا المقسمة إلى ألمانيا الموحدة :

ب العالمية الثانية أضرارا  بالغة بالمقتنيات وأبنية المكتبات فحسب، بل امتدت عواقبها بعةد لم تسبب الحر 

ذلك مع تقسيم ألمانيةا إلةى حةدوث تغييةرات جذريةة فةي منظومةة المكتبةات. وبةالرغم مةن أن مقتنيةات مكتبةة الدولةة 

ثانيةة، قةد عةادت بعضةها إلةى بةرلين، غيةر للتراث الثقافي لبروسيا ببرلين، التي تم تشوينها أثناء الحرب العالميةة ال

رور مةا يقةرب مةن نصةف أنها ظلت مقسمة، حيث لم يكتب لهةذه المقتنيةات أن يجمةع شةتاتها مةرة أخةرى إال بعةد مة

ة  فةةي فرانكفةةورت علةةى نهةةر المةةاين بمثابةةة فةةي اليبةةزيج كانةةت  المكتبةةة األلمانيةة المكتبةةة األلمانيةةةقةةرن. وبجانةةب 

انيا الشرقية، والتي أسست مجددا  بمبادرة من اتحاد بورصة صناعة الكتاب فةي ألمانيةا مؤسسة موازية لتلك في ألم

 الغربية، مؤسسة لجمع اإلنتاج األلماني من الكتب ومركزا  للببليوغرافيا الوطنية.

شهدت مكتبات مؤسسات التعليم الجامعي منذ ستينات القرن العشرين نهضة هائلة تسةبب فيهةا فةي المقةام  

فقةد شةهدت ألمانيةا االتحاديةة موجةة مةن تأسةيس الجامعةات،  بدأت ألمانيا تشهده آنذاك. توسع التعليمي الذياألول ال

ومن استكمال بنةاء الجامعةات القائمةة بالفعةل، ومةن تأسةيس أشةكال جديةدة مةن التعلةيم العةالي )معاهةد عليةا شةاملة، 

. وكان الرد على ما شهدته العلوم من ى جامعاتكنولوجية العليا إلمعاهد عليا متخصصة(، ومن تحويل المعاهد الت

)التكنولوجيةةا،  للعلةةوم التطبيقيةةة المكتبةةات المركزيةةة المتخصصةةةكبيةةر وتنةةوع فةةي التخصةةع هةةو تأسةةيس  نمةةو

االقتصاد، الطب، الزراعة(، وكذلك تأسيس غيرها من المكتبات المتخصصةة، ودعةم قطةاع المكتبةات عةن طريةق 

صعيد التعاون فى اقتناء الكتةب )برنةامج المجةاالت الخاصةة القتنةاء لكتةب(، وبنةاء  الجمعية األلمانية للبحوث على

مكتبات جديدة مفتوحة فى المعاهد العليا ذات محتوى كبير من الكتب المصنفة منهجيا ، وإصدار مجموعات الكتةب 

بةةط جميةةع وظةةائف التعليميةةة، وإنشةةاء مؤسسةةات للمعلومةةات وللتوثيةةق، وميكنةةة إجةةراءات العمةةل فةةى المكتبةةات، ور

 المكتبات بشبكة إلكترونية.

تحةوال تةدريجيا مةن المةنهج المغلةق للتعامةل مةع الكتةب عبةر  1945وقد أتمت المكتبةات العامةة بعةد عةام  

المكتبةةات ذات منافةةذ االسةةتعارة فحسةةب إلةةى المكتبةةة ذات المعةةروض المفتةةوح التةةى تتةةيه للمتةةردد عليهةةا الوصةةول 

كتبات فقد شهدت تراجعا  فى األعمال األدبية التى كان لها مكان الصةدارة فيمةا سةبق أما محتويات الم .للكتب بنفسه

وبجانب الكتةب المتخصصةة تةم تزويةد  .لصاله الكتب التعليمية والمهنية والكتب الخاصة بكيفية قضاء وقت الفراغ

د نشةةأت أقسةةام خاصةةة وقةة .المكتبةةات باألعمةةال العلميةةة أيضةةا ، تكميةةل مقتنياتهةةا بغيرهةةا مةةن الوسةةائط المختلفةةة



لمجموعات بعينها من المترددين علةى المكتبةة، وخاصةة األطفةال والشةباب مةنهم، بوصةفهم أحةد أهةم المجموعةات 

وفةةى المةةدن الكبيةةرة أصةةبه تزويةةد السةةكان بالكتةةب نظامةةا  يشةةمل كةةل مةةن المكتبةةة  .المكتبةةات العامةةةالمسةةتهدفة فةةى 

 المركزية، وفروعها، والمكتبات المتنقلة.

تطورت أشكال من التعاون بين المكتبات العامة، لكنهةا لةم تسةتطيع أن تبلةا هةذا المةدى والكثافةة مةن كما  

كمةا ازداد التعةاون بةين المكتبةات العامةة والمكتبةات  .التعاون اللذان كانا يميةزان المكتبةات العلميةة فةى ذلةك الوقةت

، وذلةك علةى فةرعين علةى إنهمةا وحةدة واحةدةالعلمية، بدءا  من حركة اإلعةارة الخارجيةة، حيةث نظةر إلةى هةذين ال

 ، حتى إذا كان هذا التعاون لم يتعمق مداه إال ببطىء. 73الخطة المكتبية أقصى تقدير منذ ظهور 

( الدولةةة األلمانيةة الثانيةةة، فقةد احتفظةةت كةل مةةن 1990 – 1949أمةا فةةى جمهوريةة ألمانيةةا الديمقراطيةة ) 

انية فى اليبزيج بوظائفهما المركزية وبعد إزالة الشكل الفيدرالى للجمهوريةة مكتبة الدولة فى برلين، والمكتبة األلم

، ولةم يكتةب بالمكتبات العلمية العامةةإلى ما يسمى  الوالياتكتبات فى تحول ما كان موجودا  من الم 1952فى عام 

سةمها المحليةات فقةد تغيةر ان وسمها القديم، أما المكتبات الشةعبية فةى المةدأن تحتف  با ساكسونيا واليةمكتبة سوى ل

وبجانب مكتبات الجامعات القديمة )برلين، جرايفسفالد، هالةه، يبنةا، اليبةزيج، روسةتوك(  مكتبات الدولة العامةإلى 

مةا يزيةد عةن خمسةين مكتبةة أخةرى مةن مكتبةات المعاهةد  1990عةام ألمانيةا  إعادة توحيد شةطرى كان هناك حتى 

 الهندسة، كان من بينها كثير من المكتبات الجديدة.  العليا، والمعاهد المتخصصة، وكليات

أما الجزء األكبر مةن تزويةد البلةد بالكتةب فةى جمهوريةة ألمانيةا الديمقراطيةة فكانةت مةن نصةيب مكتبةات  

تهج سياسةة الهةدف وكانةت الدولةة تنة .المراكز البحثية التابعة ألكاديميةة العلةوم، والمكتبةات المركزيةة المتخصصةة

نفاق على مكتبات المةدن العاملةة أساسةا  كمكتبةات، ولكةن تجهيةز كةل محليةة مةن المحليةات بمكتبةة اإل منها ليس فقط

مةا يزيةد عةن  الثمانينةات مةن القةرن العشةرين نشةأوحتى نهايةة عقةد  .عامة، وربط البالد بشبكة شاملة من المكتبات

عنةد األطفةال والشةباب، وفةى نشةر عةادة مكتبة مركزية فى القرى، لعبت دورا  ال يستهان به فى دعم القراءة  600

 لشغل وقت الفراغ.  نشاط مفيدالقراءة بوصفها 

الجديدة، ولبةرلين تحةوال  الخمس الوالياتفقد كانت تعنى بالنسبة لقطاع المكتبات فى أما الوحدة األلمانية  

 الوالياتى قطاع المكتبات فى جذريا  فى هياكله، وربما بداية جديدة له ومع ذلك فقد كانت للوحدة عواقبها أيضا  عل

تحد قطةاع المكتبةات فةى غةرب وشةرق ألمانيةا مةرة أخةرى، وهةو ا فبعد أربعين عاما  من التقسيم االغربية من ألماني

 المكتبة  رعان )أو ثالثة( تشكلمكتبة لها فقد أصبحت منذ ذلك الوقت األمر الذى يتجلى فى دمج بعض المكتبات، ف

والتى كان يطلق عليها مسةمى المكتبةة  ،يبزيج وبرلينمن فرانكفورت على نهر الماين والفى كل  األلمانيةالوطنية 

مكتبةة التى هى فى واقع األمر عبارة عن تجمةع مهةام و ،2006وحتى منتصف عام  1990األلمانية فى الفترة من 
 . المكتبة المركزية واإلقليمية لبرلين ، وبرلينللتراث الثقافى لبروسيا ب الدولة

كان من الحتمى سواء فى قطاع المكتبات العامة أو قطاع المكتبات العلمية إزالة ما بهةا  1990عد عام وب 

مةن نةةواقع ترجةةع لعهةةد جمهوريةة ألمانيةةا الديمقراطيةةة، ومنهةةا فةةى المقةام األول حالةةة األبنيةةة، تصةةنيف محتويةةات 

 المكتبات، وتجهيزاتها الفنية. 

ديد أبنية كثير من المكتبةات وتوسةيعها جزئيةا  فةى ذات الوقةت تم تج 2007حتى  1990وفى األعوام من  

فةى هالةه(،  واليةة)مكتبة جامعة اليبزيج، المكتبة الرئيسية للمؤسسات الفرانكيشية فى هاله، مكتبة جامعة ومكتبةة ال

حةت وما زالت بعةض المكتبةات تنتظةر أن يحةل عليهةا الةدور فةى التجديةد الشةامل )دار مكتبةة الدولةة فةى الشةارع ت

ت دمكتبةة جامعةة هومبولة)أشجار الزيزفون فى برلين( أو فى إيجاد حل مختلف لما تواجهه من ضةيق فةى المكةان 

بةةة جامعةةة فةةى بةةرلين( كمةةا أقيمةةت فةةى عديةةد مةةن المةةدن أبنيةةة جديةةدة، مةةثال )فةةى مكتبةةة جامعةةة إرفةةورت، فةةى مكت

تةورنجن فةى يينةا، فةى  واليةةامعة ومكتبةة ر، فى مكتبة جامعة جرايفسفالد، فى مكتبة جفرانكفورت على نهر األود

ومكتبةات الجامعةة فةى كوتبةوس وفةايمر، إلةى جانةب  ومكتبة جامعةة دريسةدن، والية، مكتبة ساكسونيا واليةمكتبة 

كمةا تةم  . (فوربةومرن بمدينةة شةفيرين-ميكلنسةبورج واليةة، ومكتبةة مكتبة المعهد العالى المتخصع بفورسةتينفالدا

إال أن تةرميم هةذا المبنةى التةاريخى   ا أماليا فى فايمر وتوسيعها فى ذات الوقت توسيعا  كبيةرا ،ترميم مكتبة الدوقة أن

عديةد مةن المكتبةات العامةة التةى لةم ال . كمةا وجةد2004قد حلت به كارثة إثر الحريق الهائةل الةذى تعةرض لةه عةام 

انيةا الديمقراطيةة مقةرا  جديةدا  لهةا فةى فر لها مكان الئق بها ولم تكن مجهزة بعةدد كةاف مةن الكتةب فةى عهةد ألمايتو

-أنةةابيرج بعةةض األبنيةةة القديمةةة بوسةةط المدينةةة التةةى تةةم تعةةديل اسةةتخدامها لهةةذا الغةةرض، ومةةن بينهةةا مكتبةةات مةةدن

 وشكويديتس.  وجوبن، براندينبورج، ايزيناخ، فورستينفالدا، بوخهولتس، و

ة الشرقية أيضا  فيما احتوتةه المكتبةات مةن كتةب، لوجى للدولة األلمانيوولقد انعكس االتجاه السياسى األيد 

حيةةث أصةةبه كثيةةر منهةةا بعةةد الوحةةدة ال حاجةةة إليةةه ومةةن ناحيةةة أخةةرى كةةان هنةةاك بالنسةةبة لكثيةةر مةةن المجةةاالت 

المتخصصة نقع واضه فى الفهارس والمجالت الخاصةة بهةا أمةا فةى مجةال األدب فلةم يكةن هنةاك فةى المكتبةات 

مرغوبا  فيهم رسميا  فى عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية أما المكتبات العلمية فلم يمةر أعمال الكتاب الذين لم يكن 



عليها وقت طويل بعد الوحدة حتى تلقت مةن بةرامج مختلفةة مسةاعدات ماليةة السةتكمال محتوياتهةا مةن الكتةب، فةى 

 للمحليات التى يتبعونها. حين لم يكن أمام المكتبات العامة سوى االعتماد على الموارد الذاتية المتواضعة 

وأخيةةرا  كةةان يجةةب فةةى أقةةل وقةةت ممكةةن تحةةديث المكتبةةات فةةى ألمانيةةا الشةةرقية السةةابقة بأحةةدث معطيةةات  

العصر مةن التكنولوجيةا، وتزويةدها بماكينةات تصةوير يسةتخدمها المتةردد علةى المكتبةة بنفسةه، والتةى لةم يكةن لهةا 

لسابقة، وإدخال بةرامج معالجةة البيانةات، وميكنةة إجةراءات العمةل وجود فى أي مكتبة من مكتبات ألمانيا الشرقية ا

داخل المكتبات، حيث لم تستطع المكتبات المشاركة مثال فى أنظمةة اتحةادات المكتبةات والمؤسسةات المكتبيةة غيةر 

المكتبةات  أما إدماج هةذه المكتبةات فةى عمةوم قطةاع .اإلقليمية )قاعدة بيانات الدوريات( إال بعد استيفاء هذه األمور

، كمةا تةم بعةدها 1990األلمانى عبر انضمامها لحركة اإلعارة الخارجية فقد تم مباشرة بعةد توحيةد ألمانيةا فةى عةام 

إشراكها فى البرامج المكتبية للجمعية األلمانية للبحوث، على سبيل المثال فى مراكز تجميع الكتب وفى غيرها من 

 المشروعات.

لعلميةة فقةد تةم إعةادة تشةكيل وإعةادة هيكلةة كثيةر مةن المكتبةات، بةل تةم فةى أما فى إطار قطاع المكتبةات ا 

بعةةض األحيةةان إعةةادة صةةياغتها مةةن جديةةد. وباإلضةةافة إلةةى الجامعةةات القديمةةة التةةى سةةبق ذكرهةةا عاليةةه تةةم إنشةةاء 

رفةةورت وفرانكفةةورت علةةى نهةةر ديمةةة معطلةةة، علةةى سةةبيل المثةةال فةةى إجامعةةات جديةةدة أو أعيةةد افتتةةاح جامعةةات ق

أما المعاهد العليا المتخصصة والتى لم يكن لها وجود فى ألمانيا الشرقية فقةد تةم  .ألودر وماجدبورج وفى بوتسداما

يج، ومعهمةا ، كمةا تةم إعةادة هيكلةة أكةاديمتى العلةوم فةى بةرلين واليبةز1991إدخالها فى النظةام التعليمةى بعةد عةام 

صصة فقد فقدت إلى حد كبير وظيفتها بسبب التجهيةز األفضةل أما المكتبات المركزية المتخ أرشيفيهما ومكتبتيهما.

وهةةذا مةةا حةةدث أيضةةا  مةةع كثيةةر مةةن مكتبةةات المصةةاله  هةةا مةةن مؤسسةةات فةةى ألمانيةةا الغربيةةة.بمراحةةل لمةةا يناظر

مكتبةات المةدن أينمةا نفصلت بعد حل المكتبات العلمية العامة مةرة أخةرى عةن فقد ا الوالياتأما مكتبات  .الحكومية

التةى لةم يكةن فيهةا  الواليةاتأمةا  .1990الجديةدة بعةد عةام  الواليةاتا الوظائف اإلقليمية الخاصة بهيلت إلوجدت وآ

سةمها مةا تقةوم بهةا مةن وظيفةة لةى مكتبةات الجامعةات التةى ظهةر مةن انتقلت المهةام اإلقليميةة لهةا إفقد ا واليةمكتبة 

فةى دريسةدن فقةد تةم ضةمها إلةى مكتبةة  ساكسةونيا أمةا مكتبةة .آنهالةت، يينةا / تةورنجن( ساكسةونيامزدوجة )هالةه / 

 مبنى جديد مشترك.  2002، ويضمها منذ عام 1996الجامعة التكنولوجية فى عام 

فقد شهدت أزمة أكبر من تلك التى شةهدتها  1990أما مكتبات المدن التى عهد بها إلى المحليات بعد عام  

بة فى الميزانيات العامة وكان فى المقام األول علةى المكتبةات المكتبات العلمية ، نظرا  لألوضاع االقتصادية الصع

الصغيرة فى المناطق الريفية، وما يقرب من الثالثة آالف مكتبة للنقابات )مكتبات المؤسسات العامة(، سواء كانت 

 ر أن هةذا األمةر تةم التخفيةف مةنغية أشخاص متطوعةون، أن تغلةق أبوابهةا. مكتبات يديرها موظفون متفرغون أو

التى ظلةت تحظةى  المكتبات المتنقلة الجديدة فى المناطق الريفيةمن  خر عن طريق توفير عديد ضرره بشكل أو بآ

وقد شهدت المكتبات، مثلها مثل غيرها مةن المصةاله والمصةانع، اسةتغناء  بتمويل من موارد الدولة طوال سنوات.

سد الطلب على  الكتب األخةرى ، والوسةائط الجديةدة  ولم يكن فى المقدور فى بادىء األمر .كبيرا  عن العمالة بها

، التى لم تكن معروفة فةى ألمانيةا الشةرقية السةابقة علةى إنهةا المكاتب المتخصصة للمكتباتأما  .إال بصعوبة شديدة

، فقد تةم إعةادة تجهيزهةا وعملةت فةى السةنوات التةى تلتهةا علةى إعةادة البنةاء المةنظم الوالياتمؤسسات تختع بها 

ات العامة وأسهمت بكثير من الدفعات الجديدة لتحقيق التوازن فى المعةايير الفنيةة بةين غةرب وشةرق ألمانيةا. للمكتب

مةن  1998إال أن الحد المتزايد من مكاتب العمل المتخصصة من قبل وزارتى التعليم والثقافة  والجةارى منةذ عةام 

 شأنه أن يضع الكثير من التطورات الناجحة محل تساؤل.

كتبةةات فةةى غةةرب مفةةى بةةرلين دورا  مفيةةدا  لتحقيةةق توحيةةد قطةةاعى ال المعهةةد األلمةةانى للمكتبةةاتب وقةةد لعةة 

وكةان  .، وتةم توسةيع مهةام عملةه بعةد توحيةد ألمانيةا1978وكان هذا المعهد قد أسس بقانون فى عام  .وشرق ألمانيا

كةل مكتبةة، شةاملة لكةل فةروع قطةاع الهدف من إنشاءه هو تقديم خدمات للمكتبات تتعدى حدود األقاليم الجغرافيةة ل

غير أن هةذا المعهةد  الموجهة عمليا وتقديم الخدمات المتنوعة للمكتبات. نجراء البحوث التطبيقيةمهتمة بالمكتبات، 

بنةةاءا  علةةى توصةةية مةةن مجلةةس  2000تةةم حلةةه بموجةةب القةةانون عةةام  الواليةةاتالةةذى كةةان يقةةوم بتمويلةةه الحكومةةة و

مؤسسةته البنيويةة المركزيةة الوحيةدة ت األلمةانى وبهذا فقةد قطةاع المكتبةا.  2002يا عام نهائ انتهى عمله ، والعلوم

وقةةد قامةةت مؤسسةةات أخةةرى باسةةتكمال بعةةض مةةا بةةدأه المعهةةد مةةن مهةةام، منهةةا علةةى سةةبيل المثةةال  .التابعةةة للدولةةة

أمةا غيرهةا مةن  اإلشراف المنظم على قاعدة بيانات الدوريات، وإصةدار المجلةة المتخصصةة  خةدمات المكتبةات 

 .األعمال فقد تم إيقافها بشكل كامل

ولم تكلل كل المساعى الرامية إلنشاء مركز خدمى جديد لقطاع المكتبةات األلمةانى حتةى انن بالنجةاح، ومةع ذلةك  

مةةن تكليةةف االتحةةاد األلمةةانى للمكتبةةات بتوسةةيع شةةبكة صةةالحيات   الواليةةاتفقةةد تمكةةن مةةؤتمر وزراء الثقافةةة  ب

تنسق شبكة صالحيات المكتبات سلسلة من المهام التةى تتخطةى حةدود األقةاليم بطريقةة  2004منذ عام المكتبات. و

. هةةذا وتةةدعم شةةبكة الصةةالحيات عمليةةات الواليةةاتالمركزيةة، والسةةيما بوصةةفها الجهةةة التةةى تشةةترك فةةى  تمويلهةا 

عم دور المكتبات فى النطاق الدولى ، كما يتعين عليها أن تد الوالياتالتخطيط واتخاذ القرار على مستوى الدولة و



الةةذى قامةةت الشةةبكة  Bibliotheksportal.deيقةةدم موقةةع  2006وتقةةوى العالقةةات الدوليةةة. ومنةةذ خريةةف عةةام 

بنرساءه وتوسيعه  إلى الجمهور مدخال إلى البيانةات الجوهريةة والحقةائق الخاصةة بكافةة مجةاالت قطةاع المكتبةات 

 فى ألمانيا.



 الفصل الثانى

 م والثقافة التعلي

 الهيكل السياسى والتنديم اهدارى للمهورية ألمانيا االتحادية

إن اإلحاطة علما  بالهيكل السياسى أللمانيا والتنظيم اإلدارى لها والهيكل المنظم لقطةاع التعلةيم المدرسةى  

 انى.والتعليم العالى فى ألمانيا لهو من الشروط المهمة لفهم هيكل وتقسيم قطاع المكتبات األلم

، أي بعةد أربةع سةنوات مةن 1949تتكون جمهورية ألمانيا االتحادية، التى قامت فى أيار / مايو مةن عةام  

نهاية الحرب العالميةة الثانيةة، كدولةة اتحاديةة فيدراليةة علةى أسةاس ديمقراطةى برلمةانى، منةذ توحيةد كلتةا الةدولتين 

فةورتمبرج،  –الكبيةرة بةادن  الواليةاتهةى كةاألتى: ، وواليةة 16مةن  1990األلمانيتين فى الثالةث مةن أكتةوبر مةن 

فسةةتفاليا،  –السةةفلى، وشةةمال الةةراين  ساكسةةونيافوربةةوميرن، و –وبافريةةا، وبرانةةدنبورج، وهيسةةن، وميكلنبةةورج 

هولشةتاين، وتةورنجن، باإلضةافة  –أنهالةت، وشليسةفج  ساكسةونيا، وساكسةونياالبالتينةات، وسةارالند، و –ورينانيا 

 يات: برلين، وبريمن، وهامبورج، وعاصمة جمهورية ألمانيا االتحادية هى برلين. إلى المدن الوال

 بعض المعلومات األساسية 

 (2006المصدر الكتاب السنوى اإلحصائى   2005/ 31/12)بحسب الموقف بتاريخ 

 مليون نسمة  82.483.000  المواطنين من السكان المستقرين

  %8.8    نسبة األجانب 

  2كم 357.045               المساحة 

 12.446           عدد المدن والمحليات                  

 يورو  27.350   إجمالى الناتج القومى 

 لكل نسمة

 نسبة البطالة 

 %9.6          1.12.2006بحسب الموقف فى 

 مليون 36,567         إجمالى عدد العاملين                   

 لخدماتالعاملين فى مجال ا

 مليون 4,67       العامة                                  

 إيرادات الميزانيات العامة

 مليار 636         ، المحليات(          الواليات)الدولة، 

 إجمالىنفقات الميزانيات العامة

 للتعليم والعلم والثقافة

 ارملي 92,2        ، المحليات(         الواليات)الدولة ، 

 نصيب إجمالى النفقات على التعليم

 والعلم والثقافة من إجمالى الناتج

 %4,1      المحلى                                

 

مقتضةى مبةدأ الدولةة االتحاديةة األسةس المنظمةة للدسةتور األلمةانى. وبيحوى القانون األساسى بين دفتيةه  

 ليات، وهو ما يسمه بمراعاة الخصوصيات اإلقليمية بشكل أكبر. والمح الوالياتيمكن نقل بعض مهام الدولة إلى 

 طبقا  لتوزيع السلطات هى كاألتى: الوالياتواألجهزة الدستورية على مستوى االتحاد و 

  (.الوالياتالبرلمانات )البرلمان االتحادى، برلمانات 

  الوالياترئيس الدولة، الحكومة االتحادية، وحكومات. 

 الوالياتومحاكم  المحاكم االتحادية. 

طبقةةا  للنظةةام البرلمةةانى علةةى مسةةتوى الدولةةة االتحاديةةة فننةةه هنةةاك نةةوعين مةةن التمثيةةل: التمثيةةل الشةةعبى،  

)مجلةةس  الواليةةاتنائبةةا  )البرلمةةان االتحةةادى( والتمثيةةل عةةن طريةةق  600المنتخةةب انتخابةةا  مباشةةرا  ويضةةم نحةةو 

أساسا  فةى صةياغة القةوانين  الوالياتويشارك مجلس  ة عشر.الست الواليات(، والذى يتكون من حكومات الواليات

، أمةةا تحديةةد الخطةةوط العريضةةة للسياسةةة األلمانيةةة واختيةةار الةةوزراء للواليةةاتالتةةى تمةةس المصةةاله األساسةةية 

أمةا رئةيس الدولةة فةال ينتخةب مةن الشةعب مباشةرة، بةل مةن قبةل  .االتحاديين فهى من سةلطات المستشةار االتحةادى

ادى الذى يتكون أعضةائه مةن نةواب البرلمةان االتحةادى، وعةدد مماثةل مةن األعضةاء التةى يختارهةا المجلس االتح

 .الوالياتبرلمان 



فنن الدولة واإلدارة تبنى بناءا  هرميا  من أسفل إلى أعلةى،  (GG)وطبقا  لما ينع عليه القانون األساسى  

التشريعات التى تخع مهاما  إقليمية فأمرها تختع به وصوال  إلى االتحاد. أما  الوالياتأي من المحليات مرورا  ب

على حدة، فى حين تكون التشريعات التى تخع مهاما  لعموم الدولةة مةن مسةئولية االتحةاد. وقةد أضةيفت  واليةكل 

اتفاقيةةة الوحةةدة بةةين   -وفقةةا لإلصةةالح الفيةةدرالى الشةةامل 2006الةةذى طةةرأت عليةةه تغيةةرات عةةام  -إلةةى الدسةةتور

، والتةى لهةا 1990أغسةطس مةن عةام  31يا الديمقراطية وجمهورية ألمانيةا االتحاديةة المؤرخةة فةى جمهورية ألمان

إلةى حةد كبيةر مسةئولية اإلدارة،  الواليةاتمقام الدستور وال يخلو من أهمية لقطاعات المكتبات. وتتولى المحليات و

(. أمةا المحةاكم العليةا فهةى علةى اليةاتالوفةى المقةام األول )أي محةاكم  الواليةاتأما القضةاء فهةو انخةر مةن مهةام 

النقيض من ذلك مؤسسات تابعة لالتحاد. وأعلى محكمة ألمانية هى المحكمة الدسةتورية االتحاديةة، ومقرهةا مدينةة 

دستور خاص بهةا وهةى  الواليات، ولالتحاد حقوقهم السيادية، كما أن لكل من الوالياتكارلسروهه. وللمحليات، و

 الخاصة بها، تحصل عليها من الدخل الضريبى المخول لها بتحصيله. لها مواردها المالية 

إن االضطالع بشئون الثقافة، وبالعلوم وبالفنون، وكذلك بقطاع المةدارس والتةدريس هةو مةن اختصةاص  

لمحليةات نصةيب مةن هةذه  السةيادة الثقافيةة  التةى تمةارس اختصاصةات فةى فى المقام األول. وللمةدن، وا الواليات

)االسةتقالل الثقةافى للمحليةات(. وال يوجةد فةى ألمانيةا  واليةةاللوائه المنظمةة للمحليةات الصةادرة مةن كةل إطار من 

مةن تلةك التابعةة إلةى االتحةاد األلمةانى للمكتبةات تبةذل  الواليةات قانون للمكتبات ، إال أن هناك بعض اتحادات فى 

 . الواليات   ستوىم  على  للمكتبات قوانين   وضع  مساعى من أجل تحقيق مبادرات

 

إلى أن يوحد مةا يقةوم بةه  1998كما ال يوجد بألمانيا وزارة اتحادية مركزية للثقافة، غير أن االتحاد تمكن منذ عام 

مةةن مهةةام ثقافيةةة مختلفةةة تحةةت لةةواء مسةةؤولية وزيةةر للدولةةة  كمفةةوض مةةن قبةةل الحكومةةة االتحاديةةة لشةةئون الثقافةةة 

فةةى الوقةةت نفسةةه الحكومةةة االتحاديةةة فيمةةا يخةةنع بالشةةئون الثقافيةةة فةةى ، الةةذى يمثةةل (BKM)ووسةةائل اإلعةةالم  

 الخارج.  

األول مةن  وعقب دخول التغيرات التى طرأت على القانون األساسى )إصالح الفيدرالية( حيز التنفيذ فى 

غةاء بعةض ، وهةو مةا يعنةى إلالواليةاتفقد أعيد تنظيم مسألة صالحية التشريع  بين االتحةاد و  2006شهر سبتمبر 

الصالحيات القليلة التابعة لالتحاد والخاصة بشئون الثقافة  تماما وتقليلها كذلك فى شئون التعليم. كمةا ظلةت مسةألة 

 التعليم المستمر  ضمن مسئوليات الحكومة االتحادية، فى حين تم إلغاء الدعم المادى للثقافة على مسةتوى االحةاد 

 منذ ذلك الحين.

ت لها فى إطةار العلةوم، والبحةوث أهميةة تشةمل عمةوم ألمانيةا، فةنن االتحةاد مةا نظرا  ألن بعض المؤسسا

زال قادرا على دعم وتمويل مةا يطلةق عليةه  المهةام الجماعيةة  فةى حةدود ضةيقة.  وهةى تخةع فةى المقةام األول 

عيةةة اسةةتكمال بنةةاء وتشةةييد مؤسسةةات التعلةةيم الجةةامعى، ومةةا نةةع عليةةه فةةى  االتفةةاق الشةةامل لةةدعم البحةةوث  )جم

وبعض ما تم إنشاءه من مؤسسات والتوصةل إليةه مةن اتفاقةات علةى يةد  (WGL)علوم  لجوتفريد فيلهيلم اليبنتس ل

لةه أهميةة كبيةرة لقطةاع المكتبةات أيضةا : فمةن بةين مةا تقةوم الةوزارة االتحاديةة للتعلةيم والبحةوث  الوالياتاالتحاد و

(BMBF)  بدعمةه هةةى الجمعيةةة األلمانيةة للبحةةوث(DFG)ا تةدعم عديةةدا  مةةن قواعةد البيانةةات والمشةةروعات ، كمةة

، ونذكر كذلك دعمها لبناء مكتبةات (IuD - Programm)النموذجية، ومن بينها برنامج دعم المعلومات والوثائق 

 رقمية وكذلك مواصلة تطوير مراكز المعلومات المتخصصة. 

تعضةةيدا السةةتقالليتها فةةى  2006فةةى تعةةديالت القةةانون األساسةةى التةةى أجريةةت عةةام  الواليةةاتبينمةةا تةةرى 

لةى مزيةد مةن  الةدويالت شئون الثقافة والتعليم، يتخوف كثير من النقاد من أن يتطةور األمةر أكثةر صةوب التفتةت إ

وس للمخصصات المالية مةن قبةل االتحةاد للثقافةة والتعلةيم وكةذلك إلةى التشةتت بةين الصغيرة ، أى إلى تقليع ملم

 للوائه الموحدة الضرورية. مستويات قياس متعددة على حساب ا

الكبيةرة اسةم  الوالياتمن مهام برلمانها، حيث يطلق عليه فى  بعينها فهو واليةأما إقرار القوانين فى كل  

المدن على إنه بيت النواب أو مجلس المواطنين.  الواليات ، فى حين يرد وصف البرلمان فى الواليات برلمانات 

، التةى يترأسةها رئةيس الةوزراء أو العمةدة واليةةسياسةيا  وإداريةا  حكومةة ال واليةةويتولى تسيير دوالب العمل فةى ال

المكةون مةن ثمانيةة إلةى  واليةالحاكم ويتولى عادة وزير الثقافة أو / والعلوم داخل مجلس وزراء )مجلس شيوخ( ال

كبيةرة المسةاحة  الواليةاتفةى  . أمةاواليةعشرة وزيرا  المسؤولية تجاه قطاع المكتبات العامة و / أو العلمية داخل ال

فهنةةاك مصةةاله حكوميةةة تلعةةب دور الوسةةيط )حكومةةات دوائةةر االختصةةاص، رؤسةةاء الحكومةةات، دوائةةر الرقابةةة 

والهياكل والتراخيع وخالفه(  تتمتع  إما بصالحية إدارة إقليمية جزئية أو محددة بحسةب المهةام )وهةو مةا يسةمى 

لرئيسية لهذه المصةاله القيةام بةدور الرقابةة الحكوميةة علةى المحليةات بدوائر االختصاص الحكومية(. ومن المهام ا

)الرقابةةة علةةى المحليةةات(. أمةةا مراكةةز المكتبةةات الحكوميةةة )مراكةةز متخصصةةة، مراكةةز تقةةديم المشةةورة، مراكةةز 

علةى صةعيد قطةاع المكتبةات فيقةع مجةال عملهةا أساسةا  فةى نطةاق  الواليةاتمكتبية( التةى تؤسسةها وتةدعمها معظةم 



بأكملهةةا فةةى تلةةك  واليةةةالمتخصصةةة منوطةةة بأعمةةال ال الواليةةاتئةةر االختصةةاص الحكوميةةة، حيةةث تعةةد مكاتةةب دوا

الدوائر الحكومية التى حلت أو حيثما حةدث نةوع مةن الةدمج فةى مؤسسةات فيدراليةة. وتقةوم إدارات الحكةم المحلةى 

مةة أصةيلة، هةى تسةيير دوالر العمةل الكبيةرة بمه الواليةاتوالمدن بال إدارات محلية )مجالس محليةات المةدن( فةى 

 اإلدارى المحلى ذاتيا، غير أنه يضاف إلى مهامها أيضا  ما تقوم به إدارة حكومية صغيرة من وظائف.

من حيث المبدأ تضطلع المجالس المحلية بكل المهام العامة فى منطقةة اختصاصةها، مةا لةم تةنع قةوانين  

اإلدارة المحليةةة الذاتيةةة بمهةةام إلزاميةةة، مةةثال تقةةديم المعونةةة أو االتحةةاد علةةى تنظيمةةات أخةةرى وتخةةتع  واليةةةال

االجتماعية، وتأسيس المدارس، كما يقع على عاتقها أيضا  مهةام تطوعيةة، أي مهةام غيةر محةددة الشةكل وال يمكةن 

الطعةةن بهةةا، ومةةن بينهةةا كةةل المجةةاالت الثقافيةةة بمةةا فيهةةا مةةن إنفةةاق علةةى المسةةارح، دور األوركسةةترا، المتةةاحف، 

المكتبةةات ويةةتم عةةن طريةةق االنتخابةةات المحليةةة اختيةةار الممثلةةين السياسةةيين للمحليةةات )المجلةةس المحلةةى، مجلةةس و

المدينة، العمدة( والذين يشكلون لكل مهمة من المهام لجان متخصصة وعادة ما تكون اللجنة الثقافية هةى المسةئولة 

حسةب مسةاحة منطقةة  –وتنقسةم اإلدارة المحليةة  سياسيا عن مكتبة المحليات بوصفها واجب هةام لتةأمين وجودهةا.

إلةى أقسةام متخصصةة، وإلةى إدارات متخصصةة، وإلةى إدارات وظيفيةة وعليةه  –االختصاص والهيكل التنظيمةى 

فنن المكتبة العامة فى المحليات يمكةن أن تكةون إدارة مسةتقلة مةن إدارات المدينةة أو أن تكةون مرفةق غيةر مسةتقل 

ثقافة ومثل هذا التنظيم تعرفه أيضةا  المتةاحف وإدارات األرشةيف والمةدارس الشةعبية العليةا يتبع إدارة المدارس وال

أو مدارس الموسيقى التابعة للمحليات.  وقد انتقلت محليات عديدة إلةى فصةل مؤسسةات محليةة محةددة عةن اإلدارة 

ة ومؤسسةية جديةدة، وقةد الرئيسية وتحويلها إلى شركات خاصة تةدار بشةكل تجةارى جديةد، أى إلةى أشةكال تنظيمية

أصبه يندرج بينها انن مكتبات كبرى ومتوسطة عديدة. وعادة ما يقوم بندرارة مثل هةذه الشةركات الخاصةة إدارة 

 عمل أو لجنة عمل تتكون من أعضاء فى المجلس  المحلى.

وتحصةل  .والمحليةات الواليةاتوتغطى أشكال متنوعة من إيرادات الضرائب االحتياج المالى لالتحاد، و 

ويمكةن  .على أنصبة، إما مقيةدة بغةرض أو غيةر مقيةدة، مةن مجمةوع الةدخل الضةريبى للدولةة الوالياتالمحليات و

للمحليةةات أن تفةةرض ضةةرائب محليةةة خاصةةة بهةةا )علةةى سةةبيل المثةةال الضةةرائب التجاريةةة أو الضةةرائب علةةى 

عن طريق مبالا محولةة  واليةلحكومية للاألراضى(، ورسوما ، أو رسوما  على الخدمات، بينما يتم تمويل الدوائر ا

وما ينفق على المكتبات، سةواء كانةت تتبةع المحليةات أم الدولةة، يةتم تمويلةه مةن مجمةوع  .من المحليات التى تتبعها

اإليةرادات ويةتم تحديةةد المصةروفات واإليةرادات خةةالل الموازنةات الماليةةة التةى تقرهةا البرلمانةةات سةنويا . وسةةوف 

ليةةة كةةذلك لإلصةالح فةةى إطةةار عمليةة تحةةديث اإلدراة التةةى دارت رحاهةا، والتةةى مةةن شةةأنها أن تخضةع اإلدارة الما

تؤدى إلى توجه خدمى أكثر قوة، وإلى إعةادة تشةكيل الهيكةل التنظيمةى، وزيةادة شةفافية نفقةات المؤسسةات العامةة: 

من تسيير الحسابات   2010م ، وكافة التنظيمات الحسابية حتى عاالوالياتحيث ستتحول كافة المحليات ثم تتبعها 

 المغلق إلى حسابات تجارية وموازنات.

 المؤسسات التعليمية 

 مدارس التعليم العام 

تةةأثر قطةةاع التعلةةيم األلمةةانى تةةأثيرا  شةةديدا  بالهيكةةل الفيةةدرالى أللمانيةةا واألغلبيةةة السةةاحقة مةةن المةةدارس  

تةع المةدارس والمؤسسةات التعليميةة المنصةوص ومؤسسات التعلةيم الجامعةة هةى مرافةق عامةة وبطبيعةة الحةال تتم

بمكانة أكبر من المكتبةات، نظةرا  لمةا اعتةادت  للوالياتعليها فى القانون داخل توجهات السياسة التعليمية والثقافية 

فهةى فقةط  للواليةات،أن تقوم به من وظائف مصطبغة بصبغة تربوية أكثر من المكتبات وفى إطار السيادة الثقافيةة 

ها إصدار التشريعات الخاصة بالتعليم والتدريس. ويةتم تمويةل معظةم المةدارس مةن المحليةات واتحاداتهةا المخول ل

المحلية، وال يوجد غير جزء  مةن المةدارس يتبةع القطةاع الخةاص أو الكنةائس أصةبه انن يتزايةد باسةتمرار. وفةى 

أجور هيئةة  الوالياتأسيس، اإلنفاق(، تتحمل حين تتحمل الهيئات المسئولة عن المدارس النفقات العينية )البناء، الت

 التدريس. 

ألخرى، اختالفات فى شكل النظام المدرسى، على حسب التوجه السياسةى لحكومةة كةل  واليةهناك، من  

كهيئةة وسةيطة علةى تحقيةق أقةل حةد ممكةن مةن  KMK الواليةاتالثقافةة فةى  . ويعمل المؤتمر الدائم لةوزراءوالية

فهو يصدر على سبيل المثال توصيات حةول قضةايا مثةل عةدد السةنوات للدراسةة المدرسةية،  .الوالياتاالتفاق بين 

 .داء المدرسةةى أو االعتةةراف المتبةةادل باالمتحانةةات والشةةهاداتسةةية، ومعةةايير تقيةةيم انومحتويةةات المنةةاهج الدرا

 الجامعى. دورا  مشابها  بالنسبة لمؤسسات التعليم HRK ويلعب مؤتمر مديرى المؤسسات الجامعية  

فصةال تقريبةا، وحةوالى  400.000مدرسةة تحةوى  40.000كان هناك فى ألمانيا حةوالى  2005فى عام  

التحةق حةوالى  2005. وفةى عةام  %9,9مليون تلميذ، يبلا متوسط األجانب منهم  نسبة  9,6مدرسا، و 672.000

 %72لتأهيةل المهنةى )يشةكلون نسةبة مليةون شةاب االلتحةاق با 1,6طفل بالمدرسة االبتدائية، كمةا قةرر  835.000



مليةون شةاب الدراسةة فةى إحةدى مؤسسةات التعلةيم العةالى  0,6ممن أنهوا التعليم المدرسةى(، فةى حةين بةدأ حةوالى 

 من خريجى المدارس(. %28)يمثلون نسبة 

 .شةرمجانية. ويمتد التعليم اإللزامى من سةن السادسةة إلةى الثامنةة ع الوالياتوالدراسة المدرسية فى كل  

وبعد االنتهاء من الدراسة االبتدائية )عادة أربع سنوات( يتحةول الةدارس إلةى مدرسةة أخةرى )المدرسةة الرئيسةية، 

مةةدارس شةةاملة، يتحةةدد فيهةةا األنةةواع  الواليةةاتبعةةض  فةةى وهنةةاك .المدرسةةة المتوسةةطة، المدرسةةة الثانويةةة العامةةة(

ون دراسةة مهنيةة، فيجةب علةيهم الةذهاب إلةى مدرسةة يبدأ. أما التالميذ الذين سةالمختلفة من المدارس بشكل تكاملى

عامةا  12هى الشهادة المتممة بعد  (األبيتور)يجب أن تكون شهادة إتمام الثانوية العامة  2010مهنية. وبحلول عام 

ألمانيا. أما المكتبات المدرسية المركزية التى تحظةى بتمويةل  واليات( على مستوى كافة 13من الدراسة )بدال من 

س رمةةن القةةائمين علةةى المةةدارس، والمجهةةزة تجهيةةزا  معقةةوال  فةةال وجةةود لهةةا إال فةةى جةةزء صةةغير للغايةةة مةةن المةةدا

 ، إال أن النسبة تتزايد.%15العامة، فى المقام األول، الثانوية، والشاملة منها. ويبلا متوسط هذه المكتبات حوالى 

 التأهيل المهنى 

والمكةةون الرئيسةةى والخاصةةية  .دىء التأهيةةل المهنةةى فةةى ألمانيةةايةةنظم قةةانون التأهيةةل المهنةةى أسةةس ومبةةا 

المميزة للتأهيل المهنى األساسى فى كل المجةاالت هةو مةا يسةمى  بالنظةام الثنةائى ، الةذى يسةتند إلةى التعةاون بةين 

دية فهناك مةن ناحيةة المؤسسةات االقتصةا تيهمازمؤسستين مسئولتين عن التعليم، مختلفتين تمام االختالف فى طبيع

وفةى حةين تتةولى المحليةات المسةؤولية عةن المةدارس  .الخاصة، وهناك المدارس المهنية العامةة مةن ناحيةة أخةرى

 تشارك فى  المسئولية عن شكل التدريس، فنن الحكومة االتحادية أيضا   الوالياتالمهنية، وتتولى 

 

 

عة والتجارة وكذلك غةرف الصةناعات وتختع غرف الصنا .للشروط العامة لها اعملية التأهيل المهنى بصياغته 

وتقوم اتحةادات أصةحاب العمةل  .اليدوية بمسؤولية الرقابة على تنفيذ توجيهات الدولة داخل المؤسسات االقتصادية

 والنقابات )بوصفها ممثال عن العاملين( باالتفاق على صياغة المحتوى التعليمى عبر اللجان المختصة. 

د االنتهةةاء مةةن الدراسةةة فةةى المدرسةةة الرئيسةةية أو المدرسةةة المتوسةةطة ويبةةدأ معظةةم الشةةباب تةةأهيلهم بعةة 

وأحيانا  فى المدرسة الثانوية العامة، حيث يستوجب ذلك الدراسة فى مدرسة مهنية تتابع تدريبه وتقدم حصصا  مةن 

العمةل بتةوفير  ويوقع المتدربون عقدا  يلتزم بمقتضةاه صةاحب زالمواد المدرسية المرتبطة بالمهنة التى يتم دراستها

ويسةتمر التأهيةل عةادة ثةالث سةنوات وبنهايةة الدراسةة  .الوقت الالزم لهةم لحضةور دروسةهم فةى المدرسةة المهنيةة

التأهيليةةة يجةةب علةةى المتةةدربين أن يجتةةازوا امتحانةةا  أمةةام لجنةةة معتمةةدة مسةةتقلة، عةةادة مةةا تكةةون غةةرف الصةةناعة 

 ة النهائية معترف بها من قبل االقتصاد. والشهاد .والتجارة وأحيانا  غرف الصناعات اليدوية

أما فى قطاع المكتبات فال يوجد حاليا  طبقا  للنظام الثنائى سوى مهنة واحدة يمكن دراستها نشأت فى عام  

فخريجةو المةدارس الرئيسةية والمتوسةطة والثانويةة يمكةنهم أن  .فى أعقاب المهنة القديمة  مساعد مكتبةات  1999

فةى خمةس اتجاهةات مختلفةة  FAMIدة ثةالث سةنوات  فنيةى خةدمات وسةائط ومعلومةات  يصبحوا بعد دراسةة لمة

 )مكتبات، دور حف ، مكاتب معلومات وتوثيق عامة، ووكاالت تصوير، مؤسسات توثيق طبية(.

 القطاع العام والخاص لإلع م

 مراكز المعلومات المصورة ومراكز الوسائط

 مقدموا الخدمات التلاريون 

ية الوسائط السةمعية البصةرية والرقميةة فةى مجةال الدراسةة نمةت أيضةا  مهةام مةا يسةمى ومع تصاعد أهم 

 بمراكز المعلومات وبمراكز الوسائط، والتى نشأت فى ألمانيا فى الثالثينات من القرن العشرين. 

مركةز مةن مراكةز الوسةائط المسةئولة عنهةا المةدن والةدوائر الريفيةة،  600ويوجد اليةوم فةى ألمانيةا نحةو  

، وظيفتهةا األولةى تقةديم الةدعم للمةدارس ولمكتبةات المةدارس فةى عملهةا الخةاص للواليةاتمركزا  تابعا   15بجانب 

 .لمدرسةين فةى التعامةل مةع الوسةائطكبيرا  فةى تحسةين قةدرات التالميةذ وابالوسائط، كما تسهم تلك المراكز إسهاما  

تقةديمها، وإتاحةة اسةةتخدامها فةى األغةةراض وصةةرية، برهةا فةةى اقتنةاء الوسةائط السمعيذكر دوومةن بةين واجباتهةةا نة

بصةةرية )فيةةديو، أفةةالم، أقةةراص الفيةةديو ع توظيةةف وشةةراء الوسةةائط السمعيالتعليميةةة، وتقةةديم المشةةورة فيمةةا يخةة

بصةرية، )أجهةزة ظيةف وشةراء التكنولوجيةا السمعيوتو ،الرقمية، برامج الكمبيةوتر التعليميةة، األقةراص المليةزرة(

ديو وشةةرائط الفيةةديو الرقميةةة، كةةاميرات رقميةةة، أجهةةزة عةةرض األفةةالم، وأجهةةزة الكمبيةةوتر(، تسةجيل شةةرائط الفيةة

وكةةذلك نقةةل المعةةارف علةةى صةةعيد المنةةاهج التربويةةة للتعامةةل مةةع الوسةةائط وتأثيراتهةةا. وهكةةذا يةةتم نقةةل المعةةارف 



ر الذى من شأنه أن والمهارات إلى األطفال والشباب من خالل عرض مشاريع افالم ذات تصور موحد، وهو األم

يفيدهم فى مجاالتهم الوظيفية فيمةا بعةد. وهةذه المراكةز بوصةفها شةركاء للمةدارس، وبشةكل متزايةد أيضةا  لمكتبةات 

 المدارس والمكتبات العامة، تعتبر مراكز استشارية لتعليم كيفية التعامل النقدى واإلبداعى مع الوسائط الحديثة.

جةارى والعةام، نجةد أن ألمانيةا تعةد واحةدة مةن أكثةر الةدول التةى تتمتةع إذا ما نظرنا إلى سوق اإلعةالم الت 

قناة بث تليفزيةون يمكةن  100جريدة، و 350بأعلى كثافة إعالمية بعد اليابان وبريطانيا، وسويسرا، بما تحويه من 

ن تصةريه مليةو 38مليون جريةدة كةل يةوم، وهنةاك كةذلك  35بألمانيا حوالى  ةاستقبالها: حيث تبيع الصحف اليومي

مةن  البيةوت فةى ألمانيةا  %60مليون تصريه الستقبال البث التليفزيونى. كمةا تمتلةك  34باستقبال البث اإلذاعى، و

 أجهزة كمبيوتر شخصية مزودة بوصلة إنترنت، مع اتجاه تصاعدى للزيادة.

ينمائية إلةةى جانةةب الصةةحافة ومحطةةات اإلذاعةةة والتليفزيةةون العامةةة والخاصةةة تلعةةب كةةذلك األفةةالم السةة 

ضمه من ألعاب إلكترونية دورا متناميا سواء اجتماعيا أو اقتصةاديا. وسةوف جال الموسيقى وقطاع الترفيه بما يوم

يتةةأثر تطةةور صةةناعة الترفيةةه واإلعةةالم بشةةكل كبيةةر فةةى األعةةوام القادمةةة نتيجةةة للرقميةةة المتقدمةةة سةةواء مةةن حيةةث 

 ( وحركة إعارتهةا.دى فى الدى) الفيديو الرقمية عات أفالمالمحتوى أو من حيث قنوات التسويق.  كما ستزدهر مبي

ب نمةو تزيةد عةن المتوسةط. حيةث أن كافةة أشةكال الوسةائط ومجةاالت مر بالنسبة أللعةاب الكومبيةوتر بنسةكذلك األ

رتباطةا وثيقةا سةواء فةى مرتبطةة ببعضةها الةبعض ا -أو ألعةاب من كتاب، أو فيلم، أو موسةيقى، أو إنترنةت -الترفيه

أوقةات الفةراغ لةدى الفةرد. وتبةادر المكتبةات  شةغل يق أو الدعاية، كما أنها تؤثر علةى الحيةاة اليوميةة وسةلوكالتسو

العامة والعلمية  بردود أفعال حيال ذلةك التطةور، تتمثةل فةى اقتنةاء محتويةات سمعيبصةرية   ووسةائط رقميةة، إلةى 

المكتبات لم تنجه إال بشكل جزئةى فةى مجةاراة  جانب إتاحة االتصال باإلنترنت بشكل متواصل منذ سنوات. إال أن

 التقدم السريع للتكنولوجيا وتنوع العروض اإلعالمية.

 الدراسة المهنية التكميلية والمتقدمة 

تهدف الدراسة التكميلية والمتقدمة فى ألمانيا إلى تحقيق هدفين: أوالهما االرتقاء بالمؤهل المهنى السةابق  

لى صعيد التكنولوجيا وتنظيم العمةل، وثانيهمةا توسةيع مةدى المعرفةة التخصصةية إلى أحدث مستوى من التطور ع

وتعميقها. وتلعب المؤسسات االقتصادية الةدور األهةم فةى تحمةل مسةئولية الدراسةة المهنيةة المتقدمةة. إال أن الدولةة 

ات الخاصةةة بهةةم إنشةةاء األكاديميةة ة تأهيةةل العةةاملين لةةديهم مةةن خةةالل، والمحليةةات يسةةعون إلةةى مواصةةلالواليةةاتو

والمدارس المتخصصة إلى جانب تقديم البرامج الداخلية  الضخمة للتدريب التكميلةى والمتقةدم.  وهنةاك أيضةا  إلةى 

جانب الشركات والمدارس المتخصصة سوق من العارضين من القطةاع الخةاص، علةى سةبيل المثةال األكاديميةات 

 25ففى قطاع المكتبات وحده هناك ما يزيد عةن  .والتابعة للنقابات الفنية، البرامج التعليمية التابعة لقطاع االقتصاد

 مؤسسة، ما بين حكومية وخاصة تقدم عروضا  للدراسات المتقدمة، بعضها ذات نطاق واسع فعال . 

 تعليم الكبار والمدارس الشعبية العليا 

ونا من مكونةات التعلةيم العةام باإلضافة إلى فرص الدراسة المهنية التكميلية يلعب تعليم الكبار بوصفة مك 

 .بمنأى عن رقابة الدولة إلةى حةد كبيةر –على العكس من قطاع التعليم المدرسى  –دورا  مهما غير أن تعليم الكبار 

هنةاك فةى ألمانيةا . فومن أهم مؤسساته هى المدارس الشعبية العليا القائمة فى ألمانيا منذ ما يزيد على الثمانين عامةا

وليس هناك قيود على  .منها، تتحمل مسئوليتها المحليات، البلديات، النقابات، والجمعيات الخاصة اليوم نحو األلف

 .تلك المدارس فيما تطرحه من مواضيع أو من تقبلهم من الدارسين، غير أن الدراسة فى تلك المدارس بمصةاريف

ن المدعومة حكوميا ، تقةدم دورات وباإلضافة إلى تلك المدارس فننه هناك عديد من المؤسسات الخاصة وغيرها م

للتعلم عن بعد، مع الوضع فى االعتبار أنه فى األعوام السبعة األخيرة اتسع نطاق االقبةال علةى المنةاهج الدراسةية 

 المعتمدة على اإلنترنت على اتساعا  كبيرا  وازداد أهمية. 

علةةيم الكبةةار يتسةةم فةةى كثيةةر مةةن وإذا كةةان التعةةاون بةةين المكتبةةات العامةةة التابعةةة للمحليةةات ومؤسسةةات ت 

األماكن بالضعف الشديد، فنننا نجد مع ذلك فى بعض األماكن بدايات تبشر بةالخير الكثيةر، كمةا نجةد أحيانةا  توحيةد 

للعاملين فةى إدارة المةدارس العليةا الشةعبية والمكتبةات العامةة تحةت إدارة واحةدة، بةل أحيانةا  أيضةا  يضةم المدرسةة 

يسةمه بننشةاء  مراكةز للةتعلم الةذاتى ، كتلةك التةى نشةأت فةى عديةد مةن المةدن بوصةفها ممةا بنى واحةد، والمكتبة م

 مشاريع نموذجية. 

 اللامعات وغيرها من المعاهد العليا 

مؤسسة ألمانية للتعليم العالى، حيث ينطلق  330هناك فى ألمانيا نحو  مليونى طالب يدرسون فى حوالى  

ف يزيةةد عةةدد الطلبةةة األلمةةان أكثةةر مةةن نصةةف مليةةون طالةةب ليبلةةا عةةدد سةةو 2014الخبةةراء مةةن أنةةه بحلةةول عةةام 

جامعةة  80نةدرج ضةمن المؤسسةات البحثيةة والتعليميةة والدراسةية حةوالى يمليةون طالةب. و 2,6الدارسين حوالى 

معهد عال شامل، ومعهد عةال تكنولةوجى وطبةى والهةوتى، فضةال  عةن المعاهةد العليةا للفنةون والموسةيقى،  100و



مؤسسة منهةا. وبجانةب تلةك المعاهةد الكنسةية العليةا  230معهد عالى متخصع، تتبع للدولة أكثر من  156وكذلك 

والمعتةةرف بهةةا مةةن قبةةل الدولةةة تتأسةةس بشةةكل متزايةةد معاهةةد عليةةا ذات شةةكل خةةاص مةةن المهةةام  45البةةالا عةةددها 

يا وغيرهم مةن العةاملين فةى والمحتوى التعليمى تخضع لرعاية مؤسسات خاصة. يعمل المدرسون فى المعاهد العل

المؤسسةةات الحكوميةةة إمةةا كمةةوظفين أو مسةةتخدمين حكةةوميين. وبفضةةل اسةةتقالل التعلةةيم الجةةامعى يحةةق لمؤسسةةات 

التعلةةيم الجةةامعى إصةةدار تنظيمةةات هامةةة بشةةكل مسةةتقل، منهةةا مةةثال لةةوائه االمتحانةةات. وحتةةى إقةةرار اإلصةةالح 

تعديالت فى القانون األساسى كان هنةاك وعلةى مسةتوى الدولةة  وما تبعه من 2006أول سبتمبر عام  الفيدرالى فى

عالوة على ذلك فنن القانون العام للتعليم الجامعى الصةادر  (HRG).    ما يسمى بالقانون اإلطارى للتعليم العالى 

يةةنظم أمةةورا  علةةى مسةةتوى االتحةةاد مثةةل دعةةم البحةةوث، وااللتحةةاق بةةالتعليم  (HBFG)مةةن البرلمةةان االتحةةادى 

. وتشارك الحكومة االتحادية طبقا  لقانون دعم أبنية التعليم الجامعى (BAföG)جامعى، والدعم المالى للدارسين ال

فى تأسيس أبنية التعليم الجامعى وتزويدها بالتجهيزات األساسية من أجهزة إلكترونية، وكتةب علميةة.  %50بنسبة 

توسةيع  جامعةات الصةفوة   2007عم االتحاد بدءا من عام يد الوالياتوفى إطار مبادرة التميز الخاصة باالتحاد و

 لتصبه مؤسسات بحث وتعليم قادرة على المنافسة دوليا، وال سيما من خالل تقديم إعانات ومخصصات سنوية.  

ومع إدخال الدراسات التى تنتهى بالحصول على شهادتى البكةالوريوس والماجسةتير فةى كافةة مؤسسةات  

، يجب أن تغطةى شةهادات إتمةام الدراسةة 1999نية، األمر الذى تزامن مع عملية برشلونة عام التعليم العالى األلما

. حيث أنه وفقةا إلرادة سياسةيى التعلةيم يجةب أن تحةل تلةك الشةهادات الجديةدة محةل 2010أنحاء ألمانيا بحلول عام 

الجهةود الفرديةة لتحويةل مؤسسةات الشهادات التقايدية مثل الماجستير والدبلوم والليسانس. كما بدأت بالفعةل بعةض 

 شمال الراين وستفاليا. واليةالتعليم العالى العامة والقانونية إلى أشكال تنظيمية خاصة، وال سيما فى 

 

تقريبا  مةن إجمةالى  %1.1وفى حين ينفق على مؤسسات التعليم الجامعى فى الواليات المتحدة األمريكية  

من األموال الخاصة، يبلا حجةم اإلنفةاق فةى ألمانيةا  %1.2باإلضافة إلى الناتج القومى بوصفها مصروفات عامة، 

من األموال الخاصة. أمةا فةى السةويد وفنلنةدا فيبلةا إجمةالى اإلنفةاق علةى  %0.1تقريبا  من األموال العامة، و  1%

األثنةاء إلةى فةرض  األلمانية فى تلك الوالياتمن إجمالى الناتج القومى. وقد تحولت غالبية  %1.7التعليم الجامعى 

 رسوم دراسية على الطلبة، توضع تحت تصرف ميزانية التعليم العالى من أجل ضمان جودة مستوى التعليم.

تخةةدم مكتبةةات مؤسسةةات التعلةةيم العةةالى فةةى المقةةام األول المدرسةةين والدارسةةين بهةةا بوصةةفها مؤسسةةات 

العةةريض. وتعتبةةر مكتبةةات مؤسسةةات التعلةةيم  معلوماتيةةة مركزيةةة، غيةةر أنهةةا اليةةوم تفةةته أبوابهةةا أيضةةا  للجمهةةور

الجامعى جزءا  أساسيا  إلى حد كبير من الهياكةل الجامعيةة، بنةاء علةى القةوانين، والمراسةيم، واللةوائه ذات الصةلة. 

، الواليةاتوهو األمر الذى يضمن لها استمرار البقاء بشكل كبير.غير أن بعض المستجدات التى طرأت فى بعض 

ات إلى حد ما، عندما أصبه تزويد مؤسسات التعليم العالى بمكتبة  يعتبر مجرد مجةال فرعةى زعزعت هذه المسلم

 من مراكز البحث فى بعض مواثيق بناء مؤسسات التعليم العالى الجديدة.

 وقد تشكلت فى ألمانيا األنواع األتية من مؤسسات التعليم الجامعى:  

 ة مةن أجةل االلتحةاق بالدراسةة فةى إحةدى الجامعةات أو مةا الجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا الشةامل

 12يساويها من معاهد عليا البد من الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية المتخصصة، فى العادة بعد 

سنوات، بالرغم من أن مدة الدراسة األساسةية بالنسةبة  6عاما  دراسيا ، ويبلا متوسط مدة الدراسة الفعلية 

تبلا أربع سنوات ونصف. كما أن تلك الزيادة فةى رسةوم الدراسةة مةن شةأنها أن تسةهم فةى  لمعظم المواد

تقليع مدة الدراسة.  وتعد أكبر مدن جامعية فى ألمانيا من ناحية أعداد الطةالب هةى بةرلين )التةى تضةم 

طالةةةب(، ميةةةونيخ ومونسةةةتر )كةةةل منهمةةةا  64.000طالةةةب(، كولونيةةةا ) 110.000ثةةةالث جامعةةةات بهةةةا 

 طالب(.  38.000طالب(، وبون ) 40.000طالب(، هامبورج ) 44.000

  معهد، عن المناهج  156المعاهد المتخصصة العليا: تختلف المناهج الدراسية فى المعاهد العليا، وعددها

فى الجامعات بتوجهها توجها أكبر نحو الجانةب التطبيقةى والعملةى وتبلةا مةدة الدراسةة األساسةية مةا بةين 

إلةى  %25أما مدة الدراسة الفعلية فال تكاد تزيد عن ذلةك وفةى المتوسةط يختةار مةن  ثالث وأربع سنوات

 من الطلبة الدراسة فى أحد المعاهد العليا. 28%

  ،معاهد الفنون العليا: هناك معاهد عليا مختلفة للفنون يدرس فيها الفنون التشكيلية، والتصةميم، والمسةرح

 االلتحاق بها امتحان للقدرات.والموسيقى، والفيلم، والتلفزيون. وينسق 

، أنواع أخرى من المعاهد العليا، منها على سةبيل المثةال المعاهةد التربويةة )إعةداد الوالياتوتوجد فى بعض  

 المدرس(، واألكاديميات المهنية )الدراسة التخصصية الموجهة بحسب الممارسة العملية(.

 



 

 

هما قطاع التعليم األمانى مقارنة بقطاعةات التعلةيم فةى صيتين يتمتع بوبشكل مختصر يمكن لنا أن نقر خا  

بتشكيل قطةاع التعلةيم العةام  للوالياتالعالم: أوالهما أن السيادة الثقافية التى فرضها البناء الفيدرالى أللمانيا سمحت 

أن  . ثانيهمةةا2006بشةةكل مسةةتقل إلةةى حةةد كبيةةر، وهةةو األمةةر الةةذى زادت قوتةةه مةةع إقةةرار إصةةالح الفيدراليةةة عةةام 

المشةةرع عهةةد للمؤسسةةات االقتصةةادية بجةةزء مةةن الدراسةةة المهنيةةة، حينمةةا تةةرك لهةةم مسةةئولية الجانةةب العملةةى مةةن 

 التأهيل المهنى األساسى. 

ويتمتع قطاع التعليم فى ألمانيا قبل كةل شةىء بمقةدار كبيةر مةن االنفتةاح بةين المؤسسةات تجةاه احتياجةات 

حقيةق الشةفافية وتكةافؤ الفةرص. ولةذلك فننةه لةم يعةد مةن الخصوصةيات الفرد من التعلم، حيةث يهةدف التعلةيم إلةى ت

األلمانية أن تجد خريجى المدارس الرئيسية ينهون دراستهم الجامعية بعد حصولهم على مؤهالت إضافية متنوعة. 

ملية ويتنافس على صعيد قطاع التعليم الثالث نوعان من مؤسسات التعليم العالى، شهدت فيها على صعيد المهن الع

المواد الدراسية فى المعاهد العليا الفنية، األقصر مدة واألقرب للممارسة العملية والتعليم فةى األكاديميةات المهنيةة، 

جاذبية أكثر من المواد الدراسية فى الجامعات. إال أن عملية برشلونة التى تدور رحاها وتحويل المراحل الدراسية 

 ى األكاديمية بدأت تمحى آثار هذه الحدود. فى مدارس التعليم العالى المتخصصة إل

ت البعيةدة لقد أظهرت دراسات البيزا الدولية عيوبا كثيرة بالنسبة أللمانيةا: حيةث أن التالميةذ ذوى العةائال

األصول االجتماعية المتواضعة، وكذلك التالميذ الذين ينحدرون من أسر مهاجرة غالبةا  عن مجاالت الثقافة وذوى

التعليم والتأهيل المهنى بنتائج  أكثر ضعفا عةن دول أخةرى. لةذا فةنن الجهةود الحثيثةة التةى تبةذلها ما ينهون مراحل 

لتحسين مستوى تعليم التالميذ الشباب منذ نشر نتائج دراسات البيةزا تركةز علةى تشةجيع القةراءة.  الوالياتالدولة و

األطفةال والشةباب مةن كافةة المسةتويات  ومنذ ذلك الوقت تهدف أنشطة عديدة داخل المدرسة وخارجهةا إلةى تحفيةز

خصصةت مشةروعات مةن شةأنها أن تجعةل المكتبةات العامةة  الواليةاتعلى القراءة ورفع قدراتهم. حتةى أن بعةض 

بمثابة نقاط جذب لألطفال بالتعاون مع رياض األطفال والمدارس. كما تبذل مؤسسة القراءة )التى تتخةذ مةن مدينةة 

جهودا كبيرة من أجل دعم القراءة. حيث تةنظم المؤسسةة تحةت رعايةة  1988ت عام ماينتس مقرا لها( والتى تأسس

رئيس الدولة، وبدعم من اتحاد بورصة صناعة الكتاب األلمانية، وشركاء إعالميين آخرين، ورعاة وممةولين  مةن 

ع الكتةب. مجال الثقافة على مستوى الدولة مشروعات دعم للقراءة وحمالت فةى المةدارس وأنشةطة فةى مكتبةات بية

فةى مكتبةة جوتفريةد فيةاهيلم اليبنيةتس بمدينةة  2004وقد تأسست أكاديمية دعم القراءة التابعة لمؤسسة القراءة عةام 

 .هانوفر من أجل تدريب وتأهيل الكوادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعة الكتاب 

ود إلى تعتبر صناعة الكتاب إحدى أهم شركاء المكتبات، حيث تستند هذه الصناعة على ميراث طويل يع  

مةةن العوامةةل األساسةةية  –بجانةةب مةةا لهةةا مةةن أهميةةة ثقافيةةة هائلةةة  –زمةةن القةةرون الوسةةطى. وتعتبةةر هةةذه الصةةناعة 

لالقتصاد. كما أن العالقة الجيدة بين صناعة الكتاب والمكتبات ال تخلو تمامةا مةن المنغصةات. حيةث توجةد مواقةف 

ات قانونية فةى بعةض األحيةان، وال سةيما فةى مسةائل متناقضة بينهما فى سلسلة من الموضوعات تؤدى إلى مواجه

حقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة وحقةةةوق النشةةةر. كمةةةا أن تلةةةك الزيةةةادة الكبيةةةرة فةةةى األسةةةعار، خاصةةةة أسةةةعار الةةةدوريات 

ا علةةى ميزانيةةات المكتبةةات علةةى كافةةة األبعةةاد، قةةد أجبةةرت المكتبةةات علةةى وقةةف )اإللكترونيةةة( والتةةى تمثةةل عبئ ةة

 يات.اشتراكاتها لبعض الدور

دار  2.770  2005ومن بين دور النشر الخاضعة للضرائب والتى بلا عددها حسةب اإلحصةائيات عةام   

تةاجر وسةيط لبيةع الكتةب، هنةاك  80مكتبةة، ومةن بةين  5.120نشر، ومن بين مكتبات بيع الكتب التةى يبلةا عةددها 



األلمانية، جمعية مشهرة. والمقر  شركة( ممثل فى اتحاد بورصة صناعة الكتاب 6.255جانب كبير )يقدر بحوالى 

فى اليبزيج هةو مدينةة فرانكفةورت علةى نهةر المةاين، حيةث  1825الحالى لهذا االتحاد المركزى المؤسس فى عام 

معرض فرانكفورت الدولى للكتاب، أكبر معرض للكتاب فى العالم )بلا عدد  – 1949منذ عام  –يقام هناك سنويا 

ار نشر عارضة(، وحيث يتم سنويا  منه جائزة السالم لصناعة الكتةاب األلمانيةة د 7.225قرابة  2006زواره عام 

ذات التقدير العالمى.  كما استطاع معرض اليبزيج التقليدى الذى يقام فى الخريف أن يثبت أقدامه بوصفه معرض 

صناعة الكتةاب دولى للكتب والُكتاب فى ألمانيا. ويصدر اتحاد البورصة مجلة متخصصة هى  صحيفة البورصة ل

األلمانية  والتى ال تروج للمنشورات الجديدة فحسب، بل تتضمن أيضا  مقةاالت محةررة مةن عةالم الكتةاب وتصةدر 

، والةةذى يةةزود بةةائعى الكتةةب والمكتبةةات VLBدار نشةةر اتحةةاد البورصةةة  فهةةرس الكتةةب التةةى يمكةةن توريةةدها 

 ارها.بمعلومات عن كل المنشورات الموجودة فى السوق بما فيها أسع

كما هو الحال فى كثير من الدول األخرى فنن أسعار الكتب فى ألمانيا ثابتة، وهةو األمةر الةذى ال ينطبةق   

صةدر قةانون ألغةى  2002ففى تشةرين األول / أكتةوبر مةن عةام  .على أي منتج آخر ألسباب تخع اقتصاد السوق

ر النشر والذى اسةتند فةى جةوهره علةى قواعةد النظام السابق لإلعالن الجماعى عن بيع محدد األسعار لمنتجات دو

القانون الخاص وعلى أساس تطوعى، حيث ألزم القانون الجديد فى جوهره تحديد أسعار ثابتة معلنة لبيع لكتب فى 

المكتبات غير إنه فى بعض الحةاالت يمكةن تقةديم اسةتثناءات مةن قاعةدة تحديةد األسةعار، ومنهةا علةى سةبيل المثةال 

بالنسةبة للمكتبةات  %10بالنسةبة للمكتبةات العلميةة المفتوحةة و %5له المكتبةات والةذى يبلةا تخفيض األسعار لصةا

 العامة بما فيها المكتبات المدرسية.

 

 

 

 

إن تحديد األسعار هى الضمان لتحقيةق التنةوع فيمةا يصةدر مةن كتةب، هةذا التنةوع الةذى ال يوجةد فةى أي   

وبةالرغم مةن التقةدم  .بمثةل هةذه الضةخامة كمةا هةو فةى ألمانيةا –ى باسةتثناء بريطانيةا العظمة –دولة من دول العالم 

ظهةور  2006الحادث فى إنتاج الوسائط الجديدة فقةد شةهد إنتةاج الكتةاب األلمةانى زيةادة مسةتمرة، حيةث شةهد عةام 

(، كمةا نجةد %14إصدار جديد وتحتل اإلصدارات األدبية مكان الصةدارة ) 78.000إصدار جديد، منها  90.000

(، يليهةا بعةد ذلةك بقيةة الفةروع المتخصصةة مةن أدب، %7الخاصةة باألطفةال والشةباب ممثلةة تمثةيال  جيةدا  )الكتب 

واقتصاد، وطب، وقانون، والهوت ... الخ، واألغلبية الساحقة من الكتب الجديدة تصدر فى ميونيخ، غير أننةا نجةد 

بورج هى األخرى أماكن مهمة لدور النشةر أن برلين، وفرانكفورت على نهر الماين، وشتوتجارت، وكولونيا، هام

 وهذه المدن بها العدد األكبر من مكتبات بيع الكتب.

ترجمةات الصةادرة بةه. حيةث أن نفتاح الثقافى لبلد مةا هةو عةدد الربما تكون من المؤشرات الدالة على اال  

رجم منهةا تحتةل اللغةة كانةت مترجمةة، ومةن بةين اللغةات المتة 2005من الكتةب الصةادرة فةى ألمانيةا فةى عةام  8%

(، وقةةد حققةةت %3( واإليطاليةةة )%9,4(، يليهةةا بفةةارق كبيةةر اللغةةة الفرنسةةية )%60اإلنجليزيةةة مكةةان الصةةدارة )

المترجمات من األعمال األدبيةة، ولكةن أيضةا  المترجمةات مةن كتةب األطفةال، والشةباب، واألعمةال الفكاهيةة رقمةا  

تةاح الشةرق علةى االقتصةاد العةالمى مةن خةالل الطلةب للحصةول علةى كبيرا  للغايةة. ويمكةن لنةا أن نعةرف مةدى انف

تصةةريه بترجمةةةة المؤلفةةات األلمانيةةةة: فتةةةأتى اللغةةات  البولنديةةةة، والتشةةةيكية، والصةةينية، والروسةةةية، والكوريةةةة،  

 .2005واألسبانية قبل اللغة اإلنجليزية فى هذا المجال وفقا إلحصائيات عام 

األحوال الترجمات إلةى اللغةات األجنبيةة، وال سةيما الكتةب التةى ال تبشةر ويدعم معهد جوته فى كثير من   

 بتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

 



 الفصل الثالث 

 تعدد المكتبات وتنوعها 

 صورة المكتبات األلمانية ذات األوجه المتعددة 

 تنوع التمويل

بات بألمانيا، وهو ما يعزى إلةى حقبةة يعد تنوع أنماط المكتبات المختلفة أحد السمات المميزة لقطاع المكت 

تاريخيةة بعينهةةا، ممةةا يعنةةى أرتبةةاط المكتبةةات أرتباطةةا  وثيقةةا  بةةالتطور التةةاريخى للثقافةةة والفكةةر بألمانيةةا ومقاطعاتهةةا 

وتتبع المكتبات فى معظم األحيان جهات تمويةل معينةة، لةذا يجةدر بنةا إلقةاء نظةرة فةى البدايةة علةى جهةات التمويةل 

 مكتبات وذكر أهمها: العامة منها والكنسية والخاصة.المختلفة لل

 التمويل العام 
 الحكومة االتحادية 

التةى تنةدرج ضةمن  المكتبة الوطنيةة األلمانيةةمن بين المكتبات التى يتحمل االتحاد نفقاتها، نخع بالذكر  

مكتبةةة تنةةدرج أيضةةا   كمةةا (BKM).مجةةال عمةةل المكلفةةين مةةن قبةةل الحكومةةة االتحاديةةة بشةةئون الثقافةةة واإلعةةالم 
مليةون مجلةد، وهةى مةن أكبةر  1.3الكائنة فةى بةرلين ضةمن المكتبةات الهامةة، إذ تحتةوى علةى   البرلمان االتحادى

مكتبةات البرلمانةات بالعةالم، فضةةال  علةى مكتبةات الةوزارات، والجهةةات الحكوميةة، والمحةاكم، والهيئةات االتحاديةةة 

 سلحة بهامبورج نويبيبرج )بالقرب من مدينة ميونيخ(.للبحوث، وكذلك مكتبتا جامعتى القوات الم

تكةةاد تكةةون هةةى الجهةةات الوحيةةدة المنوطةةة بةةالعلوم، والتعلةةيم، والثقافةةة، والفةةن،  الواليةةاتلكةةن نظةةرا  ألن  

 فقليال  ما يظهر االتحاد بصفته جهة تمويل للمكتبات.

التى تتخطى فى أهميتها حدود  ويشارك االتحاد عموما  فى تمويل عدد قليل من المكتبات والهيئات 

جمعية معهدا  للبحوث العلمية غير الجامعية، والتى تتبع  80معا حوالى  الوالياتاإلقليم. كما يدعم االتحاد و
فى  المكتبات المركزية المتخصصةالتابعة لها. أما  جوتفريد فيلهيلم البينتس للعلوم والمكتبات المتخصصة

القتصاد فهى من الهيئات التى تشكل البنية األساسية للعلوم، وتعد لذلك عضوا  مجاالت الطب، والتكنولوجيا، وا

 جمعية، وجمعية ماكس بالنكفى جمعية اليبنتس. كما تتمتع أيضا  معاهد بحثية كبيرة بالتمويل المشترك مثل 

ت متخصصة والتى تحوى بدورها مكتبا هرمان فون هلمهولتس لمراكز البحوث األلمانية جمعية، وفراون هوفر

 ذات أهمية كبيرة. 

 الواليات

من أهم الجهات الممولة  الوالياتنظرا  لسيادتها فى مجال الثقافة بموجب الدستور األلمانى، تعد  

 الوالياتللمكتبات العلمية، وتدخل جميع المعاهد العليا تقريبا  وكذلك مكتباتها، عالوة على مكتبات الدولة، و

، فضال  على مكتبات البرلمانات والسلطات ومؤسسات البحث العلمى ياتالوالواألقاليم ضمن اختصاص 

 ، وأرشيفات الدولة ومتاحفها. للواليات

 

 

 المحليات

تعد المدن والمحليات هى أهم ممولى المكتبات العامةة، حيةث تعمةل فةى إطةار الحكةم الةذاتى المكفةول لهةا  

لمدينة أو مكتبة الدائرة )رعايةة التواجةد الثقةافى(. وفةى بموجب القانون األساسى، والذى يمنحها حق تمويل مكتبة ا

كثير من األحيان تمول الدوائر الريفية فى بعض مقاطعات بعةض  المكتبةات المتنقلةة، ومكتبةات الةدوائر المركزيةة 

لرئيسةية التابعة لها أو مكتبات الدوائر التكميلية، وأحيانا يأتى هذا التمويل بالتعاون بةين المحليةات ومراكةز الكتةب ا

 ، أو تمنه فى بعض األحيان المجتمعات الصغيرة مساعدات مالية من أجل مكتبات المدينة والبلدية.الوالياتفى 

 ذات صفة قانونية  –مؤسسات عامة 

ذات صةةفة قانونيةةة: عديةةدة بتمويةةل مكتبةةات هامةةة، ونةةذكر هنةةا فةةى المقةةام األول  –تقةةوم مؤسسةةات عامةةة  

بمكتبتها أنا أماليةا بمدينةة فةايمر.  ومؤسسة فايمر الكالسيكية،  بمكتبة الدولة ببرلين مؤسسة التراث الثقافى لبروسيا

وهناك مؤسسات أخرى عامةة وذات صةفة قانونيةة تقةوم بتمويةل مكتبةات خاصةة بهةا، وتعتمةد بالتةالى علةى تمويةل 

 مؤسسةةكتبتهةا الرئيسةية، وبمدينة هالةة علةى نهةر الزالةه بم المؤسسات الفرنكشيةالهيئات بمنطقة بعينها، وال سيما 

 واليةةةالمكتبةةة المركزيةةة ومكتبةةة البمدينةةة نةةورنبرج بمكتبتهةةا المتخصصةةة الهامةةة، و  المتحةةف الةةوطنى الجرمةةانى



، التى تدار بوصفها مؤسسة والتى تحةوى ضةمن جنباتهةا مكتبةة مدينةة بةرلين والمكتبةة التذكاريةة األمريكيةة ببرلين

AGB مكتبة المركزية األلمانية لعلوم االقتصادال، ومكتبة مجلس الشيوخ، وكذلك . 

 التمويل الكنسى

تمتلك كال  من الكنسية الكاثوليكية والبروتستاننتية على حةد سةواء عةددا  كبيةرا  مةن المكتبةات وينةدرج كةل  

ة ، هذا باإلضافة إلى مكتبات سمينارات القساوسالوالياتمن مكتبات الكادترائيات، ومكتبات اإلبراشيات، وكنائس 

وهيئات كنسية أخرى ضمن نمط المكتبات المتخصصة فى العلوم اإلنسانية، كما أن مكتبات المعاهد العليا الكنسةية 

التى نذكر منها على سبيل المثال مكتبة الجامعة الكاثولويكية بمدينةة أيشةتات تةدخل ضةمن نظةم المكتبةات العلميةة . 

يرة وتةةديرها إدارة شةةرفية، وذلةةك علةةى مسةةتوى الةةدائرة الصةةغ المكتبةةات العامةةةكمةةا تقةةوم الكنةةائس بتمويةةل بعةةض 

الكنسية وكثيرا  ما تقوم مكتبةات الكنةائس فةى المنةاطق الريفيةة والتةى تغيةب فيهةا المؤسسةات البلديةة بمهمةة اإلمةداد 

 بالكتب بوجه عام. 

 التمويل الخاص 

ر مةةن المؤسسةةات يمكةةن للشةةركات والجمعيةةات أو األفةةراد أن تقةةوم بتمويةةل مكتبةةات حيةةث تمتلةةك كثيةة 

االقتصةةادية الكبةةرى مكتبةةات ومراكةةز معلومةةات خاصةةة بهةةا ألغةةراض البحةةث والتطةةوير، والتةةى مةةن شةةأنها تلبيةةة 

احتياجات العاملين بها وهى لذلك عادة ما تكون غير متاحة لألسةتخدام العةام تنةدرج أيضةا  مكتبةات الجمعيةات ذات 

إلى تةدعيم عملهةا، ضةمن المكتبةات العلميةة المتخصصةة وقةد  الطابع االقتصادى والمهنى أو العلمى أو التى تهدف

أصبه من األمر النادر الحدوث وجود أفراد تمتلك مكتبات عامة كبيرة بألمانيا، إال أننةا نجةد فقةط حةاالت اسةتثنائية 

مازالت المقتنيات بها تحت تصرف النبالء )فةى ريجنسةبورج وزيجمةارينجن(. وتعتبةر صةاالت الكتةب العامةة فةى 

وتخضع لتمويل من قبةل مؤسسةة ذات صةفة قانونيةة  1899والتى تأسست عام  (HÖB)دينة الكبرى هامبورج الم

 بمثابة أكبر نظام مكتبى فى واحدة من المدن الكبرى فى ألمانيا.

 تعدد أنماط المكتبات 

رهةا ال تختلف أنماط المكتبات بحسب مصدر التمويل سواء عام أم خاص فحسب، ولكن أيضا  وفقةا  لتطو 

التاريخى، وتبعا  لحجم ونمط المقتنيةات بهةا، وكةذلك دائةرة المسةتفيدين منهةا حيةث تعتبةر المهةام والوظةائف معةايير 

أساسية للتمييز وكثيةرا  مةا تحةدث تةداخالت عديةدة، خاصةة فيمةا يتعلةق بالمكتبةات ذات الوظةائف المزدوجةة )علةى 

ت فى العرض التالى وظيفة المكتبة الرئيسية كعالمةة مميةزة ( لذلك روعيواليةسبيل المثال مكتبة المدينة ومكتبة ال

 لها. 

 مكتبات ذات طابع وطنى 

هناك سلسلة من المكتبات الكبرى األخرى إلى جانب المكتبة الوطنية األلمانية تتمتع كذلك بأهميةة قوميةة  

 وتلعب دورا بارزا فى قطاع المكتبات األلماني.

 المكتبة الوطنية األلمانية 

فتيت المناطق بألمانيا والتناقض فى السياسة الداخلية إلةى عرقلةة إنشةاء مكتبةة وطنيةة لفتةرة طويلةة أدى ت 

 بخالف دول كثيرة أخرى.

، والتةى أسسةها اتحةاد بورصةة صةناعة 1912كما لم تعد المكتبة األلمانية المؤسسة بمدينة اليبزيج عةام  

نيا قادرة على القيام بوظيفتها كمكتبة وطنية بل ومكتبة تقةوم الكتب األلمانية بدعم من مدينة اليبزيج ومملكة ساكسو

. لةةذا أقيمةت المكتبةةة األلمانيةة بمدينةةة 1945الغربيةةة بعةد تقسةةيم ألمانيةا عةام  للواليةاتبنعةداد الببليوغرافيةا الوطنيةةة 

 1990ة عةام . ومةع الوحةدة األلمانية1946فرانكفورت على نهر الماين من واقع مبادرة للناشةرين والمكتبيةين عةام 

 المكتبةة الوطنيةة األلمانيةة، أصةبه اسةمها المكتبةة األلمانيةةاندمجت كلتا المؤسستان لتكونةا هيئةة جديةدة تحمةل اسةم 

.  وتقةوم  المكتبةة بمهامهةا فةى منةاطق اليبةزيج وفرانكفةورت علةى نهةر المةاين وكةذلك 2006بموجب القانون عام 

. الذى سوف ينتقةل بةدوره إلةى اليبةزيج بعةد 1970منذ عام  DMAبرلين، حيث يوجد أرشيف الموسيقى األلمانى 

 إتمام أعمال التوسيع فى المكتبة األلمانية.

تعد المكتبة الوطنية األلمانية أكبر مكتبات ألمانيا على اإلطالق وذلك لضخامة أعداد مقتنياتها، حيث يبلا  

مليةون بمدينةةة فرانكفةورت علةةى نهةر المةةاين  9مليةون بمدينةةة اليبةزيج و  13مليةةون مةادة، منهةةا  22عةدد مقتنياتهةا 

وكذلك ما يزيد عن مليون وحدة موسيقى وتسجيل صوتى ببرلين. وتقوم المكتبة وفقا لنع  قانون المكتبة الوطنية 

باألعمةةةال التاليةةةة: جمةةةع األصةةةول، والحصةةةر، والفهرسةةةة  2006يونيةةةو عةةةام  29األلمانيةةةة  المعمةةةول بةةةه منةةةذ 

 وفيرها على الدوام لالستخدام العام وال سيماالببليوغرافية واألرشيف وت



  فى ألمانيا  1913ألعمال الوسائط المنشورة منذ عام 

  وأعمال الوسةائط باللغةات األخةرى وكةذلك 1913اإلصدارات األلمانية المنشورة خارج ألمانيا منذ عام ،

 كافة اإلصدارات عن ألمانيا.

 

 

 

 إسم المكتبة
 المقتنيات

 )مللدات(

االسلللللللللللللتعارات 

 الداخلية 

 )بالوحدة(

نفقلللات التزويلللد 

والتلليللللللللللللللللللللد 

 )باليورو(

المسللللللللللللتخدمون 

 النشطاء

سللللاعات العمللللل 

 فى األسبوع

إعلللللارة وإملللللداد 

 بالوثائق

 SBBبرلين 
 78.800 70,0 57.450 مليون 10,61 مليون 1,47 مليون 10,25

فرانكفةةةةةةةةةةةةةورت 

علةةةةةةةةةةى نهةةةةةةةةةةر 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين، 

اليبةةزيج، بةةرلين  

DNB 

 13.000 79,0 39.112 مليون 2,16 مليون 0,95 مليون  15,30

 TIBهانوفر 
 491.000 57,5 11.530 مليون 8,76 مليون 0,65 2,55

 ZBWكيبل 
 76.000 50,0 7.025 مليون 1,44 مليون 0,14 مليون 2,71

كولونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

ABMED 
 484.000 73,0 6.000 مليون 4,80 مليون 0,57 مليون 1,40

 BSBميونيخ 
 505.700 74,0 44.039 يونمل 11,19 مليون 1,61 مليون 9,10

 2005المكتبات الوطنية الشاملة والمكتبات المركزية المتخصصة: إحصائية شاملة 

 (31/12/2005، الموقف فى 2006)المصدر: إحصائية المكتبات األلمانية 

 

من شأنه إلزام كل ناشر بتسليم نسختين من إصداراته الجديد، سةواء كانةت  حق امتالك نسخة إجبارية إن

لوسائط فى صورة ورقية أو مصغرات أو تسجيالت صوتية، أو فى صورة سةمعية بصةرية أو فةى أى شةكل آخةر ا

من أشكال اإلصدارات. كما أن اإلصةدارات غيةر المجسةمة، مثةل إصةدارات شةبكة اإلنترنةت تخضةع لهةذا اإللةزام 

مكتبةةة شةةاملة للمنطقةةة الناطقةةة  وفقةةا للقةةانون الجديةةد. ويجعةةل التكليةةف الواضةةه بجمةةع النسةةخ مةةن المكتبةةة األلمانيةةة

باأللمانية، وهذا يعنى أن تقوم المكتبة بالجمع والمعالجة الفنية للمواد المكتوبة فى جميع مجاالت العلوم وبناء علةى 

 وظيفة المكتبة كأرشيف ال يمكن االستعارة منها وإنما يكون االطالع داخلى للجميع.

وأرشةيف موسةيقى لجمهوريةة ألمانيةا االتحاديةة فحسةب، وإنمةا وال تعد المكتبة األلمانية كمكتبة أرشةيف  

مركةةز للببليوغرافيةةا الوطنيةةة أيضةةا . لةةذا تقةةوم المكتبةةة بهةةذا الشةةق ضةةمن مهماتهةةا مةةن خةةالل معالجةةة وإصةةدار 

والتى تنقسم إلى أكثر من سلسةلة وتعتبةر اإلحةاالت الببليوغرافيةة أو الثبةت  (DNB) األلمانية القومية البيليوغرافيا

لببليوغرافى نقطة انطالق لعدد كبير من الخدمات المركزية، التى تعود بالنفع على المستفيدين والزبائن لةيس فقةط ا

داخل ألمانيا بل ومن الخةارج أيضةا  حيةث يةتم توزيةع البيانةات الببليوغرافيةة الوطنيةة األلمانيةة مةن خةالل الوسةائط 

السةةطوانة المرنةةة واالسةةطوانة المدمجةةة وصةةوال  إلةةى قاعةةدة المعلوماتيةةة المختلفةةة، مةةن بطاقةةة التسةةجيل مةةرورا  با

أو خةةةادم نظةةةام  FTPواسةةةتقبال البيانةةةات مةةةن بروتوكةةةول  (BIBLIODATA)البيانةةةات علةةةى الخةةةط المباشةةةر 

. وقةد اسةتطاعت المكتبةة UNIMARCأو  USMARC, MABوبنيةة البيانةات  WWWالمعلومات الموزعةة 

 1974المكتبات بمعلومات عن اإلصدارات فى وقت مبكةر وذلةك منةذ عةام الوطنية األلمانية أن تمد سوق الكتاب و

عنةةوان كةةل عةةام.  50.000دار نشةةر بةة   5.500مسةةتعينة بخدمةةة الفهرسةةة أثنةةاء النشةةر، والتةةى تشةةترك بهةةا حةةوالى 

بالتعاون شةركة خةدمات التسةويق ودور النشةر لصةناعة  خدمة اإلصدارات الجديدة 2003وتتولى المكتبة منذ عام 

فةى شةكل  (VLB) فهةرس الكتةب التةى يمكةن توريةدها، والتى تصةدر MVBتاب شركة ذات مسئولية محدودة الك

 مطبوع ورقمى. 



تولى المكتبة الوطنية األلمانية عناية خاصة لوثائق الهجرة والمنفى األلمانية خالل الحكم النازى من عام  

المنفةةى  أرشةةيفلمانيةةة بمدينةةة اليبةةزيج وللمكتبةةة األ مجموعةةة أدب المنفةةىحيةةث تضةةم  1945وحتةةى عةةام . 1933
بالمكتبة الوطنية األلمانية بمدينة فرانكفةورت علةى نهةر المةاين الكتةب والكتيبةات والةدوريات التةى نشةرها  األلمانى

 المهاجرون األلمان بالخارج، وكذلك ما خلفه بعضهم، إلى جانب أرشيف المنظمات بالمنفى.

يبزيج بةين جنباتهةا مكتبةة بحثيةة دوليةة لتوثيةق أفعةال الهولوكسةت. كمةا وتحوى المكتبة األلمانية بمدينة ال 

هدف عرض األدب الصادر عالميا  عن مالحقة اليهود وإبادتهم بأوروبا فةى ظةل الحكةم  مكتبة أنا فرانك شوهاتتبع 

قيةة، النازى. كما تندرج تحت هذه المجموعة أيضا  اإلصدارات حول الشعوب والجماعات المضطهدة ألسةباب عر

 وسياسية، ودينية وغيرها.

. كمةا يكتسةب متحةف الكتةاب والخةط األلمةانىيوجد  بمدينةة اليبةزيج مركةزا  لتوثيةق حضةارة الكتابةة فةى  

االحتفاظ بالشهادات القيمة لثقافةة الكتةاب والكتابةة أهميةة متزايةدة فةى وقةت دخلةت فيةه الوسةائط السةمعية البصةرية 

ليعةد بةذلك أقةدم متحةف فةى العةالم مةن  1884وقةد تأسةس متحةف الكتةب عةام  واإللكترونية فى منافسة مةع الكتةاب.

نوعه، يعرض مقتنياته الثمينة والغنية التى تضم أضخم مجموعة أوراق ذات العالمات المائية على مسةتوى العةالم 

 والمتاحة أمام جمهور عريض فى معارض خاصة ودائمة.

، حتةى أصةبه شةركة مسةاهمة 1998ة األلمانية حتى عام )اليبزيج(، تابعا  للمكتب مركز حف  الكتابكان  

ذات مسئولية محدودة تعنةى بالحفةاظ علةى الكتةب وترميمهةا بوصةفها أشةياء طبيعيةة، حيةث يهةدد التحلةل الحمضةى 

عشرات انالف من الكتب منذ نصف القرن التاسع عشةر مةن تلةك التةى ال تةدخل فةى تكوينهةا خامةات نسةيج وإنمةا 

الجة هةذه األوراق المهةددة بطةرق يدويةة ومميكنةة مةن خةالل مةا يسةمى بشةطر الةورق وإزالةة األخشاب. لذا تتم مع

 األحماض، ليصبه بذلك حفظها أمرا  ممكنا ، كذلك يعمل التحويل إلى المصغرات بتأمين الكتب المهددة.

ودوليةة  تتعاون المكتبة الوطنية األلمانية مةع هيئةات مكتبيةة وطنيةة ودوليةة وتشةارك فةى مشةاريع وطنيةة 

عديدة، نذكر منها على سبيل المثال: وضع قواعد ومعايير وقوانين مشتركة، والتعةاون فةى تنفيةذ بنيةة البيانةات فةى 

صورة قواعد للبيانات، وإيجةاد اسةتراتيجيات وأسةاليب ألنتةزاع األحمةاض مةن الكتةب بصةورة جماعيةة، وتعريةف 

ة والمحولة إلى أرقام، والوظيفة الوطنية لمركز الترقيم الدولى معيار بيانات الميتا، للمعالجة الفنية للمصادر الرقمي

 الخاص بألمانيا. (ISSN)المعيارى للدوريات 

تختلف مهمة المكتبة الوطنية األلمانية عن المكتبات الوطنية فةى كثيةر مةن الةدول بسةبب المهمةة المحةددة  

م األول أمةا المكتبةات الوطنيةة األخةرى، فتقتنةى المنوطة بهةا، أال وهةى جمةع األدب األلمةانى والعنايةة بةه فةى المقةا

بةةدورها أهةةم اإلصةةدارات األجنبيةةة وأيضةةا  تلةةك المكتوبةةة بلغةةات أجنبيةةة لتصةةبه بةةذلك مكتبةةات شةةاملة تحةةوى عةةددا  

ضخما  من مقتنيات األدب من الداخل والخارج وتقوم مكتبتان هامتان بأداء الشق الثانى لمهمة المكتبة الوطنيةة فةى 

 –( ومكتبةةة الدولةةة ببفاريةةا 1661أال وهمةةا: مكتبةةة الدولةةة للتةةراث الثقةةافى لبروسةةيا ببةةرلين )تأسسةةت عةةام ألمانيةةا، 

( وكانةت كلتةا المكتبتةين قةد تأسسةتا فةى بةالط األمةراء، وهمةا تقومةان بوظةائف خةارج 1558ميونيخ )تأسست عام 

يمكةن أن نعتبرهمةا الكتبتةين المركةزيتين النطاق اإلقليمى لما تتمتعةا بةه مةن مقتنيةات متميةزة وخةدمات متعةددة كمةا 

الوطنيتين الشاملتين، ذلك نظرا  لمجموعةة المقتنيةات األلمانيةة القديمةة الشةاملة والدوليةة، وأيضةا  المقتنيةات العديةدة 

الخاصة بهمةا، والشةتراكهما ببرنةامج المجةاالت الخاصةة لجمةع المقتنيةات الةذى ترعةاه الجمعيةة األلمانيةة للبحةوث 

الطبعات األلمانية كما تقوم ثالث مكتبات مركزية متخصصة فى العلوم التطبيقية باسةتكمال مهمتهمةا،  وكذلك جمع

 وفى مجال األدب الوطنى األلمانى من خالل المكتبات األخرى هيئة العمل المشتركة لجمع الطبعات األلمانية.

 مكتبة الدولة للتراث الثقافى لبروسيا ببرلين 

تقاليةد مكتبةة بروسةيا، والتةى كانةت  (SBB. PK)لتةراث الثقةافى لبروسةيا ببةرلين تواصل مكتبة الدولةة ل 

واحةةدة مةةن أكبةةر وأهةةم المكتبةةات العلميةةة الشةةاملة بأوروبةةا قبةةل الحةةرب العالميةةة الثانيةةة وقةةد أدت تةةداعيات الحةةرب 

ولةة األلمانيةة والمكتبةة وتقسيم ألمانيا إلى نهاية تطورها الناجه حيث أنتهى بوحةدة ألمانيةا انفصةال تطةور مكتبةة الد

األلمانية بالييزيج اللتان شاركتا فى تولى مهمة المكتبة الوطنية فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية من ناحيةة ومكتبةة 

الدولة للتراث الثقافى لبروسيا ببرلين، والتى كانت تأسست بما تبقى من مقتنيات مكتبة دولة بروسيا سةابقا  بةالغرب 

ول مكتبةة الدولةة بمبنياهةا الكةائنين بالشةتالع تحةت ظةالل أشةجار الزيزفةون وبسةاحة وسةاحة من ناحية أخةرى تحةا

بوتسدام رلين أن تستكمل دورها السابق وتستعيد مكانتها واحدة مةن أبةرز المكتبةات البحثيةة ذات الوظيفةة مركزيةة 

 داخل منظومة المكتبات األلمانية. 

ماليةين كتةاب ودوريةة  10ا تضع المكتبة ما يزيد علةى تحتوى المكتبة على مقتنيات مطبوعة ضخمة كم 

فى مختلف أنواع العلوم ومن مختلف الدول والعصور واللغات فى خدمة العلم وتمثةل كةل مةن المةواد المدونةة عةن 

أوروبةةا الشةةرقية، وأسةةيا الشةةرقية، والشةةرق، والوثةةائق المكتبيةةة، والمرتبطةةة بالبرلمانةةات، وإصةةدارات المنظمةةات 



لةدوريات والصةحف كمةةا تمثةل كتةب األطفةال والنشةةىء مركةز ثقةل كمةا تمتلةةك المكتبةة عةدد ال بةأس بةةه الدوليةة، وا

مليون مادة بين الميكروفيش والميكروفليم وتعةد المقتنيةات الخاصةة مةن أبةرز  2.3المصغرات، حيث تحتوى على 

مخطوطا  تقريبةا ، و  18.300ما لديها وأهمه، حيث نذكر هنا على وجه الخصوص: المخطوطات الغربية وعددها 

 66.500مطبوعة موسةيقية تقريبةا ،  457.000وثيقة بخط اليد لشخصيات بارزة، فى علوم الموسيقى ) 320.000

مخطوطةا ( كمةا يضةم أرشةيف  41.600مخطوطا  باليد(، الخرائط )مليون خريطة تقريبا ( والمخطوطات الشرقية )

رة مطبوعةة، ونقشةا ، وشةريحة ضةوئية فضةال علةى أشةكال مليون صورة، وصةو 12الصور مقتنيات هائلة تحوى 

 أخرى للمادة المصورة. 

تتولى المكتبة عدة مهام من خالل نظام اإلمداد بالمعلومات والمواد المكتوبةة الةذى يتسةم بطبيعةة تتخطةى  

بحوث تقةوم المكتبةة النطاق اإلقليمى وفى إطار برنامج اإلمداد بالمواد المدونة المدعوم من قبل الجمعية األلمانية لل

باإلشراف على عدة نقاط ثقل لجمع المقتنيات من ضمنها علوم القانون. أما فى برنامج االقتناء التعاونى المعةروف 

، حيةةث تقةةوم بجمةةع مطوبعةةات 1912حتةةى  1871بجمةةع الطبعةةات األلمانيةةة فتخةةتع المكتبةةة بالحقبةةة الزمنيةةة مةةن 

 نظمات الدولية. الدواوين األلمانية، واألجنبية منشورات الم

 

 

تستكمل المكتبة أعمةال مكتبةة دولةة بروسةيا، مةن حيةث تقةديم الخةدمات الببليوغرافيةة، فهةى تقةوم بأعةداد  

فهرس دولى عام لطبعات المهد )ما طبع منذ اختراع حروف الطباعة(، كما تقوم بتنفيذ الفهرس البطاقى المركزى 

مليون وثيقة بخط اليد وهى معالجةة إلكترونيةا  كمةا تشةارك  1,2لوثائق بخط يد شخصيات بارزة، والتى بلا عددها 

و  16أيضا  فى مشروعات أخةرى عديةدة للمعالجةة الفنيةة، علةى سةبيل المثةال مشةروع الطبعةات األلمانيةة للقةرنين 

 ، كما تشرف المكتبة على قاعدة بيانات الدوريات وأخيةرا  يجةدر بالةذكر أيضةا ، أن مكتبةة الدولةة ببةرلين تباشةر17

، (ISMN)، ووكالةة التةرقيم الةدولى المعيةارى للمةادة الصةوتية (ISBN)وكالة الترقيم الةدولى المعيةارى للكتةاب  

 اللتان تقومان على نشر نظم الترقيم المعيارى للكتب والتسجيالت الصوتية. 

قيم يةةتم تمييةةز اإلصةةدارات غيةةر الدوريةةة ألى دار نشةةر بتركيبةةة أرقةةام مشةةفرة يطلةةق عليةةه مصةةطله التةةر 

 13. كانت هذه التركيب تحوى فى البداية عشرة أرقام حتى أصبه من الملةزم أن تبلةا IBSNالمعبارى الدولى أو 

، تسجل فى نظم مبيعات المكتبات. إال أن أغلب المكتبات تسةتخدمها كةذلك ألنظمةة طلباتهةا 2007رقما بحلول عام 

م هذا التةرقيم ضةروريا إلمكةان مراعةاة دور نشةر ووضع سجالت على أجهزة الكمبيوتر. وكان التوسع فى استخدا

جةزء مةن التةرقيم  13جديدة فى شرق أوروبا ومن المنطقةة المتحدثةة باإلنجليزيةة. ويعةد التةرقيم المعيةارى الةدولى 

الذى سةوف يسةتخدم الحقةا فةى الواليةات المتحةدة األمريكيةة كةذلك. حيةث تشةير تركيبةة EAN األوروبى للبضائع 

المقدمة إلى منجات لدور النشر فى حين تتضاعف مساحة األرقةام المتاحةة عنةد وجةود تركيبةة   فى 978األرقام  

   فى المقدمة. 979األرقام  

 ميونيخ  –مكتبة الدولة ببفاريا 

بمجلةداتها الوطنيةة والدوليةة مةن المةواد المدونةة التةى تقةدر  (BSB)ميونيخ  –تعتبر مكتبة الدولة ببفاريا  

، ثانى أكبر مكتبة عامية شاملة بجمهورية ألمانيا االتحادية، ومصدر مةن أهةم مصةادر جمةع مليون مجلد 9بحوالى 

بافاريةا السةلطة الحكوميةة المختصةة لشةئون  واليةةالمقتنيات بالعالم وهى تمثل فةى نفةس الوقةت المكتبةة المركزيةة ل

، كذلك تعتبةر ثةانى أكبةر 1663عام المكتبات ببفاريا، كما تقوم بجمع النسخ اإلجبارية التى صدرت فى بافاريا منذ 

اشةتراك سةنوى فةى  47.000مكتبة للدوريات بأوروبا بعد المكتبةة البريطانيةة، ويرجةع الفضةل فةى ذلةك إلةى عةدد 

 دورية وصحيفة.

بوصفها المكتبة التابعةة لةبالط عائلةة فيتسةلباخ، والتةى تحمةل أسةم  1558تقوم المكتبة، التى تأسست عام  

حتى يومنا هذا، بجمع إصةدارات مةن كةل الةدول وفةى مختلةف االتجاهةات العلميةة  1919ا منذ مكتبة الدولة ببافاري

وتندرج العلوم القديمة، والتاريخ، والموسيقى، ومنطقةة شةرق وجنةوب أوروبةا وكةذلك الشةرق وشةرق أسةيا ضةمن 

طوطةةات مجةةاالت تخصصةةها كمةةا أن لةةديها مجةةاالت أخةةرى للتخصةةع نظةةرا  لتقاليةةدها وتطورهةةا: أال وهةةى المخ

 ، وكذلك األدب األجنبى للفترة ما بعد الحرب. 1700اليدوية، وكل ما طبع قبل 

مخطوطةة، واحةدة مةن أضةخم المجموعةات  90.200تعد مجموعة المخطوطات التى يصةل عةددها إلةى  

بالعةةالم وتعتبةةر كةةذلك مجموعةةة مطبوعةةات المهةةد والمعروفةةة   إنكونابةةل ، أيضةةا  ذات أهميةةة كبيةةرة، حيةةث تضةةم 

مجلد( ونظرا  لمركز الصدارة الذى تحتله مكتبة الدولة ببافريا فيما يخةتع بطبعةات القةرنين  19.000جموعة )الم

الميالديةين فةةى المنطقةة الناطقةةة باأللمانيةة، فقةةد أصةبحت لهةةا الريةادة أيضةةا  فةى مشةةاريع المعالجةة الفنيةةة  17و  16

، والنةةوت 1600إلةةى  1450ة )للحقبةةة الزمنيةةة مةةن للبليوغرافيةةا القوميةةة، وكةةذلك مشةةروع جمةةع الطبعةةات األلمانيةة



( كمةةا تولةةت المكتبةةة عةةدد مةةن مجةةاالت الجمةةع المختلفةةة فةةى إطةةار برنةةامج نقةةاط ثقةةل جمةةع 1800الموسةةيقية حتةةى 

المقتنيةةات لجمعيةةة األلمانيةةة للبحةةوث ويتجلةةى أهتمةةام المكتبةةة الخةةاص والموجةةه دوليةةا  بقطةةاع االقتنةةاء، مةةن خةةالل 

 تب، التى يتم أربع أخماسها فى الخارج.عمليات مشتروات الك

وكما هو الحال بالنسبة لمكتبة الدولة ببرلين، تشارك كذلك مكتبةة الدولةة ببفاريةا بمدينةة ميةونيخ فةى عةدد  

كبيةةر مةةن المشةةروعات المشةةتركة علةةى المسةةتوى القةةومى والةةدولى كمةةا أن لةةديها عالقةةات شةةركة مةةع لجةةان دوليةةة 

المفهةوم القةائم علةى أن تةراث الماضةى يرتكةز علةى الكتةاب وأن الكتةاب يلعةب دورا  ومكتبات أجنبية وأنطالقا  من 

ناقال  فى المستقبل أيضا ، وأنه إلى جانب ذلك تقوم الوسائط اإللكترونية بفته مجاالت جديدة، توجه المكتبة جهودها 

أخةرى لةذلك تقةوم مكتبةة الدولةة للحفاظ على المقتنيات الموجودة من ناحية وعلى إرساء التقنية الحديثةة مةن ناحيةة 

 ببافاريا بتمويل معهد الكتاب وترميم المخطوطات، كما تمول المركز الرقمى بميونيخ على صعيد آخر. 

 المكتبات المركزية المتخصصة 

تقوم المكتبات المركزية المتخصصة الثالثة الكائنة بهةانوفر وكولونيةا وكييةل بتةوفير المةواد المدونةة مةن  

ة خارج نطاق اإلقليم، وهى تستكمل بمجةاالت التخصةع، التةى تعنةى بهةا بشةكل كبيةر ومتعمةق، دور علوم تطبيقي

المكتبة الوطنية األلمانية والمكتبتين الدوليتين المركةزيتين ببةرلين وميةونيخ فةى اسةتيعاب المهةام الوطنيةة كمةا تقةوم 

ى ذلةك المةواد المدونةة الغيةر تقليديةة المكتبة بجمع اإلصدارات فى مجال تخصصها بأكبر درجة مةن الكمةال بمةا فة

ووسةةائط مةةا دون الكتةةاب مةةن جميةةع األنةةواع، وتتيحهةةا ألغةةراض المعلومةةات والتوثيةةق واإلعةةارة بةةين المكتبةةات 

 . الوالياتواإلمداد بالوثائق ولهذا فنن تمويلها يعد مهمة مشتركة بين االتحاد و

، وهةةى المكتبةةة المركزيةةة 1959وفر عةةام بمدينةةة هةةان (TIB) مكتبةةة المعلومةةات التكنولوجيةةةتأسسةةت  

المتخصصةةة لكةةل المجةةاالت التقنيةةة وعلومهةةا األساسةةية خاصةةة الكيميةةاء، وتكنولوجيةةا المعلومةةات، والرياضةةيات 

والفيزياء والعمارة. وترى المكتبةة أن مهمتهةا األساسةية تكمةن فةى تلبيةة رغبةات المسةتفيدين المختلفةة مةن إمةدادهم 

منية ممكنة، على أن يكون الحصول على المةواد وعمليةة األرشةيف شةاملة، فيمةا يخةع بالوثائق فى أقصر فترة ز

المواد المدونة التقليدية والخارجة عن نطاق التوزيع فى سوق الكتاب )ما يسةمى  مطبوعةات رماديةة ( فةى مجةال 

 18.600بنقتنائهةا لعةدد  علوم التقنية والعلوم الطبيعية من جميع أنحاء العالم وتؤدى المكتبة مهامها واسةعة النطةاق

ماليةةين مجلةةدا ، ومصةةغرا ، وقرصةةا مةةدمجا، مةةن بينهةةا تقةةارير مةةؤتمرات، وتقةةارير  7دوريةةة متخصصةةة جاريةةة و

 أبحاث، وبراءات اختراعات، وتقانين، ومعايير ورسائل علمية وأطروحات دكتوراة.

، وهى المكتبةة 1969عام بمدينتى كولونيا وبون  (ZBMED) المكتبة المركزية األلمانية للطبتأسست  

المركزية المتخصصة فى الطب البشرى وعلومة الصةحة، والتغذيةة، والبيئةة، وعلةوم الزراعةة والعلةوم األساسةية 

والمجاالت الفرعية. وهى تعد أكبر مكتبة فى هذا المجال المتخصع بأوروبا وثانى أكبر مكتبةة طبيةة متخصصةة 

دوريةة جاريةة. كةذلك تةوفر المكتبةة للمسةتفيدين إلةى جانةب   8.000و  مليةون مجلةدا ، 1,4فى العالم بما تحويه من 

فهرسةةا  لمقتنياتهةةا الخاصةةة علةةى الخةةط المباشةةر وقاعةةدة بيانةةات بالمحتويةةات الجاريةةة للةةدوريات الطبيةةة األلمانيةةة 

(CCMed)   كذلك مكتبةة طبيةة افتراضةية متخصصةة(MedPilot)  تشةرف عليةه المكتبةة بالتعةاون مةع  المعهةد

حيةث تسةمه المكتبةة الطبيةة االفتراضةية المتخصصةة بنمكانيةة   (DIMDI).مانى للتوثيق الطبةى والمعلومةات األل

قاعةدة بيانةات للمراجةةع والوقةائع وكةذلك فةى الفهةارس والسةجالت مةع إمكانيةةة  40البحةث المتةوازى فةى أكثةر مةن 

الل عمليةة الةدفع لةدى المشةاهدة(. الدخول المباشر على المراجع األصلية )طالما أنها مرخصة، ودون ذلةك مةن خة

وتنفذ المكتبة المركزية األلمانية للطب مشاريع مبتكرة مثل  تلك المشاريع فى مجةال وضةع الفهةارس السةيمنطقية، 

دوريةة متخصصةة  13التةى تحةوى اآن  "German Medical Science"كما أنها مقدم لبوابةة الةدخول المفتةوح 

 طبية.وعدد كبير من تقارير المؤتمرات ال

، أو مركز اليبنيتس لمعلومةات االقتصةاد، فةى (ZBW) المكتبة المركزية األلمانية لعلوم االقتصادتوزع  

منشأتين فى مدينتى هامبورج وكيل. وهى تعد أكبر مكتبة متخصصة فى علوم االقتصاد فى العالم. حيث أنةه وبعةد 

 4أصةبحت المكتبةة تقتنةى حةوالى  2007مةن عةام ينةاير  1دمج مكتبة أرشيف هامبورج القتصةاد العةالم فةى        

مليون وحدة إصدار طبى من بينها مقتنبات هائلة مةن أوراق العمةل،  واإلحصةائيات، والرسةائل العلميةة ومجلةدات 

دوريةةة مطبوعةةة وإلكترونيةةة. كمةةا تركةةز فةةى  مقتنياتهةةا علةةى مجةةاالت علةةوم  24.500المةةؤتمرات، وتشةةترك فةةى 

القومى وممارسة االقتصاد. وقد هيأت عملية اقتناء المراجع تلك السبيل لخلق الفهرس  االقتصاد الدولى واالقتصاد

مليون عنوان، ويحوى مقاالت من دوريات أيضا  وكتةب.  3,4الذى يضم  (ECONIS)المتاح على الخط المباشر 

طلةب واإلمةداد بالوثةائق وتتوافر المقتنيات للمستفيدين عن طريق حركة اإلعارة الدولية والمحلية بةين المكتبةات وال

إلكترونيا . ويندرج كذلك من بين خدمات المكتبة كل مةن المكتبةة االفتراضةية المتخصصةة، ومركةز مكتبةات علةوم 

 EconDesk.ومكتب االستعالمات  على الخط المباشر  EcoBizاالقتصاد 

 ومكتبات إقليمية أخرى  الوالياتمكتبات 



 واليةةبنمداد اإلقليم بالكتب والمراجع، والمقصود باإلقليم إما  واليةمكتبة إقليمية ومكتبة  40تقوم حوالى  

اتحادية بأكملها، أو جزء منها، أو دائرة إقليمية، أو مدينة بمحيطها، وال تقوم هذه المكتبةات بنمةداد مؤسسةة تعليميةة 

والتمويةل وخاصةة مةن أو هيئة أخرى وتختلف المكتبات اإلقليمية من حيث المنشأ، والحجةم، وتراكيةب المقتنيةات، 

حيث المسمى، مكونة بةذلك مجموعةة غيةر متجانسةة ظاهريةا . ونظةرا  ألن المكتبةات تةؤدى أساسةا  نفةس الوظةائف، 

 –فيمكن إذا  إدراجها تحت نمط مشترك، أما إذا تعلق األمر بمكتبةات إقليميةة أو مكتبةات مقاطعةات خالصةة، فغالبةا  

 أو مكتبة دولة.  واليةالما يطلق عليها أسم مكتبة  –وليس دائما  

مضتلعه بمهمة جمع واضحة ذات طةابع شةامل، هةذا  الوالياتبغض النظر عن االستثناءات فنن مكتبات  

بالرغم من وجود مراكز ثقل لكثير من المكتبات فةى العلةوم اإلنسةانية واالجتماعيةة نظةرا  لتاريخهةا ممةا مكنهةا مةن 

وينةدرج تحةت التزامتهةا  واليةةيرها  سواء تعلق األمر بمدينة، بنقليم أو بإمداد المقيمين بالمنطقة بالكتب العلمية وغ

على وجه الخصوص الجمع الشامل، وأعمةال األرشةيف والثبةت الفنةى، وإعةداد الكتةب المعنيةة بةاإلقليم فةى الوقةت 

فتتمتةع بهةذا الحةق  الذى تمتلك فيه المكتبة األلمانية حق جمع النسخ اإللزامية من جمهورية ألمانيا االتحادية قاطبة،

أيضةةا  المكتبةةات ذات الوظةةائف اإلقليميةةة إلقليمهةةا أو مقاطعتهةةا. وتبةةذل حاليةةا مكتبةةات حةةق جمةةع النسةةخ اإللزاميةةة 

من أجل وضع تنظيم قانونى لمسائل الجمع والفهرسةة لإلصةدارات المسةتخدمة  الوالياتاإلقليمية جهودا فى بعض 

 ومواقع اإلنترنت.

 

 

 

، األسةةاس إلعةةداد وإصةةدار الواليةةاتاإللزاميةةة، الةةذى تمارسةةه معظةةم مكتبةةات يشةةكل حةةق جمةةع النسةةخ  

مةا، وأقاليمهةا، ودوائرهةا،  واليةة، والتى تهدف إلى توثيق جميع اإلصدارات الجديةدة بواليةالببليوغرافيا  الجارية لل

رافيةا مطبوعةة، والشخصيات البارزة المرتبطة بها ببليوغرافيةا كةان هةذا يةتم حتةى وقةت قريةب فةى صةورة ببليوغ

باإلنترنةةت محةةل الكتةةاب شةةيئا  فشةةيئا  وهنةةاك ببليوغرافيةةات  –ذات خاصةةية البحةةث  –حتةةى حلةةت قواعةةد البيانةةات 

 تغطى جمهورية ألمانيا االتحادية بأسرها.  للواليات

وتعد عمليةات المعالجةة الفنيةة والعنايةة بةالموروث مةن المقتنيةات القديمةة، والجمةع والتعامةل مةع تركةات  

، والعناية ألرشيف الكتةب، والنشةاط الثقةافى والعالقةات العامةة المكثفةة مةن معةارض، واليةخصيات البارزة بالالش

ومحاضةةرات، وقةةراءات، وحفةةةالت موسةةيقية إلةةى آخةةةره، مةةن الواجبةةات النمطيةةةة للمكتبةةات اإلقليميةةة ومكتبةةةات 

تبةات واالتحةادات المانحةة، يتمثةل فةى المقطاعات وكثيرا  ما تتلقى المكتبات دعم لهذه األغراض مةن جمعيةات المك

صورة اشتراكات العضوية والهبات المجموعة فى حاالت عدم توافر ميزانيةة أو حينمةا يكةون التحةرك البعيةد عةن 

 البيروقراطية مطلوبا . 

بوصفها مكتبات فى البالط الملكةى، ويرجةع فضةل إنشةاء بعةض المكتبةات  الوالياتنشأت معظم مكتبات  

ظيفة مكتبةة إيداعيةة لحفة  المقتنيةات العلمانيةة )أمبةرج، وبةامبرج وباسةو، وريجنسةبورج( والةبعض لكونها تقوم بو

انخر ترتبط المقتنيات فيه ارتباطا  تاريخيا  وثيقا  بمكتبات المدارس الثانوية )كةوبرج، وغوتةا(، كمةا تةم إنشةاء عةدد 

وشةبير( كمةا انبثقةت المكتبةات العلميةة للمةدن  قليل فقط من قبل الدولة أو هيئة أخرى فى القرن العشرين )كوبلنس،

المتقلع عددها نسبيا  عةن مكتبةات دور البلديةة أو مكتبةات المةدن التاريخيةة )لوبةك، ونةورنبرج، وأولةم(، وتأسةس 

برلين، ودورتموند(، وترجةع نشةأة القليةل مةن المكتبةات إلةى مكتبةات الجامعةات ZLBالبعض فى القرن العشرين )

 )ماينتس، وترير(. 

االتحادية عدة مكتبات مقاطعات قديمة ونامية بها وفى الةبعض انخةر ال نجةدها،  الوالياتنجد فى بعض  

 الواليةاتوذلك ألسباب تاريخية تتعلق بالمناطق نفسها. وتأخةذ المكتبةات الجامعيةة فةى هةذه الحةاالت مهةام مكتبةات 

مكتبةة ركة هةا. فنجةد مةن ضةمن المسةميات إضافة على األغراض الفعليةة المحةددة لهةا وتلحةق هةذه الوظيفةة المشةت
)بةريمن،  مكتبةة الدولةة والجامعةة)بون، ودوسلدورف، هالة، ويينةا، ومونسةتر، سةاربروكن(، أو  واليةالجامعة وال

 واليةةة)فولةةدا(. وفةةى  واليةةةمكتبةةة المعهةةد العةةالى وال)دارمشةةتاد( أو  والمعهةةد العةةالى واليةةةمكتبةةة الوهةةامبورج( أو 

 Bibliotheca Bipontinaفى كوبلنز وشباير فةى مكتبةة واحةد تحةت إسةم  واليةدمج مكتبتى ال راينالند بفالس تم

)تسفايبروكن(، وكذلك دمج المكاتب المخصصة للمكتبةات العامةة فةى نويشتادت/فاينشتراسةه وكةوبلنز تنظيميةا فةى 

  .واليةمركز متعدد األنشطة يطلق عليه   مركز مكتبات ال

أيضا بتوفير كتب الدراسة والبحث والتدريب المهنى وتنةدرج  الوالياتكتبات وفى أماكن كثيرة تشارك م 

هذه المكتبات ضمن الهياكل اإلقليمية والعابر لإلقليم لمنظومة المكتبةات العلميةة، كمةا تتةيه الكتةب العلميةة لإلعةارة 

علةى عاتقهةا مهةام إضةافية  وتتمتع بأهمية لمةا لةديها مةن مقتنيةات قديمةة ومتميةزة للبحةث وتأخةذ المكتبةات اإلقليميةة



لتزويد الجامعات بالكتب فى فروع محددة، خاصة فى المدن ذات الجامعات حديثةة العهةد )أوجسةبورج، وبةامبرج، 

وتريةةر( أو معاهةةد عليةةا أخةةرى )تسةةفيكاو( وكةةذلك بمةةدن كانةةت جامعاتهةةا فةةى األصةةل معاهةةد تكنولوجيةةة )هةةانوفر، 

 كارلسروهه، وشتوتجارت(. 

 

تبةةات، التةةى كانةةت تتبةةع للةةبالط سةةابقا ، والتةةى تحتةةوى علةةى مقتنيةةات مةةن الكتةةب تخصصةةت بعةةض المك 

ذات معةةالم  مكتبةات بحثيةةةالتاريخيةة القيمةةة، فةةى مجةاالت مختةةارة مةةن تةاريخ الفكةةر والحضةةارة، وتعةد اليةةوم بةةذلك 

بهةا ودعمهةا  خاصة للغاية ويظهر انتمائها للبحث خارج اإلطار الجامعى من خةالل مهةام المكتبةة العلميةة الخاصةة

للبحةةث عةةن طريةةق اإلشةةراف علةةى إصةةدارات، وتقةةديم المةةنه، واإلعةةداد لمةةؤتمرات عالميةةة وينةةدرج تحةةت هةةذه 

فولفنبوتةةل، والمتخصصةةة فةةى تةةاريخ الحضةةارة  بمدينةةةمكتبةةة الةةدوق أغسةةطس المجموعةةة الصةةغيرة ولكنهةةا مهمةةة 

ر، التى تعنى بالعصر الكالسيكى بصورة مكثفة بمدينة فايم أنا أماليا مكتبةاألوروبية فى بدايات العصر الحديث، و

بوصفه ابرز العصور فى األدب األلمانى. كما تحتوى المكتبتان على مقتنيات قديمةة متميةزة، وهةى متاحةة للعلمةاء 

 فى صورة كتب منظمة للقراءة داخل قاعات المكتبة وال يمكن إعارتها خارجها.

المكتبةة حةديث مةن كتةب فةى النقةد والتحليةل كمةا تضةم  وتتم كةذلك عمليةة االقتنةاء السةتكمال كةل مةا هةو 
متقنيات قديمةة ضةخمة ذات توجةه شةامل  –والمرتبطة تنظيميا  بالمكتبة الجامعية بمدينة إرفورت  –/ بغوتا  البحثية

 المكتبةة الرئيسةية للمؤسسةة الفرنكشةيةتركةز المكتبةة نشةاطها علةى العلةوم اإلنسةانية وتعةد  1850أو ال، ومنذ عةام 

، تعةد مكتبةة بحثيةة فةى 1698ينة هاله، والتى لم تنشةأ عةن مكتبةة إقليميةة، إنمةا تأسسةت ألغةراض تعليميةة عةام بمد

 مجال تاريخ الكنائس والتعليم فى بداية العصر الحديث وتمتلك مجموعات ذات مراكز ثقل فى هذا المجال. 

 مكتبات المعاهد العليا 

كمةا ينطبةق  الواليةاتألمانيا االتحادية فى العةادة علةى عةاتق  تقع مهمة تمويل المعاهد العليا فى جمهورية 

 ألنواع المعاهد العليا أيضا  على مكتباه هذه المعاهد. –السالف ذكره  –التقسيم الثالثى 

مؤسسةة  330مكتبة متفاوتة الحجم، بما فيها مكتبةات المعاهةد، تابعةة لحةوالى  3.600يوجد ما يقرب من  

اشةتراك فةى دوريةات لة مليونى طالةب. وقةد  534.000مليةون كتةاب و  160ذه المكتبةات للتعليم العةالى، وتةوفر هة

 مليون يورو.  200أكثر من  2005بلغت المخصصات المالية القتناء الكتب لعام 

 مكتبات اللامعات 

مةة تقوم بمكتبات الجامعات والمعاهد العليةا المقابلةة لهةا ويزيةد عةددها عةن الثمةانين فةى المقةام األول بخد 

التابعين للمعاهد العليا من الطلبة إلةى األسةاتذة بنمةدادهم بالكتةب للدراسةة، والبحةث، التةدريس وبالتةالى تشةكل هةذه 

المكتبات مجموعة متجانسة من الناحية الوظيفية، وحتى وإن اختلفت اختالفا  كبيرا  عةن بعضةها الةبعض مةن حيةث 

سةتفيدين، وحجةم الميزانيةة إلةى آخةره ويسةتطيع مةن هةم غيةر القدم، والتطور التاريخى لحجةم المقتنيةات، وعةدد الم

منتمون للمعاهد العليا استخدام جميع مكتبات الجامعات ألغراض علمية، كما تتولى بعض هذه المكتبةات باإلضةافة 

إلى ذلك وظائف إقليميةة وفضةال  علةى اإلمةداد التقليةدى بالكتةب مةن مقتنياتهةا تقةوم هةذه المكتبةات منةذ فتةرة طويلةة 

 توفير المعلومات، وكذلك عروض قواعد البيانات واإلصدارات اإللكترونية فى إطار المكتبة الرقمية. ب

 

 

مليةون مجلةد للمسةتفيدين منهةا كثيةر مةن  2.5إلةى  1.5تستطيع معظم المكتبات الجامعية أن تقةدم مةا بةين  

 مكتبةة الدولةة والجامعةة بهةامبورجك المكتبات الجامعيةة القديمةة )فرايبةورج، وهيةادلبرج، ويينةا، وتةوبينجن( وكةذل

، والتةى أعيةد تأسيسةها عةام الجامعةة والمدينةة بكولونيةا مكتبةة، و1479التى انبثقت عن مكتبة المدينة المؤسسة فى 

، ومكتبات أخرى متفرقةة )بةريمن، ودوسةلدورف، ورجنسةبورج(، والتةى تأسسةت فةى السةتينات مةن القةرن 1919

 مكتبةةو مكتبة جامعة هومبولدت ببرلينماليين مجلدا  وتعد  3إلى  2,5ددها بين الماضى، تمتلك مقتنيات بتراوح ع

، مةن أكبةر الجامعة والدولة بجوتينجن مكتبةالجامعة يوهان كريستيان سينكينبيرج بفرانكفورت على نهر الماين، و

ت المعاهةةد العليةةا ماليةةين مجلةةد. أمةةا مكتبةةا 4إلةةى  3المؤسسةةات ذات المقتنيةةات التةةى يتةةراوح عةةدد مجلةةداتها مةةن 

الصغيرة، خاصة من لديها عرض دراسى محدود فنن عدد مجلداتها ال يتجاوز بأى حال من األحةوال مليةون مةادة 

)هيلدسةةهايم، وكةةوبلنتس / النةةداو، ولوبةةك(. كمةةا يتةةراوح عةةدد االشةةتراكات السةةنوية فةةى الةةدوريات العلميةةة لمعظةةم 

وقةةد ازداد اليةةوم إلةةى جانةةب شةةراء الةةدوريات المطبوعةةة عنةةوان.  10.000إلةةى  5.000مكتبةةات الجامعةةات بةةين 

 االشتراك فى الدوريات اإللكترونية، تلك التى تتوافر فى إطار مكتبات الدوريات الرقمية للتابعين للجامعة.



توكل مهمة جمع شاملة بشكل أساسى إلى المكتبةات الجامعيةة، حيةث يةتمم مراعةاة المةواد التةى ال تةدرس  

ا فةى عمليةة التزويةد وتقةوم المكتبةات منةذ السةتينات مةن القةرن السةابق بنعةداد مجموعةات للكتةب بمعاهد عليا بعينه

الدراسية لتدعيم الطالب بأحدث الكتب الدراسية خالل المرحلة الدراسية ويشرف عدد كبير من مكتبات الجامعةات 

عم المةالى الةذى تقدمةه الجمعيةة على مجاالت جمع خاصة، كما تقوم بنتاحة هذه الكتةب لإلعةارة خةارج اإلقلةيم بالةد

تتمتةع المقتنيةات القديمةة والخاصةة بةنفس أهميةة الحةديث منهةا، والكةائن تحةت تصةرف  (DFG)األلمانية للبحةوث 

مكتبات الجامعات القديمة، ويضم المخطوطات والوثائق المدونة بخط يد الشخصيات الهامةة والتركةات والطبعةات 

سيقية، كما تمتلك مكتبات معاهد التكنولوجيا العليا مقتنيات ذات نوعيةة خاصةة القديمة، والخرائط والتسجيالت المو

 من حيث التقانين والمعايير وأطروحات إلجازات إختراع. 

هناك نوعان أساسيان ضمن هيكل المكتبةات الجامعيةة بألمانيةا يجةب أن نفةرق بينهمةا، أال وهمةا: المكتبةة  

 المزدوج. ويهدف هذا التوجه إلى تغيير نظام األحادية. ذات النظام األحادى والمكتبة ذات النظام

بما فيهةا مةن  –بجانب المكتبة الجامعية المركزية  ذات النظام المزدوجيوجد بالمكتبات الجامعية التقليدية  

والتةةى تحتةةوى علةى مجموعةةة الكتةةب الدراسةية كمةةا تقةةدم الخةدمات مثةةل اإلعةةارة  –مكتبةة مخةةزن ومكتبةةة لإلعةارة 

معلومات، يوجد بها أيضا  عدد كبيةر مةن المكتبةات المسةتقلة للسةيمنارات، والمعاهةد، والكليةات، ومكتبةات وإتاحة ال

االستخدام الةداخلى، التةى تتةيه االطةالع علةى الكتةب داخةل صةاالت المكتبةة دون إعارتهةا وفةى حةين تقتنةى مكتبةة 

علةى الكتةب  –التى تمتلك مخصصةات ماليةة الجامعة الكتب العامة، والكتب متنوعة العلوم، تركز مكتبات المعاهد 

الخاصة بفروعها، خاصة الكتب البحثية شديدة التخصع كما تكونت نظةم تعاونيةة بكثيةر مةن الجامعةات فيمةا بةين 

المكتبةةات، لكةةى تخفةةف سةةلبيات هةةذا األزدواج ولكةةى تقةةوى مةةن فعاليةةة إجةةراءات العمةةل المشةةترك الةةذى نةةادت بةةه 

وصةياتها وحتةى فةى ظةل وجةود صةيا جديةدة لقةوانين الجامعةات تجعةل مةن المةدير الجمعية األلمانية للبحوث فةى ت

رئيسةةا  لجميةةع العةةاملين بهيكةةل المكتبةةة، وتفةةرض نسةةق موحةةد للمكتبةةة، إال أن التطبيةةق العملةةى لمةةا يسةةمى بالنظةةام 

ة المصةادر األحادى الفعةال يظةل مهمةة صةعبة كمةا أن االرتفةاع الفلكةى المتزايةد ألسةعار الةدوريات، وإتاحةة وإدار

 اإللكترونية، واالستعانة بعمالة مدربة هى عوامل من شأنها ترجيه االتجاه للمركزية المالح  حاليا . 

والتةى تقةوم  –توجد مكتبة واحدة بالجامعةات المؤسسةة حةديثا  منةذ أواخةر السةتينيات فةى القةرن الماضةى  

مكتبة جامعية مركزية وتتولى أيضا  مهةام مكتبةات ، وتؤدى كلتا الوظيفتين، إذ تعمل كالنظام المكتبى األحادىعلى 

المعاهد الالمركزية وكةان هةذا النسةق الموحةد للمكتبةات معمةوال  بةه فةى جامعةات ألمانيةا الديمقراطيةة سةابقا ، وظةل 

مستمرا  حتى بعد الوحدة، لكنه لم يعد يطبق بجميع المكتبات نتيجة لمشاكل البناء المستمرة، وتتميز الةنظم األحاديةة 

للمكتبةةات مةةن خةةالل اإلدارة الموحةةدة ذات الرقابةةة المتخصصةةة وسةةلطة التوجيةةه الممارسةةة عةةل جميةةع العةةاملين 

بالمكتبة وكذلك عن طريق التوجيه المركزى وتوزيع المخصصات المالية وغالبا  مةا تكةون جمعةي األعمةال الفنيةة 

سةتخدام الةداخلى، كمةا أنهةا قةد تظةل فةى بعةض مركزية فتقسم المقتنيات على المكتبات التابعة سواء لإلعةارة أو لأل

 األحيان متمركزة فى مكان واحد، وتخضع فى هذه الحالة إلى تصنيف دقيق ثم تقدم على األرفف. 

 مكتبات المعاهد المتخصصة العليا والمعاهد العليا األخرى 

لعليةا بوجةةه عةةام، فهةةى تمثةل المعاهةةد المتخصصةةة العليةةا األلمانيةة نمطةةا  حةةديثا  إلةةى حةد مةةا بةةين المعاهةةد ا 

وقةد انبثقةت عةن مةدارس هندسةة  1990الشةرقية بعةد عةام  الوالياتالغربية منذ السبعينات وفى  الوالياتمعروفة ب

سابقة ومعاهد عليا متخصصة فى االقتصةاد، والعمةل االجتمةاعى، والتصةميم وفةروع متخصصةة أخةرى وتختلةف 

ال يدخل ضمن نطةاق مهةام األخيةرة تةوفير الدراسةة العلميةة الجامعات عن المعاهد المتخصصة العليا من حيث أنه 

)للنظرية(، إنمةا عليهةا تةوفير التةدريب الفنةى التطبيقةى المرتكةز علةى الدراسةة العلميةة والتةى تمكةن الدارسةين مةن 

 االعتماد على ذواتهم فى الحياة العملية. 

ات الجامعةةات بكونهةةا ليسةةت عةةن مكتبةة 156تختلةةف مكتبةةات المعاهةةد المتخصصةةة العليةةا البةةالا عةةددها  

مكتبات شةاملة وإنمةا مكتبةات متخصصةة، تكةرس نشةاطها علةى مةا يةدرس فةى مؤسسةاتها مةن مةواد ووفقةا  للمهمةة 

الدراسية لهذه المعاهد المطروحةة سةابقا ، فةنن المكتبةات بحوزتهةا الكتةب العلميةة األساسةية والكتةب الدراسةية علةى 

حجامهةةا بدرجةةة كبيةةرة هةةذا ويةةدمج فةةى بعةةض الحةةاالت عةةدد مةةن وجةةه الخصةةوص وبأعةةداد كبيةةرة كمةةا تتفةةاوت أ

المؤسسات الدراسية فى معهد فنى عالى، وكثيرا  ما تحتوى مكتبات هةذه المعاهةد علةى مقتنيةات يربةو عةددها علةى 

دورية باشتراك كما أنه توجد فى المقابل حاالت أخرى حيث المعاهد صغيرة ومحةدود  1.000مجلد و  250.000

 ى تواضع حجم المقتينات بالمكتبات. مما يؤدى إل

أمةا مكتبةات المعاهةةد العليةا للفنةون والموسةةيقى فهةى صةغيرة، وهةةو األمةر الةذى يرجةةع إلةى ضةألة أهميةةة  

والتةى  مكتبةة جامعةة الفنةون ببةرلينالكتب فى الدراسة الموسيقية والفنيةة: إال أنةه هنةاك حالةة شةاذة متفةردة تشةكلها 

كتبات أيضا  فى المعاهد العليا لعلوم اإلدارة، واألكاديميات المهنيةة الموجةودة فةى مجلدا ، وتوجد م 290.000تضم 

بةادن فةورتمبرج معاهةد  واليةةفضال  على المعاهد العليا التابعة لمؤسسات خاصةة وتوجةد فقةط فةى  الوالياتبعض 



معلمةين بالجامعةات أو تةم فقةد أدمجةت دراسةة ال الواليةاتعليا للتربية والتعلةيم ذات مكتبةات مماثلةة، أمةا فةى سةائر 

 توسيع المعاهد العليا للتربية والتعليم لتصبه جامعات. 

 

 

 

 المكتبات الفنية المتخصصة 

مكتبة أكبةر وفةى نفةس الوقةت أكثةر مجموعةة غيةر  2.700تشكل المكتبات المتخصصة التى يبلا عددها  

اصةة ويعةد القاسةم المشةترك بينهةا هةو متجانسة ضمن دائرة المكتبةات العلميةة، إذ تضةم مكتبةات عامةة وكنسةية وخ

االقتصار على اختصةاص محةدد، وكةذلك ارتباطهةا بهيئةة معينةة، تخةتع بنمةدادها بالكتةب صةورة مطلقةة أو شةبه 

مطلقةةة وتراعةةى المكتبةةات المتخصصةةة عنةةد التزويةةد بةةالمواد الجديةةدة المتطلبةةات الفعليةةة والعمليةةة للعةةاملين بالهيئةةة 

ام خاص بكل ما يظهر خةارج سةوق الكتةاب مةن كتابةات وتعةد الةدوريات المطبوعةة المعنية، وهى تولى كذلك أهتم

واإللكترونية أكثر أهمية من الدراسةات بالنسةبة للمكتبةات المتخصصةة كمةا تطغةى المعلومةات المتاحةة علةى الخةط 

لطبيعيةة المباشر بصورة متزايدة علةى الشةكل التقليةدى إلتاحةة الكتةب خاصةة فىالمكتبةات المتخصصةة فةى العلةوم ا

والتقنيةةة حيةةث تعتمةةد بعةةض مكتبةةات الشةةركات اليةةوم بصةةورة كاملةةة أو شةةبه كاملةةة علةةى مصةةادر المعلومةةات 

اإللكترونيةةة وتشةةمل أعمةةال الثبةةت الفنةةى الفهرسةةة الوصةةفية والموضةةوعية، كمةةا هةةو الحةةال فةةى المكتبةةات العلميةةة 

ة التى تخدم مستفيد بعينه وتعتبر المكتبةات الشاملة، بل وتمتد لتضمن عملية توثيق مكثفة، وعرض الخدمات الفردي

المتخصصة مكتبات لإلطةالع الةداخلى بوجةه عةام، هةذا علةى الةرغم مةن اشةتراك الكثيةر منهةا فةى حركةة االعةارة 

األلمانية ونظرا  ألن هةذه المكتبةات تقةوم بخدمةة عةدد محةدود مةن المسةتفيدين، المعروفةة حةاجتمهم مةن المعلومةات 

 المفهوم الخدمى يظهر فى المكتبات المتخصصة بوضوح.  ورغباتهم من مواد، فنن

التى يزيد عددها على الخمسمائة مكتبةة باقةة علةى  مكتبات البرلمانات والجهات الحكومية والمحاكمتمثل  

قدر كبير من التجانس ضمن المنظمة الكبيرة للمكتبات المتخصصة وتخدم هذه الهيئات، التةى تأسةس معظمهةا بعةد 

راض اإلدارية والقضائية فى المقام األول، وهى متخصصة فى اقتنةاء المةواد القانونيةة والسياسةية األغ 1945عام 

كما تشكل  المطبوعات الرمادية  ومطبوعات المصاله والهيئات الحكومية جزء كبير من مقتنيات هذه المكتبةات، 

 حاالت محدودة.التى تقوم أيضا  على اإلطالع الداخلى وال تسمه للجمهور باإلطالع إال فى 

إلةةةى جانةةةب المكتبةةةات التةةةى سةةةبق ذكرهةةةا كمكتبةةةة البرلمةةةان االتحةةةادى )بةةةرلين( ومكتبةةةات البرلمانةةةات  

، وهناك أيضا  مكتبات الوزارات والسلطات االتحادية العليا، التى نةادرا  مةا تضةم عةدد ضةخم للوالياتوالحكومات 

مجلةد، وهةى اليةوم  466.000ببةرلين ) س الشةيوخمكتبةة مجلةمن المقتنيات، باسةتثناء بعةض حةاالت منفةردة مثةل، 

مجلةةد،  300.000ببةةرلين ) وزارة الخارجيةةة مكتبةةاتفةةى بةةرلين(،  واليةةةجةةزء مةةن المكتبةةة المركزيةةة ومكتبةةة ال

مجلةةد بمةةا فيهةةا بةةراءات  728.000بميةةونيخ ) توثيةةق بةةراءات اإلختراعةةات مكتةةبخارجةةة وأطلةةس( و 91.000

 440000بمدينةة فيزبةادن )  االتحةادى لالحصةاء الجهةازءات اختراعةات( ومليون وثيقةة لبةرا 46االختراعات، و 

 مجلد(. 

 

 

 

 

المكتبةات التابعةة للمحكمةة االتحاديةة والجمهورية االتحادية تلةك  الوالياتوتبرز ضمن مكتبات المحاكم ب 
روهه وكمةا هةو مجلد( ومقرهما مدينة كارلسة 334.000) الدستورية لالتحادية المحكمةمجلد( و 405.000)العليا 

الحال فى المكتبات المتخصصة، تلعب بمكتبات المحاكم أشكال أخرى من الوسائط والمواد دورا  ال يستهان به إلى 

جانب الكتب، والدوريات، والمصغرات، والوسائط االلكترونية، إذ تقتنى مكتبة المحكمة الدستورية االتحادية على 

 .من مقتطفات الصحف الموثقة مليون مادة 1,4سبيل المثال أرشيفا  يضم 

كةةذلك مكتبةةات المعاهةةد البحثيةةة التابعةةة للحكومةةة االتحاديةةة  المكتبةةات المتخصصةةةتةةدخل ضةةمن نطةةاق  

، والجمعيةات العلميةة واألرشةيفات والمتةاحف، والمستشةفيات مةن ناحيةة والمؤسسةات الكنسةية، بمةا فيهةا الوالياتو

تحةادات، والجمعيةات والهيئةات ونالحة  مةع كةل االختالفةات أن األديرة، من ناحية أخرى، وكةذلك الشةركات، واال

المكتبات الخاصة تهتم بجمع مختةارات مةن الكتةب التةى تةدخل ضةمن تكليفهةا بةالجمع، وتقتنةى فةى معظةم األحةوال 



نسبة عالية من الكتب غير التقليدية أو  الرمادية ، وتكثف اسةتخدام المصةادر اإللكترونيةة المتاحةة، كمةا تكثةر مةن 

ليات الثبت الفنى خاصة لألعمال الصادرة بصورة غير مستقلة، وتحف  على الطابع الحةديث لمقتنياتهةا وتحجةم عم

من أعمال األرشيف واالحتفاظ بالعناوين القديمة غير المتداولة هذا ويتفاوت حجم المجموعةات بصةورة كبيةرة، إذ 

األمةر الةذى يتبعةه بالتةالى تفةاوت عةدد العةاملين  يتراوح بين أكثر من مليون مجلد وآالف قليلة مةن العنةاوين، وهةو

 ويطلق على عدد ليس بالقليل ضمن المكتبات المتخصصة مسمى مكتبة الشخع الواحد. 

نستطيع أن نسوق أمثلة قليلة من بين التنوع الكبير الذى يشمل جميع فروع العلم بالمكتبات المتخصصة،  

وع العلةوم الطبيعيةة البحتةة والتطبيقيةة والتكنولوجيةا وهنةاك علةى حيث نجد تلك المكتبات ممثلة بشكل كبير فةى فةر

بمدينة ميةونيخ، والمكتبةة المتخصصةة فةى العلةوم الطبيعيةة والتقنيةة وتاريخهةا  مكتبة المتحف األلمانىسبيل المثال 

كةوزن لشةركة بةاير للمسةاهمة، وهةى شةركة كبيةرة إلنتةاج األدويةة بمدينةة ليفر كيكةوال مكتبةةمجلد(، و 887.000)

)شةةركة ذات مسةةئولية محةةدودة( المتخصصةةة فةةى  المركزيةةة لمركةةز البحةةث يةةوليخ المكتبةةةمجلةةد(، و 650.000)

أكاديميةةة بةةاحثى الطبيعةةة األلمةةان ليوبولةةدينا  مكتبةةةتقريةةرا (، و 280.000مجلةةد،  400.000التكنولوجيةةا الحديثةةة )
بمدينةة  كزيةة لمركةز أبحةاث السةرطان األلمةانىالمكتبةة المرمجلد( أما حقةل الطةب فتمثلةه  261.000بمدينة هاله )

 إينةةةدورف –المركزيةةةة لألطبةةةاء بمستشةةةفى جامعةةةة هةةةامبورج  المكتبةةةةوحةةةدة وسةةةائط( و 100.000هايةةةدلبيرج )

 وحدة وسائط(.  262.000)

تلعب المكتبات المتخصصة دورا  هاما  خاصة فى العلوم اإلنسانية أيضةا  التةى تعتمةد علةى الكتةب، وذلةك  

ببةون،  مكتبةة مؤسسةة فريةدريش إيبةرتق باألبحاث التى تخرج عن النطاق الجامعى ونخع هنا بالةذكر: فيما يتعل

بوصفها مؤسسةة قريبةة لحةزب سياسةى تخصصةت فةى تةاريخ الحةزب االشةتراكى الةديمقراطى األلمةانى والحركةة 

المتحةةف  مكتبةةةو مجلةةد(، 880.000ببةةرلين ) األمريكةةى –المعهةةد اإلبةةرو  مكتبةةةمجلةةد(، و 590.000العماليةةة )
مكتةب البحةوث  مكتبةةمجلةد(، و 600.000بنورنبرج، والتى تجمع فروع تةاريخ الفةن والثقافةة )الوطنى الجرمانى 
مةادة( وال يجةب أن نغفةل أرشةيف األدب األلمةانى بمدينةة ماربةاخ علةةى  250.000ببوتسةدام ) العسةكرية التاريخيةة

أللمةانى مةن عصةر التنةوير وحتةى الوقةت الحاضةر، أى مكتبةة نهار النيكر، وهو بمثابة مركز لجمع تراث األدب ا

 وثيقة مصورة(. 200.000تركة لمؤلفين،  1.200مجلد و  750.000وأرشيف معا )

 

وتخةدم  .لكنةائسيتبةع ا معظمهةا جال الدين وعلم الالهةوت فةننونظرا  لطبيعة المكتبات المتخصصة فى م 

ونذكر منها ضةمن الجانةب الكةاثوليكى  ،لكنسية وتأهيل رجال الدينهذه المكتبات البحث العلمى إلى جانب اإلدارة ا

مكتبةةة ) األبرشةةيات مكتبةةاتمجلةةد( و 410.000، الةةدير البينةةديكتى ببيةةرونعلةةى سةةبيل المثةةال مكتبةةات األديةةرة )
مكتبةة الكنسةية ) الواليةاتمجلةد(. أمةا مةن مكتبةات الجانةب اإلنجيلةى فنةذكر مكتبةات  462.000كولونيا،  كاتدرائية

بمدينةة  مكتبةة يوهةانس أالسةكومجلةد(، تمويةل  180.000بمدينة هامبروج،  الكنيسة فى المناطق شمالى نهر األلبه

مجلةةةد( مةةةن قبةةةل مؤسسةةةة كنيسةةةية ذات حقةةةوق مدنيةةةة، وهةةةى مكتبةةةة متخصصةةةة فةةةى افصةةةالح  98.000إمةةةدن )

 البروتستانتى وتاريخ المذاهب فى بدايات العصر الحديث.

ت والجهات الحكومية والمحاكم السابق ذكرها أهمية كبرى لعلةوم الدولةة والقةانون تمثل مكتبات البرلمانا 

المتخصصةة فةى فةروع متفرقةة مةن القةانون، والتةى ترعةى  معاهد مةاكس بالنةكواالقتصاد. وتلعب كذلك ست من 

ة مجلةةد( مدينةة 350.000مكتبةةات متخصصةةة منةةاظرة، دورا  هامةةا  وتتخةةذ مقارهةةا فةةى كةةل مةةن مدينةةة فرايبةةورج )

مجلةةةد(، ومدينةةةة هايةةةدلبرج  430.000مجلةةةد( ومدينةةةة هةةةامبورج ) 270.000فرانكفةةةورت علةةةى نهةةةر المةةةاين )

أرشةيف االقتصةاد العةالمى مجلد(. كما يعةد  75.000و  170.000مجلد( ومعهدان فى مدينة ميونيخ ) 532.000)
مع الكتب فى علوم االقتصاد مليون مجلد( من أضخم المكتبات إليداعات منظمات دولية، وهى تج 1,2) بهامبورج

 واالجتماع. 

معهةد هناك بعض المكتبات المتخصصة تتخذ مقارها خارج ألمانيا، وال سةيما تلةك المكتبةات التابعةة إلةى  
بأثينا وبغداد، وإسطنبول، والقاهرة، ولشبونة، ومدريد، وروما، وطهران، كذلك مكتبة معهد تةاريخ  انثار األلمانى

 مكتبةةاتمجلةةد( و 254.000برومةةا ) هرتيسةةانا مكتبةةةصةةورة(، و 580.000مجلةةد، و  221.000الفةةن بفلرونسةةا )

بلندن، وباريس، وروما، ووارسو وواشنطن، وهى تعنى بالدرجةة األولةى بمجةاالت انثةار،  معهد التاريخ األلمانى

دل الفكةرى مةع الةدول والتاريخ، وتاريخ الفن، واالستشراق وتسهم إلى جانب مهمة االقتنةاء الموكلةة إليهةا فةى التبةا

 11.000بطوكيةةو مةةن المكتبةةات األكثةةر تواضةةعا ) مكتبةةة المعهةةد األلمةةانى للدراسةةات اليابانيةةةالمضةةيفة. كمةةا تعةةد 

 مجلد(. 

بنمداد مكتباتها الخاصةة بالكتةب والوسةائط حةول ألمانيةا كمةا تتوجةه إلةى الجمهةور  معهد جوتهتقوم مقار  

لمكتبات بصورة وثيقة مع قسةمى اللغةة والبةرامج فيمةا بةين المعاهةد وبمةا العريض فى الدولة المضيفة وتعمل هذه ا



أنه يتعين عليها إتاحة المعلومات الحديثة، فهى تداوم تبادل الكتب والمطبوعات إنما ببطىء نسبى وال تمارس دور 

 مليون كتاب ووسيطة أخرى. 2األرشيف وتضم مكتبات معهد جوته بأسرها حوالى 

 المكتبات العامة 

هى النمط المكتبى األكثر انتشارا  بجمهورية ألمانيا االتحادية علةى اإلطةالق.  (ÖB)تعتبر المكتبة العامة  

مقر مكتبة عامةة مسةجلة )بمةا فةى ذلةك المقةار الفرعيةة( خاضةعة لكافةة أنمةاط اإلدارة  11.300حيث يوجد حوالى 

)مكتبةات  HBZركةز مكتبةات المعاهةد العليةا مكتبة علمية مسةجلة فةى قاعةدة بيانةات م  3.050والتمويل فى مقابل 

، ومكتبةات المعاهةد العليةا، إلةى جانةب مكتبةات المصةاله الحكوميةة ومكتبةات علميةة متخصصةة أخةرى(.  الواليات

موقةع، وهةى  5.400مكتبة عامة فى ألكثةر مةن  6.500وتقوم المدن األلمانية والمحليات  والدوائر بتشغيل حوالى 

مكتبة مدرسية خاصة/ ومكتبة وسائط. وقد أنشةأت بعةض الةدوائر الريفيةة بةبعض  2.600مسؤلة أيضا  عن حوالى 

مكتبةة تقريبةا (.  40مكتبات تعرف  مكتبات الدائرة وكذلك مكتبات الدائرة والمدينة ويبلةا عةددها حةوالى ) الواليات

كيةةة واإلنجيليةةة معةةا أمةةا علةةى مسةةتوى منةةاطق اختصةةاص القساوسةةة والطوائةةف الكنسةةية فتمتلةةك الكنيسةةتان الكاثولي

مكتبةةة عامةةة. وإذا مةةا أضةةفنا إلةةى تلةةك األعةةداد كافةةة المنشةةآت المكتبيةةة المسةةجلة تقنيةةا بمةةا فةةى ذلةةك  4.800حةةوالى 

المكتبةةةةات ذات التمويةةةةل العةةةةام أو الكنسةةةةى أو الخةةةةاص، متضةةةةمنة المكتبةةةةات المتنقلةةةةة، وموكتبةةةةات الموسةةةةيقى، 

فين، والشةةركات والمصةةانع فضةةال عةةن مكتبةةات السةةجون والمستشةةفيات، ومكتبةةات المةةدارس، ومكتبةةات المكفةةو

مكتبةة  17.000ومكتبات األعمال الفنية والمقار الفرعية، فسوف يبلا إجمالى عدد مقار المكتبات المسجلة حةوالى 

 تخضع إلدارة فعلية أو شرفية وتندرج ضمن إطار المكتبات العامة.

أللمانية بالفعل أقل كثيرا من هذا الرقم، نظرا ألنه من المالح  أن الرقم المسجل فى إحصائية المكتبات ا 

ليست كل المكتبات قد سجلت بياناتها: فاألرقام المنشورة فى إحصائيات  هةذا الكتةاب مةأخوذة عةن أرقةام المكتبةات 

 125مقر لمكتبة عامة. وتضم هذه المكتبات مجتمعة أكثر من  10.600المسجلة فقط، تلك التى يبلا عددها حوالى 

 .2005مليون حركة إعارة عام  356ن وحدة وسائط، كانت ضمن مليو

 المكتبات العامة التابعة للبلدية

مكتبةةة إلةةى جانةةب تلةةك  4.000إن مقةةار مكتبةةات البلةةديات التةةى تخضةةع إلدارة طبيعيةةة والبةةالا عةةددها  

تةى يطلةق عليهةا فةى مكتبةة )متضةمنة المقةار الفرعيةة(، وال 2.500الخاضعة إلدارة شرفية وفرعية والبالا عددها 

بعض األحيان مسمى مكتبة المدينة أو مكتبة البلدية، تقوم بمهمةة تةوفير الكتةب والوسةائط األساسةية لجميةع طبقةات 

الشعب. وهى تمثل شبكة كثيفة من المكتبات باألقاليم الريفية، وإن كانت ذات ثغرات وقد بدأ دورهةا يةتقلع بسةبب 

ن تمويةةل المكتبةةات العامةةة واجةةب اختيةةارى للبلديةةة، فةةال يمتلةةك سةةوى مةةا ال مشةةاكل ماليةةة فةةى التمويةةل العةةام: بمةةا أ

القليلة بتقديم منه حكومية لبنةاء وتمويةل بعةض  الوالياتيتجاوز نصف البلديات األلمانية مكتبة بلدية. وتقوم بعض 

التمويل مسألة خاصةة يكون  الوالياتمكتبات المدن والبلديات أو لتزويد مقتنياتها من الكتب والوسائط، وفى معظم 

 بالبلدية.

وبغض النظر عن مصدر التمويل تقدم المكتبات العامة إسهاما  هامةا  لجميةع طبقةات الشةعب فةى ممارسةة  

الحق المكفول لهم بنع القانونن أال وهو  حق كافة المواطنين فةى االطةالع علةى المصةادر العامةة المتاحةة بةدون 

(. وهةى تفةته بةذلك الطريةق أمةام المةواطن للمشةاركة فةى الحيةاة الثقافيةة 1ة ، فقةر5قيد   )القانون األساسى المةادة 

عةةام  (IFLA)واالجتماعيةةة إعمةةاال  بالمطلةةب، الةةذى نةةادت بةةه المنظمةةة العالميةةة للجمعيةةات والمؤسسةةات المكتبيةةة 

ط بنسةهامات فى  بيان المكتبات العامة . كذلك تسةهم المكتبةة العامةة بخةدماتها ومةا تقةوم بتةوفيره مةن وسةائ 1994

 جليلة فى إطار قطاع التعليم.

وإلى جانب المعلومات والثقافة العامة تخةدم المكتبةات العامةة فةى اسةتكمال التعلةيم المهنةى وتقدمةه، وفةى  

تشكيل وقت الفراغ بصورة مفيدة، كما تعمل  على دعم القراءة فى المقام األول وبدرجةة كبيةرة لةذا أضةحى تةوفير 

ط والتعامل مع المعلومةات أمةرا  يةزداد أهميةة فةى مجتمةع المعلوماتيةة عةالوة علةى أن المكتبةة كفاءة اإللمام بالوسائ

العامة أصبحت مكان للتواصل، وكذلك أيضا ملتقى يتطور شيئا  فشىء ليصبه مركزا  ثقافيا  لجميةع أنةواع النةدوات 

 واالحتفاليات. 

 

ضةا ، كمةا تحتةوى علةى بعةض األعمةال مةن تحوى المكتبات العامة ضمن مقتنياتها كتبةا  غيةر قصصةية أي 

جميةةع المجةةاالت العلميةةة، وكتةةب متخصصةةة فةةى التأهيةةل المهنةةى، ومراجةةع فةةى جميةةع التخصصةةات، ودوريةةات، 

وصحف، وكتب فى األداب وكذلك الترفيه، وكتب األطفال والنشء، كذلك مقتنيات تستهدف مجموعات بعينها مةن 

األجنبية التى تعيش بألمانيا )التركية، واليونانيةة، والروسةية وغيرهةا(.  المترددين عليها، مثل كتب بلغات الجاليات

لقد تم منذ سبعينيات القرن الماضى إثةراء المعةروض مةن األعمةال المطبوعةة، بدايةة بالوسةائط السةمعية البصةرية 



ى كذلك  المةواد )أشرطة الفيديو، وشرائط كاسيت الموسيقية واللغوية( واأللعاب، وبدءا من تسعينيات القرن الماض

اإللكترونية والرقمية )األقراص المرنة، واألقراص المليرزة، وأقراص الفيديو الرقمية(، إلى جانب إتاحةة إمكانيةة 

الةدخول علةى شةةبكة اإلنترنةت بةةأجهزة الكمبيةوتر للجمهةةور، وفةى حةةاالت ليسةت بالقليلةةة تةم تزويةةد المعةروض فةةى 

التشةكيلى )مةا يسةمى بمكتبةات األعمةال الفنيةة وأعمةال الجرافيةك(،  مكتبات المدن الكبرى والمتوسطة بأعمال الفن

 والنوتة الموسيقية ومسجالت موسيقية أخرى )المكتبة الموسيقية(. 

وسيط فى المكتبةات البلديةة  2.000المختلفة ويتراوح بين  الوالياتيتفاوت حجم المقتنيات بدرجة كبيرة ب 

الت نادرة إلى ما بين المليون وثالثة ماليةين وسةيط فةى نظةم مكتبةات الصغيرة، ذات اإلدارة الشرفية ليصل فى حا

المدن الكبرى )برلين، وبريمن، ودويسبورجن وفرانفكةورت علةى نهةر المةاين، وهةامبروج، وهةانوفر، وكولونيةا، 

 100.000ولوبك، وميونيخ وغيرها( وتستطيع معظم المكتبات فى المةدن الكبةرى )حيةث يزيةد عةدد السةكان علةى 

مليةون وسةيط لمسةتخدميها. ولةم يةتمكن سةوى جةزء  1إلةى  150.000( إتاحة عدد من الوسةائط يتةراوح بةين نسمة

ضئيل من المكتبات من بلوغ الحد الوارد فى توصيات خطط المكتبات من إتاحةة وحةدتين مةن الوسةائط لكةل فةرد، 

يةورو  1,20)مقابةل  2005عام يورو  لكل فرد  1,09فى حين قامت جهات تمويل المكتبات العامة بننفاق متوسط 

 ( لتوفير كتب ووسائط جديدة. 2001لكل فرد عام 

حتى مواعيد العمل األسبوعية تختلف من مكتبة إلى أخرى: ففى حين تفته معظم مكتبات المحليةات التةى  

تةةدار بصةةورة شةةرفية أو فرعيةةة أبوابهةةا مةةن أربةةع إلةةى ثمةةان سةةاعات مقسةةمة علةةى يةةومين فةةى األسةةبوع فةةى معظةةم 

نسةمة(، نجةد  3.000و  1.000حيان، وذلك فى المحليات )وكثيرا  مةن المنةاطق التةى يتةراوح عةدد سةكانها بةين األ

نسمة، ذات اإلدارة الفعليةة  50.000و  10.000مكتبات المدن الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح عدد سكانها بين 

ساعة. هةذا وتفةته معظةم مكتبةات  25إلى  10من  عادة ما تستقبل الرواد من ثالثة إلى أربعة أيام فى األسبوع، أى

ساعة  40المدن الكبرى أبوابها يوميا  من اإلثنين حتى السبت، وتصل ساعات العمل بها فى المتوسط إلى أكثر من 

 أسبوعيا  وتغلق المكتبات العامة أبوابها أيام األحاد فيما عدا المكتبات العديدة ذات التمويل الكنسى. 

مقتنيةةات المصةةنفة للجمهةةور فةةى مةةزيج  يتةةيه لمختلةةف المجموعةةات المسةةتهدفة مةةن ويعتبةةر عةةرض ال 

المتةةرددين علةةى المكتبةةة الوصةةول للكتةةب بنفسةةها سةةمة مميةةزة للمكتبةةات العامةةة. كمةةا تصةةنف المكتبةةة العامةةة اليةةوم 

تنياتهةا سةواء بوصفها مكتبة لكافة أنماط المستفيدين، لذا فهى تحرص على التنوع وتلبيةة االحتياجةات مةن خةالل مق

فى صورة كتاب أو ما دون الكتاب. وقد ازدادت أهمية تزويد العةروض الخاصةة للمجموعةات المسةتهدفة، خاصةة 

ما يتعلق بأغراض المعلومات فى األعوام األخيرة. لذا تأخذ معظم المكتبات عند اختيارها للمقتنيات أحةدث طلبةات 

ين الغير متداولةة، خاصةة النسةخ المكةررة منهةا. وتنفةرد  بعةض المترددين عليها فى االعتبار، وتستغنى عن العناو

مكتبات المدن الكبيرة  فقةط وكةذلك المكتبةات العلميةة بالمةدن بمهمةة األرشةيف للمقتنيةات القديمةة والخاصةة، حيةث 

 تتوافر لديها مخازن.

مركزيةة وعةةدة غالبةا  مةا تقةوم المكتبةةات العامةة بالمةدن الكبةرى اليةةوم بتشةكيل نظةام مكتبةى يحةةوى مكتبةة 

مكتبةةات فرعيةةة بأحيةةاء المدينةةة. ويمكةةن أن تنضةةم هيئةةات خاصةةة مسةةتقلة مكانيةةا  أو جهةةات أخةةرى مندمجةةة داخةةل 

المكتبة مثل مكتبة األطفال والنشىء، أو المكتبة المدرسية المركبة بوصفها مقار فرعية، أو المكتبة الموسةيقية،  أو 

األماكن القليلة كةذلك مكبةة مرضةى فةى إحةدى المستشةفيات أو مكتبةة  مكتبة الفنون، أو المكتبة المتنقلة، وفى بعض

 للمساجين فى إحدى منشآت القضاء. 

إلةى  3.000أما المكتبات المتنقلة، أى حافالت الكتب، التى تقوم بدورات منتظمة وتحةوى مةا يقةرب مةن  

لكبةرى، وإنمةا فةى المنةاطق وسيط، فقط تةم تعفيلهةا، لةيس فقةط فةى المنةاطق الواقعةة علةى أطةراف المةدن ا 6.000

مركبة بةدور البةديل  110مكتبة متحركة بما تملكه من  91الريفية ذات الكثافة السكانية الضئيلة. حيث تقوم حوالى 

أو المكمةةل للمكتبةةات الثابتةةة فةةى الوقةةت الحةةالى بألمانيةةا. وقةةد ظلةةت مؤشةةرات التةةردد علةةى تلةةك المكتبةةات تتنةةاقع 

حافلةة عةام  150نوات، فى حين قلت أعداد الحافالت )حيةث كانةت تبلةا حةوال باستمرار على مستوى عالى منذ س

(.  إال أن المكتبات المتحركة مثلها مثل المكتبات الثابتة تقوم أيضا  بالتشةجيع اإليجةابى علةى القةراءة، وذلةك 1995

روعات ذات مةةن خةةالل التعريةةف بالمكتبةةة، وإتاحةةة سةةاعات للقةةراءة المصةةاحبة للمنةةاهج الدراسةةية، وإعةةداد مشةة

موضوعات متصلة بالدراسة لمجموعات ريةاض األطفةال والفصةول المدرسةية هةذا وتقةدم الحةافالت التةى تتوقةف 

أمام المةدارس وريةاض األطفةال، وفقةا  لموعةد مسةبق، العلةوم، ولكةن فةى المقةام األول القةراءة واللعةب، والحسةاب 

ذوب األدب وجمةةع المعلومةةات واالسةةتفادة مةةن والرسةةم مةةع األطفةةال والنشةةىء، وذلةةك لتشةةجيعهم علةةى القةةراءة وتةة

 المكتبات.

)بمةةا فيهةةا المكتبةةات  4.000يقابةةل مكتبةةات المدينةةة والبلديةةة ذات اإلدارة المحليةةة الفعليةةة التةةى يلةةا عةةددها حةةوالى 

مكتبةةة محليةةة وحةةوالى  2.500مكتبةةة عامةةة ذات إدارة شةةرفية أو فرعيةةة، منهةةا حةةوالى  7.300الفرعيةةة( حةةوالى 

شةةخع فةةى المكتبةةات الصةةغيرة   25.000كتةةب تابعةةة للكنيسةةة. ووفقةةا  لتقةةدير الجمعيةةات يعمةةل قرابةةة  دار 4.800



وظيفةة بالمكتبةات ذات اإلدارة  الفعليةة،  11.725الكنسية والمحليةة بصةفة شةرفية، فةى حةين أمكةن حصةر حةوالى 

مةن  %80كمةا يتةاح حةوالى . 14.000حيث يبلا عدد العاملين بالمكتبات سةواء معينةين بعقةود أو مةوظفين حةوالى 

مليةون بالمكتبةات ذات اإلدارة الفعليةة، والتةى تحظةى بنصةيب يبلةا حةوالى  125مجموع الوسائط التى يبلا عددها 

مليةةون يةةورو عةةام  89مليةةون اسةةتعارة بالعةةام. وقةةد تةةم إنفةةاق حةةوالى  355مليةةون مةةن إجمةةالى  295مقابةةل   83%

كتةب والوسةائط وذلةك وفقةا  إلحصةائية المكتبةة األلمانيةة، فةى حةين ( القتنةاء ال2001مليون عام  92)مقابل  2005

 2005. وبوجةه عةام فقةد أنفةق كافةة رعةاة المكتبةات العامةة عةام %15كان نصيب المكتبةات ذات اإلدارة الشةرفية 

مليةون يةورو فةى اإلنفةاق علةى  500مليةون يةورو علةى المحتويةات والعةاملين علةى حةد سةواء، منهةا  791حوالى 

وحةدة وسةائط، إال أن إجمةالى المقتنيةات البالغةة  1,6ن. كما يتوافر لكل نسمة فى جمهورية ألمانيا االتحاديةة العاملي

مليون حركة إعارة أن كةل شةخع اسةتعار فةى المتوسةط  355. ويعنى عدد 1,8مليون وحدة يتضاعف بنسبة  15

 .  2005وحدة وسائط عام  3,3



 

 واليةال

 االتحادية

 عدد السكان

1/1/2005 

عدد 

المكتبات 

المسللة 

 )المواقع(

 

إجمالى 

 المقتنيات

ملموع 

االعارات خ ل 

السنة التى 

 يغطيها التقرير 

 نفقات االقتناء

 )باليورو(

دورات 

معارض 

 جوالت 

زيارات 

 المكتبات

 –بةةةةةةةةةةةةةادن 

 فورتنبرج

10.717.419 1.191 16.574.000 58.512.000 14.830.000 32.460 18.145.000 

 25.114.000 33.050 15.345.000 61.767.000 21.916.000 2.083 12.443.893 بافاريا

 5.921.000 17.470 2.085.000 12.637.000 3.238.000 77 3.387.828 برلين

جبراندنبور  2.567.704 285 4.809.000 9.641.000 1.777.000 1.4.4 9.090 2.849.000 

 1.751.000 3.010 1.4.4 826.000 1.4.4 4.427.000 727.000 22 663.213 بريمن

 4.520.000 4.820 2.551.000 11.599.000 1.707.000 44 1.4.4 1.734.830 1.4.4 هامبورج

 5.743.000 14.930 5.334.000 17.951.000 7.384.000 829 6.097.765 هيسن

مكلنبةةةةةةورج  

 فوربومرن

1.719.653 175 3.110.000 6.694.000 1.658.000 6.160 2.550.000 

 ساكسةةةةةةةونيا

 السفلى

8.000.909 1.086 10.672.000 29.353.000 7.037.000 26.100 9.102.000 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةمال 

 –الةةةةةةةةةراين 

 وستفاليا

18.075.352 2.114 26.280.000 74.840.000 21.575.000 47.070 27.929.000 

 –رايناتيةةةةةةةا 

 البالتينات

4.061.105 798 5.105.000 11.043.000 3.137.000 11.010 2.953.000 

 590.000 1.480 535.000 1.681.000 758.000 115 1.056.417 سارالند

 6.887.00 14.700 4.309.000 22.040.000 8.555.000 673 4.296.284 ساكسونيا

 – ساكسونيا

 أنهالت

2.494.437 346 4.622.000 8.368.000 1.383.000 8.630 2.740.000 

 –شةةةةليزفيج 

 هولشتاين

2.828.760 173 4.965.000 16.117.000 4.756.000 6.260 2.766.000 

 3.045.000 7.160 1.605.000 8.585.000 4.658.000 328 2.355.280 تورينجن

إجمةةةةةةةةةةةةةالى 

جمهوريةةةةةةةة 

ألمانيةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 االتحادية

82.500.849 10.339 125.080.000 355.255.000 88.724.000 243.380 122.607.000 

وفقلا  : علرض  وتلك التى تخضع هدارة طبيعية أو شلرفية()كل المكتبات المحلية والكنسية،2005إحصائية شاملة للمكتبات العامة لعام 

 لبيانات إحصائية المكتبات األلمانيةوفقا  -االتحادية للواليات

  2005المصدر: إحصائية المكتبات األلمانية 

 

   

 المراكز الحكومية المتخصصة للمكتبات العامة 

علةى مسةتوى اإلقلةيم مراكةز حكوميةة علةى مسةتوها أو  الواليةاتلدعم وتوجيه مكتبات المحليات أسسةت  

متخصصة من شأنها خدمة المكتبات العامة، والتى يطلق عليهةا أيضةا  أسةم الفةروع الحكوميةة المكتبيةة أو المراكةز 

، فى حين ترجع بةدايات تأسةيس 1949المكتبية أو جهات توجيه المكتبات العامة نشأت أغلب تلك الجهات بعد عام 

رب العالميةةة األولةةى صةةحيه أن تمويةةل مكتبةةات المحليةةات مةةن شةةأن البلديةةة، إال أن بعضةةها إلةةى مةةا قبةةل وبعةةد الحةة

ملزمةة ملزمةة نظةرا  الختصاصةها بشةئون الثقافةة والتعلةيم بالمشةاركة فةى بنةاء وتزويةد شةبكة ذات كفةاءة  الواليات

 عالية بالهيئات العامة للمعلومات.

جهةةة حكوميةةة علةةى  29ها اليةةوم بحةةوالى ويتمثةةل دور المراكةةز الحكوميةةة المتخصصةةة التةةى يقةةدر عةةدد 

مستوى جمهورية ألمانيا االتحادية فى دعم المحليات فى بناء المكتبات وفقا  للمعايير المتعةارف عليهةا وفةى تطةوير 

هيكةةل مكتبةةى ذى كفةةاءة عاليةةة. كمةةا أنهةةا توجةةه المصةةاله الحكوميةةة المحليةةة فةةى جميةةع المسةةائل المتعلقةةة بقطةةاع 

اعدة المكتبيةة العمليةة عنةد اإلحتيةاج إليهةا. هةذا وتلتةزم المراكةز المتخصصةة بننشةاء مكتبةات المكتبات، وتقدم المس

جديدة وتوسيع مكتبات قائمة، وكذلك بافسهام فى تأسيس المكتبات المتنقلة والتخطيط ألبنية المكتبات، والعمل على 

مة، وتأهيل العاملين، فضةال  عةن دعةم إدخال وسائط وتقنيات جديدة ودعم عمل المكتبات فى مجاالت العالقات العا



القراءة واألدب ... إلخ، بل وعليها فى نفس الوقت تعميق الوعى السياسى واالجتماعى تجاه أهمية المكتبات العامة 

 لمجتمع المعلومات الحديث.

على  إن إزالة الفروق فيما بين األقاليم، وإلغاء ما يسمى بالهوة بين الحضر والريف، التى طالما ساعدت 

حرمان قاطنى المناطق الريفية من بعض إمكانات المعلومات وتةوفير الوسةائط، لجةزء رئيسةى مةن مهمةة المراكةز 

واألخةةرى، ولكةةن عةةادة مةةا تسةةتفيد منةةه  واليةةةالمتخصصةةة. ويختلةةف مةةا تعرضةةه تلةةك المراكةةز مةةن خةةدمات بةةين ال

تفيد منةةه المكتبةةات المدرسةةية وكةةذلك المكتبةةات العامةةة بصةةفة خاصةةة فةةى المحليةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة، كمةةا تسةة

 جهات تمويل المكتبات. 

بنحيةاء جمعيةة  1952قامت المراكز المتخصصة للمكتبات بوصفها أهم لجنة علةى مسةتوى االتحةاد عةام  

إسةم  المةؤتمر المتخصةع للجهةات المكتبيةة الحكوميةة بألمانيةا . ويعتبةر هةذا التجمةع  2007عمل تحمل منذ عةام 

برات خارج نطاق اإلقليم ولتمثيل المصاله المشتركة إلى جانب عقد االجتماع السنوى المعةروف منتدى لتبادل الخ

 الواليةاتباسم   المؤتمر المتخصع   بصورة منتظمة، وهو يهدف إلى التأهيل المهنى والتنسيق المتجاوز حدود 

ى شةبكة اإلنترنةت منةذ عةام ألخذ التدابير ورسم خطط جديدة، يتيه  خادم المراكز المتخصصة ، الذى أضةيف علة

، إمكانيةةةة أخةةةرى للحصةةةول علةةةى معلومةةةات عامةةةة متخصصةةةة عبةةةر موضةةةوعات المكتبةةةات والمراكةةةز 2002

المتخصصة وذلك بعرض وثائق هامة وفى مواجهة غياب جهة للتنسيق المركزى لقطاع المكتبات العامةة، تحظةى 

 المراكز المتخصصة وخدماتها بأهمية وطنية.

 

 

 

 

 امة مكتبات كنسية ع

بجمهورية ألمانيةا االتحاديةة تتةوافر   12.446من المحليات البالا إجمالى عددها  11.360إذا كان هناك  

، أو يتوافر لديها أكثر من مكتبة ذات مقار فرعية فةى نظةم معينةة،  فتحصةى منهةا 2006لديها مكتبة عامة فى عام 

مكتبة )مقر( تحظةى  150من اإلنجيلية و 940ة و من المكتبات الكاثولويكي 3.875من مكتبات المحليات و 6.500

القديمةة. ومةع  الواليةاتبتمويل من جهات أخرى، مع األخذ فى االعتبةار أن المؤسسةات الكنسةية غالبةا  تتواجةد فةى 

ارتفاع عدد المكتبات الكنسية يجب أال نغفل أنها تةأتى فةى مرتبةة متةأخرة فيمةا يخةتع بالمقتنيةات، والمخصصةات 

عارة إذا ما قورنت بمرافق المحليات، ناهيك عن مواعيد العمل ونفقات العةاملين. لكنهةا تلعةب دورا  ال المالية، واإل

يستهان به فيما يختع بنتاحة المواد المدونة، وتشجيع األطفال والنشىء على القراءة خاصةة فةى المنةاطق التةى ال 

 تقوم فيها المحليات بتشغيل لمكتبات.

وسة الكاثولويكية أو طائفة الكنيسة اإلنجيلية بتمويةل المكتبةات اإلنجيليةة بتمويةل عادة ما تقوم طائفة القسا 

المكتبةةات الكنسةةية العامةةة كمةةا يةةرتبط عمةةل المكتبةةات الكاثولويكيةةة ارتباطةةا  وثيقةةا  باتحةةاد بةةارميوس، المؤسةةس عةةام 

دمات الوسةةائط )فةةى بافاريةةا مةةع رابطةةة القةةديس ميشةةائيل(، وهةةو يقةةوم ضةةمن مجةةاالت أخةةرى بتمويةةل خةة 1844

كان االتحاد يرعى أحد المعاهةد العليةا المتخصصةة والمعتمةدة حكوميةا  لةنظم  2003والمراجعين.  فحتى نهاية عام 

الرابطةةة المكتبةات العامةةة وكةةذلك مكتبةةة مركزيةة، وقةةد توقةةف العمةةل بهمةا نتيجةةة نقةةع فةةى المةوارد الماليةةة. وتعةةد 
بمدينة جوتينجن هى مظلة عمل المكتبات اإلنجيليةة. وكمةا  (DVeB))جمعية مشهرة( األلمانية للمكتبات اإلنجيلية 

، كةةذلك نجةةد بالكنةةائس علةةى مسةةتوى اإلبراشةةيات )الكاثوليكيةةة( أو كنةةائس المقطاعةةات الواليةةاتهةةو الحةةال لةةدى 

اإلنجيلية مراكز متخصصة للمكتبات تعمةل علةى دعةم وتوجيةه مكتباتهةا وتتفاعةل تلةك الجهةات المتخصصةة البةالا 

 جهة إنجيلية مع بعضها البعض من خالل العمل الجماعى )المؤتمر المتخصع(.  12جهة كاثوليكية و  18عددها 

 ملاالت خاصة بندم المكتبات العامة 

 مكتبات األطفال والنشء 

بناء على األهمية الكبرى لعمل المكتبة سواء كانت اجتماعية أو خاصةة بسياسةة التعلةيم بالنسةبة لألطفةال  

خةةالل بعةةض الكلمةةات األساسةةية مثةةل: دعةةم القةةراءة، ووسةةاطة األداب، والقةةدرة علةةى التعامةةل مةةع مةةن  –والةةنشء 

تولى المكتبات العامة هذه المجموعة المستهدفة أهمية خاصة حيةث يتةردد األطفةال والنشةىء حتةى سةن  –الوسائط 

ا فةى مةدن كثيةرة مكتبةة الرابعة عشر تقريبا  أكثر من أى مجموعة سنية أخرى من الشةعب علةى المكتبةات، ويجةدو

 خاصة باألطفال والنشىء، أو على األقل قسم مصمم بما يتوافق مع هذا الغرض داخل المكتبة العامة.



تضع المكتبات منذ زمن غير قصير المجموعة العمرية من أربعة إلةى اثنتةى عشةرة عامةا  نصةب أعينهةا   

هةى التةى  الشةباب المركبةةانت مكتبةات األطفةال أو فتنشىء مكتبات األطفال المتخصصة أو أقسام لألطفال. وإذا ك

سنة فى البداية، فنن هناك اتجاه فةى السةنوات األخيةرة يرمةى  15ترعى عروض الكتب والوسائط للشباب من سن 

إلى تأسيس مكتبات ومناطق مخصصةة للشةباب األكبةر سةنا. وهةو األمةر الةذى ينطبةق كةذلك علةى مجةال األطفةال. 

على المكتبة  إلى جانب الكتب، والدوريات كةذلك وسةائط رقميةة وسمعيبصةرية مةن كافةة  وتتاح للمترددين الشباب

األنواع إلى جانب ألعاب نرد مختلفة فضال  عن الحاسب المتصل بشبكة اإلنترنت للعب، والتعلم والمعلومةات. هةذا 

 عامة وأعمالها.وتشغل برامج األطفال والنشء من أنشطة وندوات حيزا  كبيرا  داخل برامج المكتبات ال

ورغةةم تنةةوع العةةروض يصةةعب علةةى الكثيةةر مةةن المكتبةةات العامةةة اليةةوم مخاطبةةة الشةةباب بوصةةفهم  

مسةةتخدمين للمكتبةةة وتوطيةةد عالقةةتهم بالمكتبةةة. لةةذا تهةةدف إتاحةةة الوسةةائط وعةةروض األنشةةطة المناسةةبة للسةةن 

لةى جةذبهم مةرة أخةرى بصةورة أقةوى المستهدفة، مةن تجهيةزات داخليةة رائعةة وجذابةة، واختيةار األلةوان الملفتةة إ

لمنشآت المكتبة.  كذلك يعتبر العرض المقدم إلةى هةذا الشةباب الصةاعد بالمشةاركة فةى اختيةار الوسةائط أو تصةميم 

 قاعات المكتبة من الداخل، فرصة إليقاظ االهتمام إلى المكتبة من جديد. 

 المكتبات المدرسية 

دارس وبالتةالى مةع  مةعليمية بوضوح خاصةة فةى التعةاون مةع التظهر مهمة المكتبة العامة فى السياسة الت 

المكتبات المدرسية. حيث يندرج تحت نمط المكتبة المدرسية من ناحية  المكتبة المدرسية الخاصة، والتى غالبا مةا 

يطلق عليها اسم مكتبة الوسائط، ومن ناحية أخرى المكتبة المدرسية  المركبة  فةى شةكل مقةر فرعةى داخةل نظةام 

ت المةةدارس مقارنةةة بالمكتبةةات المكتبةةة بالمدينةةة. وتمثةةل المكتبةةة المدرسةةية الخاصةةة الغالبيةةة العظمةةى مةةن مكتبةةا

المدرسةةية المركبةةة، كمةةا أنهةةا نةةادرا مةةا تخضةةع إلدارة رئيسةةية أو متخصصةةة علةةى عكةةس ذلةةك الةةنمط الثةةانى مةةن 

صةلة بالتةدريس، إلةى جانةب وسةائط أخةرى. المكتبات. كما تقدم المكتبات المدرسية للمدرسةين والتالميةذ كتبةا ذات 

وتحوىهذه المكتبات كذلك كتب روائية لألطفةال والشةباب ، إلةى جانةب مراجةع مطبوعةة ورقميةة. فهةى تهةدف إلةى 

زيادة تحفيز الشةباب وتشةجيعهم علةى القةراءة مةن خةالل جعةل المكتبةات بمثابةة أمةاكن للةتعلم مةن شةأنها أن تكسةب 

 عامل مع الوسائط.الشباب المعلومات ومهارات الت

وعلةةى الةةرغم مةةن األهميةةة السياسةةية التعليميةةة المعتةةرف بهةةا للمكتبةةات المدرسةةية، والتةةى عضةةدها بيةةان    

بعنوان  التةدريس والةتعلم بالمدرسةة المكتبيةة ، فيعتبةر تجهيةز المكتبةات واإلشةراف  2000اليونسكو الصادر عام 

تحاديةة مةن األمةور غيةر المرضةية. بةل أنةه فةى حالةة امةتالك الفنى عليها فى كثير من مدارس جمهورية ألمانيةا اال

مةةن  %15مدرسةةة مةةا لمكتبةةة، فهةةى عةةادة مةةا تكةةون دون المسةةتوى الةةدولى. ووفقةةا لهةةذه المعةةايير فةةال يمتلةةك سةةوى 

مؤسسةة. ويكمةن السةبب  2.600مدرسة مكتبة مناسبة، التى تمثل حوالى  40.000المدارس األلمانية البالا عددها 

هةذا الةةنقع فةى غيةةاب معطيةات السياسةةة التعليميةة المؤسسةةية والقانونيةة إلةةى جانةب عةةدم وضةوح تبعيةةة الرئيسةى ل

 المكتبات المدرسية. 

وتميةةز الموقةةف فةةى مراحةةل التعلةةيم االبتةةدائى، والرئيسةةى، واألساسةةى بأنةةه شةةائك للغايةةة، حيةةث الوجةةود  

أنةةه فةةى مجةةال المةةدارس الثانويةةة العامةةة  يمكةةن للمكتبةةات المدرسةةية الخاصةةة أو المكتبةةات المدرسةةية المركبةةة. إال 

الحةةديث عةةن عةةدد البةةأس بةةه. وال تتحقةةق المعةةايير الخاصةةة بالمسةةاحة المطلوبةةة والتجهيةةز بالوسةةائط، وخصةةائع 

أخرى إال فى حاالت قليلة فقط، خاصة فى المدارس الثانوية العامة والشاملة ومدارس اليوم الكامل المشيدة حةديثا . 

جة السيئة للطلبة األلمان بالبرنامج الخاص بمقارنة انداء المدرسى للطلبة على المسةتوى الةدولى وقد فضحت النتي

(PISA – Programme for International Student Assessment)  إهمةال المسةئولين عةن سياسةة نظةام

 رى.التعلم األلمانى للمكتبات المدرسية. وهو األمر الذى يخضع فى الوقت الراهن لتغيير جذ

 

، بوصةفها مكتبةات فرعيةة الواليةاتوتشرف المكتبات المحلية العامة  على  ثلث المكتبات المدرسةية فةى  

عامة مركبة داخل مجمع مدرسى. كما تقوم المدرسة وجهة التمويل بالبلدية وحدهما بتحمل مسئولية وتمويل  أكثر 

عةددة مةن العمةل التطبيقةى المشةترك بةين مكتبةة من ثلثى المكتبات المدرسية. كذلك يجرى حاليةا ممارسةة أشةكال مت

المدينة والمدرسةة والمكتبةة المدرسةية. وقةد اسةتطاعت مؤسسةة بيرتلسةمان بمشةروعها  المكتبةة والمدرسةة  علةى 

مدى عدة أعوام أن تثبت ذلك. وفى بعض المدن الكبرى تتبع الدرجات الوظيفية بالمكتبة المدرسية ألقسام بمكتبات 

وظائف مكتبية بالحكومة )فيلزنبورج، فرانكفورت على نهةر المةاين، هةامبورج، فيسةبادن(.  وقةد المدن الكبرى أو 

لمواجهةةة زيةةادة أهميةةة  الواليةةاتتةةم تكثيةةف العمةةل المشةةترك مةةع الةةدوائر، وكةةذلك مراكةةز الوسةةائط علةةى مسةةتوى 

 اإلنترنت والوسائط السمعيبصرية والرقمية للدراسة.



من جانب، والمؤسسةات االقتصةادية  الوالياتا الحكومة االتحادية ووقد أعدت برامج دعم خاصة مولته 

من جانب آخر، ساعدت على اإلسراع من تجهيز المدارس والمكتبةات المدرسةية بالحاسةب انلةى وإتاحةة اسةتخدام 

ف  الواليةات، عندما بةدأت 2002اإلنترنت. وهناك تطور ملحوظ طرأ على مؤسسات المكتبات المدرسية بعد عام 

ع مدارس اليوم الواحد مستعينة بأموال مقدمة من الدولة إلى جانب االهتمام بالمكتبات المدرسية بهةدف زيةادة توسي

قد تمكنت فةى تلةك األثنةاء  DBVالتابعة التحاد المكتبات األلمانى  الوالياتالتشجيع على القراءة. كما أن اتحادات 

الجديةدة مةن وضةع أسةاس ملةزم للتعةاون بةين المكتبةة  اتالواليةومن خالل اتفاقيات تعون مةع وزارات التعلةيم فةى 

العامة والمدرسة )مدرسة اليوم الكامل(، مما شكل دعما للجدل السياسى الدائر حول أهمية عمةل المكتبةات وكفةاءة 

حتى  2004فى األعوام بين  للوالياتالقراءة واستخدام الوسائط.  وقد كان للمليارات الست التى خصصتها الدولة 

، الفضل دفع تلك العمليةة بشةكل إيجةابى. إال أن كثيةر IZBBمن خالل برنامج  مبادرة التعليم واإلشراف   2007

علةةى القةةانون األساسةةى فةةى إطةةار إصةةالح  2006مةةن المتخصصةةين يشةةكون مةةن أن التعةةديالت التةةى طةةرأت عةةام 

 والمحليات. الوالياتة لصاله الفيدرالية لن تسمه ببرامج دعم من الدولة  موجهة بحسب سياسة التعليم والثقاف

 عمل المكتبات فى خدمة فئات خاصة من المترددين عليها 

يتوجه العمل بالمكتبات لذوى االحتياجات الخاصة، والذى يتم تحت  مسمى العمل االجتماعى للمكتبةات،  

اعى بعروض تستهدف  أناس ، ممن حرموا بشكل خاص أو يتعرضون ألوضاع خاصةة.  وينةدرج العمةل االجتمة

للمكتبات ضمن  مجاالت العمل المكتبية التى تأثرت بشدة  من تقلةيع النفقةات الةذى بةدأه القةائمون علةى المكتبةات 

الكنسية والعامة منذ تسعينيات القرن الماضى. ويعود الفضل إلةى إدراج موضةوعات متعةددة الثقافةات وديمغرافيةة 

ى أن المتخصصةين أصةبحوا انن يطةالبون بزيةادة تقبةل فى السياسة حتى يستعيد هذا القطاع بعض من أهميته. حتة

من المجتمع والسياسة االجتماعية تجاه هذا العمل االجتماعى للمكتبة من خالل تقةديم دعةم مةادى أفضةل فةى أنحةاء 

البالد. وإذا كانت البداية هى خدمة الكتةب علةى عجةالت  التةى تهةدف إلةى إمةداد المعةاقين بالكتةب وتوصةيلها إلةى 

أو إلةةى فةةراج المةةرض، فةةنن األمةةر امتةةد الحقةةا إلةةى مؤسسةةات القضةةاء والسةةجون، ليتوسةةع مفهةةوم العمةةل المنةةازل 

االجتمةةةاعى للمكتبةةةات ومجالةةةه: حيةةةث ينةةةدرج ضةةةمن األشةةةخاص الةةةذين يعيشةةةون أوضةةةاعا خاصةةةة كبةةةار السةةةن 

 سائط.والمضارون اجتماعيا واألفراد ذوى أصول مهاجرة يتعين توسيع الخدمات المكتبية لهم وعروض الو

 

هناك قرابة اثنا عشر مكتبة للمكفوفين، معظمهةا ذات حقةوق خاصةة ومؤسسةة مةن قبةل الجمعيةات، تقةوم 

 200.000من فاقدى البصر بألمانيا بالمواد المدونةة والمعلومةات، وتشةتمل علةى حةوالى  140.000بنمداد حوالى 

ونوتة موسيقية علةى طريقةة  كتاب ودورية 150.000كتاب مسموع )فى صورة شريط كاسيت أو قرص مرن( و 

كتابة لويس برايل بواسطة النقط. أمةا أسةلوب اإلعةارة المتبةع للمكفةوفين فةالزال هةو التوريةد المجةانى عةن طريةق 

البريد. هذا وتقوم كل من الهيئةات الكنسةية، وأقسةام المكفةوفين بمكتبةات المةدن المركزيةة الكبةرى، وأجهةزة رقميةة 

)على سبيل المثال بالمكتبة الوطنية األلمانية(، وغيرها من الوسةائل باسةتكمال مةا  لتحويل الكتابة إلى لغة مسموعة

 يعرض بمكتبات المكفوفين. 

تمةول   2.150من جملة المستشفيات والعيادات األلمانية التى يقدر عددها ب   %36كانت  2005فى عام  

ملةةك مةن بينهةةا وفقةا إلحصةةائية مةةن قبةل جهةةات خاصةة، ت %26مةةن قبةل جهةةات عامةة، و %38مةن قبةةل الدولةة، و

( مكتبةةات للمرضةةى،  تةةوفر للمرضةةى وقةةت إقةةامتهم بالمستشةةفى، وكةةذلك %8)حةةوالى  254المكتبةةات األلمانيةةة 

 6.000للعاملين بها المواد المدونة وغيرها من الوسائط. وتسهم المقتنيةات التةى يتةراوح عةددها فةى المتوسةط بةين 

ار العنايةة الكاملةة، وفةى التعجيةل بالشةفاء، وكةذلك لتغطيةة الحاجةة إلةى مادة وخدمات العةاملين فةى إطة 8.000إلى 

معلومات خاصة باألمراض. ولكن هناك فارق كبير بين مكتبات المرضةى والمكتبةات الطبيةة المتخصصةة، والتةى 

تتاح لألطباء بالمستشفيات وتدخل كذلك ضةمن نطةاق المكتبةات العلميةة المتخصصةة. لةذا تعتبةر مكتبةات المرضةى 

مثابةةة معيةةار جةةودة فةةى مواجهةةة اإلجةةراءات القانونيةةة التبعةةة لضةةمان الجةةودة وعمليةةة مةةنه المستشةةفيات شةةهادات ب

 االعتماد.

يجةةب التمييةةز بةةين مكتبةةات المرضةةى التةةى تنةةدرج تحةةت مجةةال المكتبةةات العامةةة، والمكتبةةات الطبيةةة  

ون بمثابةةةة مكتبةةةة علميةةةة المتخصصةةةة، التةةةى توضةةةع رهةةةن تصةةةرف األطبةةةاء والعةةةاملين برعايةةةة المرضةةةى  لتكةةة

 معايير مكتبات المستشفيات فى ألمانيا ، تلةك التةى تحةدد  2004متخصصة. وقد وضعت من أجلها خصيصا عام 

  مهام تلك المكتبات وطرق تجهيزها مكانيا وماديا وإمدادها بالعمالة وموارد أخرى.

دد الوسةائط بهةا فةى المتوسةط توجد مكتبات سجن صغيرة فةى أمةاكن تنفيةذ العقوبةات القضةائية، ويبلةا عة

. حيث أن مكتبةات السةجون تعمةل لصةاله إعةادة تأهيةل الوالياتمادة، وهى تدخل ضمن مجال اختصاص  2.500

السجناء اجتماعيا من خالل تشكيل أوقات الفةراغ بشةكل مفيةد وإتاحةة اإلمكانيةة أمةام هةؤالء السةجناء لالنةدماج فةى 

 ة بعد إطالق سراحهم.المجتمع وفى حياة العمل والحياة اليومي



 مكتبات أخرى 

هناك إلى جانب ما سلف ذكره مكتبات أخرى، تشةبه فةى وظيفتهةا المكتبةات العامةة، لكنهةا متاحةة لةدوائر  

عةددا   المكتبات العسكرية المتخصصةةمحدودة من المستفيدين فتمتلك على سبيل المثال القوات المسلحة إلى جانب 

، التى تهدف إلى التثقيف العام والترفية عن الجنود، ولذلك فهى توفر التسجيالت مكتبات الفرق الصغيرةكبيرا  من 

الصوتية على وجةه الخصةوص وشةرائط الفيةديو الرقميةة.  ويتةاح للتةابعين للشةركات فقةط اسةتخدام المكتبةات التةى 

معلومةات، علةى مسةتوى الجمهوريةة، والتةى تخةدم أغةراض ال مكتبة شةركة 25يتناقع عددها باستمرار حتى بلا 

والتأهيةةل المهنةةى واسةةتكمال التةةدريب والتثقيةةف العةةام وقضةةاء وقةةت الفةةارغ. وهةةى تختلةةف بوضةةوح عةةن المكتبةةات 

 المتخصصة التابعة للشركات حيث تخدم تلك البحث التطوير وتنتمى بذلك لنمط المكتبات المتخصصة. 

 مؤسسات التوثيق 

مةات والتوثيةق ألول مةرة مةن خةالل برنةامج الحكومةة بدأ بألمانيا التخطيط التوسعى لشبكة هيئةات المعلو 

. وكةةةان برنةةةامج دعةةةم المعلومةةةات (IuD-Programm) 1977 – 1974االتحاديةةةة لةةةدعم المعلومةةةات والتوثيةةةق 

األول من نوعه ثم تلته برامج تشكل إسهاما  لدعم االقتصةاد أكثةر مةن دعةم العلةوم، حيةث أنةه يعتبةر  IuDوالتوثيق 

وقد تركةزت هةذه البةرامج مةن هةذا  .ع من فروع االقتصاد، الذى يلعب دورا  فى السوقالمعلومات المتخصصة فر

 المنطلق على مجاالت العلوم الطبيعية والهندسية. 

وأهم نتائج برنةامج دعةم المعلومةات والتوثيةق، والتةى تمةس المكتبةات أيضةا  هةى تكةوين نظةم المعلومةات  

كمةا يةؤدى  .عن طريق دمةج هيئةات قائمةة بالفعةل (FIZ) ذات مراكز المعلومات المتخصصة (FIS)المتخصصة 

إعداد قواعد بيانات متخصصة وازدياد عروض مراجع المواد المكتوبة إلى زيارة الطلب على المواد المتخصصة 

أما المهمةة التةى تقةوم بهةا مراكةز المعلومةات المتخصصةة مةن إعةداد الوثةائق  .المكتوبة، خاصة مقاالت الدوريات

كانةةت تةةدخل فةةى البدايةةة ضةةمن نطةةاق المكتبةةة المتخصصةةة المركزيةةة. واليةةوم، ومةةع اسةةتخدام طةةرق  المحققةةة، فقةةد

التوزيع اإللكترونية فقد أصةبحت المراكةز تقةوم بهةذه المهمةة بنفسةها جزئيةا . وتعةد المعلومةات المتخصصةة سةلعة، 

 ا .لذلك فنن كل الخدمات المعروضة من بحث وصوال  إلى اإلمداد بالوثائق تستحق رسوم

دور  1948والمؤسسةة عةام  DGIتلعب الجمعية األلمانية لعلوم المعلومات وممارستها )جمعية مشهرة( 

حلقة الوصل بين مختلف المتخصصةين فةى مجةال المعلومةات فةى المكتبةات ومراكةز التوثيةق بوصةفها اتحةاد، وال 

 ديدة إلدارة العلوم.سيما ألن هذه الجمعية تعرض بعملها منظورات خدمات المعلومات وتوضه طرقا ج

)مؤسسةة ذات مسةئولية محةدودة( والمؤسةس  بمدينةة كارسةروهه مركز المعلومات المتخصةعكما يعد  

، مثال للمعهد المرموق، فهو مؤسسة خدمية ال تستهدف الربه، ومهمته إعةداد المعلومةات المتخصصةة 1977عام 

 1983لومةات المتخصةع بكارسةروهه منةذ عةام عالية القيمة وإتاحتها بشكل مفيةد وسةريع كةذلك يقةوم مركةز المع

، التى تعتبةر إحةدى الخةدمات الرائةدة علةى (STN)بدور المضيف للشبكة الدولية للمعلومات التكنولوجية والعلمية 

قاعةدة بيانةات للمةواد المكتوبةة والحقةائق بحةوالى  210الخط المباشر لقواعد البيانات العلميةة والتقنيةة: حيةث تضةم 

وثائقيةةة ضةةمن هياكةةل معةةدة لالسةةتدعاء مةةن خةةالل الشةةبكات علةةى الخةةط المباشةةر يةةوفر مركةةز  مليةةون وحةةدة 350

للعمالء المصادر األولية المطلوبة، مع مراعاة جميع فروع العلوم الطبيعية والتقنيةة،  FIZالمعلومات المتخصع 

ضةمنهم أيضةا  المكتبةات وكذلك المعلومات حول االختراعات العالمية من خالل التعاون مع شةركاء مكتبةين، ومةن 

 األلمانية المركزية والمتخصصة.

ومن خالل تأسيس  اتحادات المعلومةات  بةدأ فةى مطلةع القةرن الحةادى والعشةرين مسةار جديةد لتحسةين  

سةةبل التعةةاون، خاصةةة ذلةةك التعةةاون بةةين مراكةةز المعلومةةات المتخصصةةة والمكتبةةات المركزيةةة المتخصصةةة. فقةةد 

، بعنةةوان  مشةةابكة 2002ل الوضةةع الفعلةةى االسةةتراتيجية ، والصةةادرة عةةام المبةةادرة عةةن   ورقةةة عمةة جةةاءت

تنشةةيط المعرفةةة. حيةةث يتعةةون فةةى اتحةةادات المعلومةةات تلةةك مقةةدموا قواعةةد البانةةات، والمكتبةةات،  –المعلومةةات 

والمؤسسات البحثية فى مجال تخصع معين، من أجةل المشةاركة فةى إثةراء وممارسةة خةدمات اإلمةداد بةالمراجع 

علومات فةى هةذا التخصةع. وهكةذا تقةدم اتحةادات المعلومةات بوصةفها مقةدم لإلمةدادات االحترافيةة نصةوص والم

علمية كاملة، حتى تلك النصوص المتاحة فى عروض دور النشر التجارية غلى مسةتخدميها وعمالئهةا، لتتةيه لهةم 

.   وحتةى انن نشةأت إلةى جانةةب إمكانيةة طلةب المةواد العلميةة باالشةةتراك، أو اسةتخدام طريقةة الةدفع عنةد العةةرض

بكولونيةا مؤسسةات أخةرى  DIMDIبمدينة كارلسروهه والمعهد األلمانى للتوثيق الطبى والمعلومةات  FIZمركز 

فةةى مجةةاالت التكنولوجيةةا )فرانكفةةورت علةةى نهةةار المةةاين(، الكيميةةاء )بةةرلين(، الفراغةةات والبنةةاء )شةةتوتجارت(، 

الهمةةا فةةى سةةاربروكن( لتكةةون بمثابةةة اتحةةادات معلومةةات وتشةةكلنواة الزراعةةة )بةةون(، الحقةةوق وعلةةم الةةنفس )ك

لبوابةعلمية قومية مع المكتبات االفتراضية المتخصصة ومكتبةات الةدوريات اإللكترونيةة داخةل المؤسسةة المنسةقة 

 فاسكودا. 



 الفصل الرابع 

 وظائف واتحادات

  همندمات قطاع المكتبات ووظائف 

خصصةون فةى نقةل المعلومةات المخزنةة مةن كةل نةوع، وفةى التعامةل مةع أمناء المكتبات هم أشةخاص مت 

المةةادة الخةةام  المعرفةةة ، بصةةرف النظةةر عةةن مكةةان عملهةةم، سةةواء كةةان ذلةةك فةةى مكتبةةة الجامعةةة، أم فةةى مكتبةةة 

ن مجال عملهم من جمةع للكتةب حيث أالمدرسة، أم فى المكتبة المتخصصة التابعة إلحدى المؤسسات االقتصادية. 

ن الوسائط وتنظيمها، وثبتها، وتعريف انخةرين بهةا، يجعةل مةنهم شةركاء محتةرفين فةى مجةال الوسةائط وغيرها م

والمعلومات. فهم بشكل خاص فى يومنا هذا، وغدا بشكل أكبر وال شك، مالحون فى شبكات المعلومات، يثبتونها، 

 ويضمنون لنا كفاءة المعلومات اإللكترونية، وارتباطها بما نبحث عنه.

بت فى ألمانيا مجاالت العمل المكتبةى تشةعبا واسةعا، نظةرا لتغيةر مةا يريةده المسةتخدم مةن المكتبةات، تشع 

وهو األمر الذى ال يعود فقط إلى ما شهدته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من تطور سةريع للغايةة. فالمسةتخدم 

استفسةاراته، والحصةول علةى المعلومةات، نتاحةة الوسةائط لةه، والةرد علةى بللمكتبة اليوم لديه توقعات فيما يخةع 

تختلف اختالفا ملحوظا عما كان يطرحه النةاس مةن أسةئلة، ومةا كةان لةديهم مةن احتياجةات منةذ عشةرين أو ثالثةين 

عاما مضت. وهذا المخزون من التوقعات منبعه بال شك ما لدى المواطنين من وعى بحاضرهم الديمقراطى، وهم 

ن مكتبة اليوم مؤسسة خدمية تهتم بعمالئها، على قدر المسئولية، ومتحلية بةروح فى ذلك يطالبون عن حق بأن تكو

 العصر. 

فةةى العقةةود األخيةةرة اكتسةةبت الوظةةائف فةةى مجةةال المعلومةةات والكتةةب والوسةةائط مزيةةدا  مةةن األهميةةة  

فةةى  لعةةاملونا،  والقةةائمون علةةى المعلومةةات، و الموثقةةونهنةةاك أيضةةا   أمنةةاء المكتبةةاتواالتسةةاع. فباإلضةةافة إلةةى 
، وهى كلها مةن وظةائف فةرع المعلومةات، والتةى تتقةارب مجةاالت فنيو خدمات الوسائط والمعلومات، و األرشيف

عملهةةم يومةةا بعةةد يةةوم، حتةةى لةةو ظلةةت هنةةاك بعةةض االختالفةةات: ففةةى حةةين يخةةتع مسةةوق المعلومةةات  بالسةةلعة 

موثةق فةى مراكةز التوثيةق بأفضةل إثبةات فنةى المعلومة ، وبادخالها فى شةبكات البيانةات ألهةداف تجاريةة، يعنةى ال

ممكةن للمعلومةةات، وبأحةدث المعلومةةات عةن البيانةةات الخاصةةة باالقتصةاد والبحةةوث والتكنولوجيةا. والعةةاملون فةةى 

األرشيف فى معظم إدارات األرشيف التابعة للمحليات وللدولة ينصب عملهم فى تأمين سالمة الوثةائق والمصةادر 

باتهةا. أمةا فنيةو خةدمات الوسةائط والمعلومةات فيةتم االسةتعانة بهةم مةؤخرا  وبشةكل عةام من الماضى والحاضر، وإث

يخرج عن حدود الفرع الواحد والمهنة الواحدة فةى داخةل قطةاع المكتبةات، للقيةام بخةدمات مسةاعدة فةى المكتبةات، 

لوظةائف يلعةب أمنةاء ومؤسسات التعليم، وإدارات األرشيف، ومراكز التوثيق. وبين هذه المجموعات األربةع مةن ا

المكتبات، ومؤخرا  أيضا  فنيو المعلومات )من الحاصلين على درجةات علميةة مثةا الماسةتر  أو البكالوريةا( دورا  ال 

 غنى عنه فى مختلف أنواع المكتبات، مع اختالف ما بها من وسائط، وما تقدمه من خدمات. 

 

 

 

خصصةة ممةن يشةغلون وظةائف أساسةية فةى الحقةل مةن العمالةة المت 20.000هناك فى ألمانيا اليوم نحةو  

شخع غيةرهم ممةن يشةغلون وظةائف  40.000كما أن هناك حوالى  .الشاسع للمكتبات، وما شابهها من مؤسسات

شرفية أو فرعية فى المكتبات العامة متوسطة الحجم، وفى مكتبةات المةدارس التابعةة للمحليةات والكنةائس، والةذين 

ة الالزمة  لتنظيم المكتبةات عةن طريةق دورات دراسةية متخصصةة أو عةن طريةق يحصلون على المهارات العملي

 أو الكنائس. الوالياتدراسات اكتسبوها من وظائف مكتبية متخصصة لدى 

 –تفتيت المهام داخل المهن أمين مكتبةة / فنةى معلومةات را  تتصاعد حدته يوما بعد يوم ل نلح  اليوم تطو 

لدرجة من درجات التخصصية شةديدة التعقيةد. وهةذا التطةور فةى ألمانيةا هةو موظف أرشيف، وصوال بها  –موثق 

أوضه للعيان منه فى البالد األنجلوساكسونية المتوجهة توجها أكبر للجانب البرجمةاتى. وربمةا كةان المسةئول عةن 

فةى الالمركزيةة  تجزئة هذه المهن الثالثة إلى كثير من االتحادات والتنظيمات المهنية هو ما لدى األلمان من رغبة

والتحديد فى ذات الوقت، وهى الرغبة التى ربما شكلها تاريخ ألمانيا اإلقليمى والفكرى. إن هذا المبدأ، الةذى أفةرز 

فى ألمانيا كثيرا  من التطورات اإليجابية، قد سرى مع ذلك علةى بعةض المجةاالت مةا  للدولةة داخةل الجولةة  منهةا 

 من عواقب سلبية. 

يع فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتحول إلى مجتمع المعلومات والخةدمات، أدى التطور السر 

إلى حدوث تغيير شامل فى خارطةة المهةن المكتبيةة. ويتةزامن هةذا التحةول مةع التقةارب الملحةوظ مةع مهةن أخةرى 



التحةةول قريبةةة الصةةلة مةةن قطةةاع المكتبةةات، أو مةةع مهةةن كانةةت فةةى األصةةل تتبةةع قطاعةةات أخةةرى. وقةةد أوجةةد هةةذا 

 مجاالت عمل جديدة، على سبيل المثال النشر االلكترونى، وصناعة الوسائط  المتعددة والثقافة وتصميم الوسائط.

ويقدم سوق العمل األلمانى إلى متخصصى المعلومات علةى وجةه العمةوم فرصةا جيةدة ومتناميةة، عنةدما  

الوظيفيةة  ومةوجهين بحسةب انداء. والمهةم فةى  يكون المتقدمون قادرين علةى االنتقةال مكانيةا ويتمتعةون بالمرونةة

ذلك أن يجلبوا معهم بقدر المستطاع خبرات من الممارسة العملية، أو مشاريع خاصة، أو وظائف مسةاعدات أثنةاء 

الدراسة، وأن يمكنهم التعامل مع أشكال عقود العمل، كمةا يتطلةب األمةر معرفةة هائلةة باسةتخدام بنةوك المعلومةات 

نت، ونظم األرشفة الرقمية. إال أنه هنام بعض العاملين ذوى الجةودة العاليةة قةد أثبتةوا أنهةم ال يعتمةد وتقنيات اإلنتر

 عليه بوجه عام فى سوق عمل متخصصى وفني المعلومات. 

هناك أيضا  على مستوى التأهيل لمختلف المهن المرتبطة بالمعلومةات تقةارب واضةه، سةبقته فةى ألمانيةا  

 ىبةين فرعة فالفصةل النةوعىراسى اشتهر بالفصل بةين فةروع العمةل فةى قطةاع المكتبةات: فترة طويلة من تراث د

المكتبة العامة والمكتبة العلمية، ولكن الفصل أيضا  بين العمل المكتبى والوثائق حددا عبر عقود مةن الزمةان معةالم 

يةة منقسةمة إلةى دويةالت وحتى على مسةتوى العةاملين داخةل المكتبةات ذاتهةم كانةت خارطةة المهةن المكتب .الصورة

 تتمايز عن بعضها البعض هى األخرى تمايزا  دقيقا .

 

 

 

فهمةه بالضةرورة علةى أنةه نتةاج لطبيعةة قطةاع مةن  نتمكن لنفنذا ما بحثنا فى أسباب هذا الفصل الدقيق،  

ى حكةومى لمةا فمنذ تأسةيس كةادر وظيفة .المكتبات األلمانى، فاألقرب للصواب إنه كان نتاجا لقانون العمل األلمانى

سمى بالخدمة العلمية فةى المكتبةات فةى نهايةة القةرن التاسةع عشةر كانةت الهياكةل الوظيفيةة واللةوائه الحاكمةة لهةا، 

وليس من يتردد على المكتبات أو ما يقدم من خدمات، وهى االعتبارات التى حددت شكل العمل فى المكتبات، مما 

 ا استلزم ذلك من الحاجة إلى وضع فوارق وظيفية.أدى إلى نشأة وعى متضخم بالذات الوظيفية، بم

ومع بداية القرن الواحد والعشرين أخذت الفوارق فى األفرع المختلفة تذوب شيئا  فشيئا  لينفته الباب أمام  

تقسيم المكتبات ومن يعملون بهةا طبقةا  لحجةم العمةل، وللمجموعةات المسةتهدفة، وللمسةتوى العلمةى، أو أيضةا  طبقةا  

اإلنتاجية للمكتبات، ولحجم ما تقدمه من خدمات وفى المستقبل سيتمركز األمر على صعيد المهن المكتبيةة  للبيانات

والدراسة المؤهلة لها حول تحقيق قدر أساسى من المؤهالت الرئيسية التى تجمع ما بينها عناصر مشتركة ال تتقيد 

مةن الدرايةة التخصصةية، حيةث سةيطلب مةن كةل بحدود المهنة الواحدة، وكذلك تحقيق قدر أساسى من القةدرات، و

 من سيعمل بالمكتبات الوفاء بهذه العناصر. 

يعين العةاملون المتخصصةون فةى المكتبةات العامةة إمةا  بوصةفهم  عةاملين فةى قطةاع الخةدمات العامةة   

فتةةربطهم )سةةابقا(  أى  مةةوظفين  أو  عةةاملين ، علةةى وظةةائف بةةالتعيين. أمةةا أمنةةاء المكتبةةات الموظفةةون حكوميةةا  

بصاحب العمل عالقة الخدمة والوالء. فى حين كان يتم حتى وقت غير بعيد احتسةاب أجةور العةاملين  فةى المكتبةة 

من  الموظفين غير الحكوميين  على أسةاس القةانون الخةاص، أى ينطبةق علةيهم مةا تةم التوصةل إليةه  فةى االتفةاق 

فةةى  2006لةةذى تةم إلغائةةه وإحاللةه تريجيةةا بنهايةة عةةام ، ذلةك االتفةةاق ا(BAT) العةام لتعريفةةة المةوظفين المعينةةين

 (TV-L) الوالياتبعقد تعريفة  الوالياتوفى  (TVöV)المحليات ولدى االتحاد ب عقد تعريفة الخدمات العامة  

 . 

يتم تصةنيف كةل مةن المةوظفين الحكةوميين، ومةن يمةاثلهم فةى المهةام مةن  المعينةين ، ممةن يعملةون فةى  

. الممتةازة، والفئةة العليةا، الفئةة المتوسةطة، الفئةة العاديةةأربةع فئةات مةن الهيكةل الةوظيفى: الفئةة الخدمة العامة إلى 

ويخضةع تصةةنيف هةذه الفئةةات  ،وطبقةا  لهةذه الفئةةات األربعةة يةةتم احتسةاب أجةةور أو مكافةأت العةةاملين فةى المكتبةةات

أما من يشغلون وظائف متخصصةة داخةل لثالث معايير: التاريخ التعليمى السابق، المؤهل الدراسى، ومهام العمل 

الكنائس بوصفها صاحبة العمل فينطبق عليها تصنيف مشابه للتصنيف السابق غير أن الصورة تبدو مختلفةة تمامةا  

مع العمالة المكتبية المتخصصة فى المؤسسات االقتصادية على اختالف أنواعهةا، فعةادة مةا يةتم إبةرام عقةود عمةل 

فرد بعينه طبقا  للقانون الخاص أما احتساب األجةر اسةتنادا  علةى التعريفةة الخاضةع لهةا  يتم التفاوض بشأنها مع كل

 قطاع الخدمة العامة فال يتم إال فى أحوال قليلة.

 

 

 



 

 

 نبذة عن تاريخ الدراسات المؤهلة للعمل فى المكتبات 

ن عقةدين مةن الزمةان عةافة المهن المشابهة منذ ما يزيةد خضعت الدراسة المؤهلة للعمل كأمين مكتبة وك 

لتحول مستمر. إن محاولة عرض صورة عامة دقيقة تمامةا  لهةذا التحةول فةى هةذا الكتةاب سةيكون نوعةا  مةن أنةواع 

التجاسر. وبالرغم من أن التحول المستمر كان من ناحية تعبيرا  عةن اإلرادة السياسةية فةى مواكبةة التطةورات التةى 

إال إنه يظهر من ناحية أخرى ما كان لدى صةانعى القةرار السياسةى  ،وروبا وفى تحديث المحتوى الدراسىتشمل أ

مةةن اهتةةزاز الةةذين رأوا، مةةدفوعين فةةى ذلةةك بضةةرورة تقليةةل النفقةةات، فةةى دمةةج المرافةةق والمؤسسةةات التعليميةةة 

 والوحدات األكبر حجما العالج السحرى لكل المشكالت. 

ففةى  .ن مكتبةة إال بنهايةة القةرن التاسةع عشةرلم تظهر فى ألمانيا بشكل رسمى دراسة مؤهلةة للعمةل كةأمي

صدر مرسوم من حكومة بروسيا نع على فته البةاب لدراسةة متخصصةة، وحةدد مضةمونها كةاألتى:  1893عام 

وتعةود  .أمين المكتبة عليهم االنخراط فى دراسات تأهيليةة عليةاوظيفة خريجو الجامعات الذين يرغبون فى امتهان 

لتخريج أمناء مكتبة كموظفين حكوميين إلى الئحة حكومة بروسيا، وكةذلك إلةى مرسةوم الدراسة األساسية المؤهلة 

، والتى ظلت لعقود طويلةة الطريةق الطبيعةى للدراسةة المؤهلةة للعمةل كأمنةاء 1905من الحكومة البافارية فى عام 

يةة، التةى يسةتند عليهةا وقةد بةدأت الدراسةة المكتب .الواليةاتوال زالت هذه الدراسة قائمةة فةى بعةض  .مكتبات علمية

 .1914معظم المواد الدراسية فى المعاهد العليا المتخصصة، مع تأسيس أول مدرسة مكتبية فى الييزيج فى عام 

كان تطوير الدراسة والتأهيل للعمل بالمكتبات متغير للغاية فى ألمانيا فى أعقاب الحرب العالمية الثانيةة، 

خصصات فى ألمانيا الغربية، وهو األمر الذى نتج عن فصةل دولتةى ألمانيةا وقد تأثر بتراكيب الفيدرالية وفصل الت

آنذاك. كما ظل تركيب وإثراء محتوى مراحل التأهيل الدراسية متباينا حتى  بعد إعادة توحيد شطرى ألمانيا. حيث 

حاور موعات وتقدم حتى اليوم صورة متنوعة، إال أنها تحوى توليفة متنوعة فى المجال الرئيسى: مجاالت الموض

الدراسة الموحدة: حيث تضم البرامج الرئيسية االقتصاد ، والتسويق، وإدارة المكتبات، واستخدام بنوك المعلومات 

واإلنترنةةت، واسةةتراتيجيات البحةةث وتكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت، والتوجةةه بحسةةب الخدمةةة والعميةةل، إلةةى 

مية إلةى إحةالل جانةب منسةحب علةى التطبيةق العملةى أو جةزء جانب سوق األدب والوسائط. كما ظلت الجهود الرا

 منه فى كافة مراحل الدراسة والتأهيل، إحدى عالماتها المميزة. 

 التأهيل المكتبي

 أماكن الدراسة والتأهيل 

أمةةا فةةى الممارسةةة العلميةةة فةةى معظةةم المكتبةةات العلميةةة والمكتبةةات العامةةة األكبةةر حجمةةا نجةةد أن تقسةةيم  

هامهةةا ينقسةةم ألربةةع مسةةتويات: فبجانةةب أمةةين المكتبةةة العلمةةى ذى دراسةةة جامعيةةة ) الخةةدمات الوظةةائف حسةةب م

(، وأمين المكتبة عالى المؤهل / فنى معلومات عالى المؤهل ذات دراسة فى معهد فنى 1األعلى/ ماستر/المستوى 

لةق علةيهم  فنيةو خةدمات ( يةتم أيضةا  االسةتعانة بمةن يط2عالى )الخدمات رفيعةة المسةتوى/ بكالوريوس/المسةتوى 

(، وكةذلك  بةالمعينين فةى 3المسةتوى FAMI/الوسةائط والمعلومةات  و  مسةاعدو المكتبةات  )خةدمات متوسةطة/ 

 (. 4المكتبة من المدربين  )خدمات بسيطة/المستوى 

 وعلى مستوى الخدمات العلمية فنن من يشغلون الوظيفة من الفئة الممتازة فهم فى المقام األول العةاملون 

بالمكتبات مةن الخةريجين الةذين أنهةوا الدراسةة فةى الجامعةة والةذين يوكةل إلةيهم بمهةام تتطلةب القةدرة علةى البحةث 

العلمةةى وعةةادة مةةا يُتبةةع هةةؤالء مةةؤهلهم الدراسةةى بدراسةةة تكميليةةة متخصصةةة فةةى المكتبةةات ويأخةةذ هةةذا المؤهةةل 

نظاميةة لمةدة عةامين، إمةا كدراسةة مؤهلةة اإلضافى إما شكل دراسة إضافية لمدة أربع فصةول دراسةية، أو دراسةة 

للعمل الحكومى )للموظفين الحكوميين(، أو كدراسة حرة )للطلبة( وتتكون الدراسة اإلضافية أو الدراسةة التأهيليةة 

من جانب نظرى وجانب عملى، الجانب العملى يتم فةى مكتبةات التأهيةل الدراسةى، أمةا النظةرى ففةى أحةد المعاهةد 

سة العادية )بامتحان الدولة( للعاملين فى حين تنتهى الدراسة اإلضةافية البديلةة  بالمؤهةل  أمةين العليا وتنتهى الدرا

الذى بدأ العمل به منةذ العةام  MLIS مكتبة علمى  )شهادة الماجستير( أو  ماجستير علوم المكتبات والمعلومات  

 . 2007/2008الدراسى 

ن الفئة الممتازة فى المكتبةات العلميةة فةى اختيةار الكتةب، تتمثل مجاالت العمل المميزة العليا  للوظائف م

واإلثبات الفنةى للكتةب المتخصصةة، باإلضةافة إلةى تقةديم المعلومةات والمشةورة، والتنسةيق بةين الهيئةات المكتبيةة، 

د الداخلية منها والخارجية، وكةذلك القيةام بمهةام التخطةيط والتعةاون علةى صةعيد التقنيةات الحديثةة للمعلومةات. وتعة

 معظم تلك األنشطة مرتبطة بوظائف قدرات وآداء.



تتركةز  وكفنةى معلومةات عةالى المؤهةل ، كأمين مكتبة عةالى المؤهةلإن الدراسة المكتبية المؤهلة للعمل  

اليوم بصفة عامة على مستوى المعاهد العليا الفنية وقد تطةورت تةدريجيا مةن المةدارس المكتبيةة فةى بةادىء األمةر 

مستقلة وقد أصبحت هذه الدراسة تةتم اليةوم فةى أقسةام متخصصةة داخةل معاهةد عليةا فنيةة تقةدم مةا معاهد عليا فنية 

أخةذت الشةهادات الجديةدة إلنهةاء المراحةل الدراسةية مثةل  2007يناسب الدراسات المكتبية مةن منةاهج. ومنةذ عةام 

لةةا مةةا بةةين سةةبعة وثمانيةةة الماسةةتر والبكةةالوريوس تنتشةةر علةةى مسةةتوى أوروبةةا. وكانةةت مةةدة الدراسةةة حتةةى انن يب

فصول دراسية، يدخل فيها تدريبات عملية أو فصول دراسية للتدريب العملى متغير المدة. اما شهادة البكالوريوس 

فتتطلب مدة دراسة تبلا ستة فصول دراسية، وشهادة الماستر الجديةدة تحتةاج إلةى أربعةة فصةول دراسةية إضةافية. 

ا   كةةذلك فةةى شةةهادتى البكةةالوريوس والماسةةتر مقارنةةة بالمنةةاهج الدراسةةية فةةى وتلعةةب الممارسةةة العمليةةة دورا  كبيةةر

الجامعات، حتى وإن كان إرسةاء التةدريب العملةى فةى نظةام الدراسةة بالمعاهةد العليةا القائمةة لةيس مرضةيا بالفعةل. 

المحليةةات و الواليةةاتويتبةةع العةةاملون والعةةامالت فةةى المكتبةةات فةةى قطةةاع الخدمةةة العامةةة علةةى مسةةتوى الدولةةة و

الحاصلون على  المؤهةل الدراسةى أمةين مكتبةة علةى المؤهةل أو علةى البكةالوريوس التصةنيف الةوظيفى مةن الفئةة 

 العالية. 

فيتلقون دراسةتهم لمةدة ثةالث سةنوات فةى إطةار الدراسةة  فنيو خدمات الوسائط والمعلوماتأما   

هةام مسةاعدة وهةم يصةنفون فةى مجةال اإلدارة الثنائية فى مؤسسات خاصةة بالمعلومةات والوثةائق بغةرض القيةام بم

العامة ضمن وظائف الفئة المتوسط والشىء الخاص فى هذه المهنةة الملحةق بهةا دراسةة تأهيليةة والتةى أنشةئت فةى 

هو أنهةا تشةمل خمةس مجةاالت متخصصةة مختلفةة: فباإلضةافة إلةى المكتبةات يمكةن لهةؤالء الفنيةين أن  1999عام 

األرشةيف، المراكةز العامةة للمعلومةات والوثةائق، وكةاالت المعلومةات المصةورة، يركزوا دراستهم علةى مجةاالت 

فةةى  المراكةةز المعنيةةفةةى غةرف الصةةناعة والتجةارة وفةى  لجةةان التأهيةل المهنةىومؤسسةات التوثيةق الطبيةةة وتقةوم 

تحادية شةاملة، بوظيفة التشاور والتنسيق، حيث تحدد خطة ا للوالياتحكومات الدوائر الحكومية والرئاسية التابعة 

وخطةةة للتةةدريب داخةةل المؤسسةةات االقتصةةادية مسةةار، وأهةةداف، ومضةةامين التةةدريب علةةى مسةةتوى المةةدارس 

والمؤسسات االقتصادية. وعادة ما تكون الشروط المؤهلةة  للتقةدم لدراسةة هةذه المهنةة ليسةت محةددة تمامةا، إال أن 

 دراسة بالمدارس المتوسطة.معظم المتقدمين للوظيفة  من الحاصلين على شهادة إتمام ال

 وأماكن الدراسة والتأهيل الخاصة بالمهن المكتبية هى إما:  

  مةةدارس مهنيةةة مكتبيةةة مؤهلةةة للعمةةل فةةى أحةةد وظةةائف المكتبةةة مةةن الفئةةة المتوسةةطة وأحيانةةا  الممتةةازة أو

 لوظيفة  فنى  تخصع المكتبة، أو 

  علومةات واالتصةاالت  فةى المعاهةد العليةا أو علةوم الم قطةاع المكتبةات والمعلومةاتأقسام متخصصة فى

 الفنية، سواء كانت هذه المعاهد عامة أو ذات إدارة داخلية، أو 

 لدراسةةة علةةوم المكتبةةات، وال توجةةد هةةذه المنةةاهج حاليةةا إال فةةى  معهةةد علةةوم  منةةاهج دراسةةة جامعيةةة

المةواد الدراسةية  المكتبات  القائم فةى جامعةة هومبولةت فةى بةرلين بالتعةاون مةع جامعةة هومبولةت كأحةد

 ضمن أحد مشاريع التعلم عن بعد أو الدراسة المباشرة للحصول على البكالوريوس. 

 وقد أصبحت دراسة المهن المكتبية فى ألمانيا ممكنة فى أماكن متعددة جديدة 

 الدراسة المتقدمة والتكميلية للعاملين بالمكتبات 

تتسةم باإلحكةام  التعلةيم مةدى الحيةاةفةى المكتبةات بمفهةوم  يعتبر القيام بدراسات متقدمة وتكميليةة للعةاملين 

والتنسيق المنهجى من الضروريات لتغطية المطالب المهنية المتصةاعدة فةى مجةال المكتبةات والمعلومةات ويشةمل 

التدريب المتقدم فى ألمانيةا فةى المقةام األول تنظةيم أنشةطة تأهيليةة فةى إطةار عمليةة تطةوير المؤسسةة للعةاملين بهةا 

 كون من مكونات اإلدارة المكتبية.كم

وهناك فى ألمانيا عديد من الجهات المختلفة التى تعرض دورات دراسةية تأهيليةة متقدمةة علةى صةعيد قطةاع  

 المكتبات، نذكر من أهمها: 

  االتحةةادات المهنيةةة مثةةل االتحةةاد األلمةةانى للمكتبةةات، واالتحةةاد المهنةةى إلعةةالم المكتبةةات ، واتحةةاد أمنةةاء

 الوالياتاأللمان، والتنظيمات الممثلة لها فى  المكتبات

 الوالياتالمراكز الرابطة لمؤسسات الفنية والمكتبات للدولة، والجامعات، و. 

  .المعاهد العليا )المتخصصة( التى تقدم مواد دراسية ومراحل دراسية للتأهيل المكتبى 

 .المراكز المكتبية المتخصصة التابعة للدولة والكنيسة 



 مدن الكبرى. مكتبات ال 

 .الوزارات والمصاله 

 .)غرف الصناعة والتجارة )للحصول على مؤهل كمدرب 

 ekz .لخدمات المكتبات، شركة ذات مسئولية محدودة 

  الشةةركات االقتصةةادية، وكةةذلك هيئةةات ومؤسسةةات خاضةةعة للقةةانون الخةةاص، واتحةةادات، وجمعيةةات فةةى

 قطاع التعليم والثقافة. 

معةروض كبيةر  800نحةو ورات اإلعةداد المتقدمةة البةالا عةددها سةنويا وبالرغم من أن المعروض من د

أصبه تكوين مؤسسة منسقة  للدراسات التكميلية وبنةك  2002وبعد تصفية المعهد األلمانى للمكتبات عام  ومتنوع،

معهد العةالى تمكن ال 2005معلومات لبيانات الدراسة التكميلية على مستوى ألمانيا كلها مطلبا ملحا .وفى نهاية عام 

للعلوم التطبيقية فى هامبورج من إنشاء بوابة التةدريب التكميلةى  المعرفةة تةدفع إلةى األمةام ، التةى تقةدم معلومةات 

 سنويا(.  150حول عدد كبير من فعاليات التدريب التكميلى للعاملين بالمكتبات )حوالى 

لعالميةة ويفةته للخةريجين فرصةا للتنميةة ولتوفير تدريب تكميلى مفيد ومحترف يفى بالمعايير األلمانيةة وا

بتأسةيس مةا أطلةق  2000المهنية المتطورة أيضا  قامت الرابطة العامة التحادات المكتبات األلمانيةة سةابقا فةى عةام 

ويةتم  ة المتقدمةة تتمتةع باإلجمةاع العةام.مجموعة من الخبراء بتطوير خططا  للدراس تعليه  مجلس التأهيل ، وكلف

تقديم عروض للتأهيل المهنى التكميلةى عةن طريةق  –  2000تحت شعار  مبادرة التأهيل  – 2002منذ بداية عام 

بعض مراكز االتحادات، وعن طريق بعض مكتبات المعاهد العليا والمعاهد العليا المتخصصة، ومنها مثال الدورة 

اسةةةة الماسةةةتر المعتمةةةد  إدارة أو برنةةةامج در مكتبةةةات  فةةةى الجامعةةةة الحةةةرة ببةةةرلين،الدراسةةةية التأهيليةةةة  إدارة ال

مجةةةال  حةةةاملى البكةةةالوريوس أو الةةةدبلوم فةةةىالمعلومةةةات والعلةةةوم  بوصةةةفه تةةةدريب تكميلةةةى بمصةةةروفات يؤهةةةل 

 تصاالت بالمعهد العالى المتخصع فى هانوفر.المعلومات واال

 التعاون بين المؤسسات المكتبية 

بعةةة لجهةةات مختلفةةة إلةةى االسةةتقالل الثقةةافى يرجةةع الفضةةل فةةى التنةةوع الكبيةةر مةةن المكتبةةات المسةةتقلة التا 

والنظام الفيةدرالى لجمهوريةة ألمانيةا االتحاديةة. وكمةا يقةدم هةذا التنةوع فرصةا زاخةرة لتطةور الةذات واإلبةداع فةنن 

التوجةةه إلةةى الفرديةةة يقربنةةا فةةى ذات الوقةةت مةةن خطةةر االنقسةةام. وبمةةا أن أى مكتبةةة قائمةةة بنفسةةها ال يمكنهةةا الوفةةاء 

شةةكل كامةةل، فةةنن التنسةةيق بةةين المكتبةةات وتكةةوين مؤسسةةات مركزيةةة الوظةةائف والخةةدمات ألمةةر بةةالا بواجباتهةةا ب

داء وج غيةر ضةرورى وال فةى أن يحسةن مةن آاألهمية، حيث ال يتمثل هدفها فقط فى توفير عناء القيةام بجهةد مةزد

اذ إجةراءات مالئمةة علةى المكتبات، بل يأتى فى صدارة وظائفها الرغبة فى تالفى حدوث االنقسام عن طريةق اتخة

 صعيد السياسات المكتبية، واالستراتيجيات، والهياكل.

وقد أنشئت فى ألمانيا منةذ بدايةة القةرن العشةرين فةى قطةاع المكتبةات منظمةات ومؤسسةات العشةرين فةى  

قطةةاع المكتبةةات منظمةةات ومؤسسةةات وجمعيةةات مختلفةةة ذات تةةأثير شةةامل شةةكلت قطةةاع المكتبةةات ومنحتةةه دفعةةات 

 ة لمواصلة التطور، مستندة فى ذلك إلى حد ما على ميراث قديم.جديد

وكان من مزايا وعيوب ذلك أن التعاون المكتبى لم يخضع لتوجيه وتنظيم الدولةة، بةل هةو يةتم فةى المقةام  

جمعيةةات ونحةةن فةةى ذلةةك نفةةرق بةةين  .األول فةةى إطةةار مةةن الجمعيةةات واالتحةةادات المةةنظم لعملهةةا القةةانون الخةةاص
فيهةا أمنةاء المكتبةة والعةاملون  يةة فهةى منظمةات يجتمةعأمةا جمعيةات األفةراد المكتب المؤسسةات. اتحادات، واألفراد

وهذه الجمعيات تعمل فى نفس الوقت كمنتةدى للنقاشةات المتخصصةة وكوسةيلة  .بالمكتبات لحف  مصالحهم المهنية

لمكتبةةات، والمؤسسةةات المكتبيةةة، أمةةا االتحةةادات المؤسسةةات فهةةى تجمعةةات مةةن ا .للتمثيةةل الجمةةاعى أمةةام العامةةة

والهيئات أصحاب المكتبات تستهدف توزيع مهام مكتبية مشتركة، وتطوير معايير موحدة، وتدعيم مكانة المكتبةات 

 فى السياسة والمجتمع. 

 

فةةى منتصةةف التسةةعينيات كانةةت هنةةاك مسةةاعى راميةةة لتوحيةةد جمعيةةات األفةةراد المكتبيةةة األربعةةة آنةةذاك،  

اثنتان فقط، االتحاد المهنى اإلعالم المكتبةة، واتحةاد أمنةاء المكتبةات األلمةان مةع االتحةاد المؤسسةة والتى هى اليوم 

االتحاد األلمانى للمكتبات لتكوين اتحةاد ألمةانى عةام للمكتبةات غيةر أن هةذه المسةاعى لةم يكتةب لهةا التوفيةق ويظةل 

انيةا العظمةى والواليةات المتحةدة األمريكيةة، تكوين هيكل اتحادى للمكتبات، كمةا نعرفةه مةثال فةى سويسةرا أو بريط

 على الصعيد الدولى، أحد األهداف طويلة األجل لعمل االتحادات المكتبية فى ألمانيا. IFLAوكذلك منظمة 



أمةةا أهةةم المنظمةةات المكتبيةةة اليةةوم فهةةى تلةةك المتجمعةةة تحةةت سةةقف اتحةةاد المكتبةةة والمعلومةةات بألمانيةةا  

حةةادات، وجمعيةةات، ومؤسسةةات، ومؤسسةةات ذات نفةةع عةةام وباإلضةةافة إلةةى (، وتشةةمل اتBID)جمعيةةة مشةةهرة 

يشارك بشكل أقةوى منةذ فتةرة غيةر بعيةدة مؤسسةات ذات نفةع عةام، ومؤسسةات يةنظم  .المنظمات العاملة كجمعيات

لخةدمات المكتبةات  ekzعملها القانون الخاص، ومن أهمها على اإلطالق على سبيل المثال مؤسسةة بيرتسةلمان، و

 ذات مسئولية محدودة(، ومعهد جوته بوصفها مؤسسات داعمة لقطاع المكتبات.)شركة 

 بوصفه اتحاد مركزى (BID)إتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا )جمعية مشهرة( 

  73، وطةرح  خطةة المكتبةات 1963، المؤسةس فةى عةام (DBK)مع إنشاء  مؤتمر المكتبة األلمانى   

نيات والسةةبعينيات مةةن القةةرن العشةةرين وضةةع القواعةةد الفنيةةة الموحةةدة للسياسةةة تةةم ألول مةةرة فةةى ألمانيةةا فةةى السةةتي

المكتبيةةة والرأسةةمة لهةةا، والتةةى تسةةمه بتكثيةةف التعةةاون وتمثيةةل قطةةاع المكتبةةات لةةدى العامةةة ولمزيةةد مةةن التمثيةةل 

للمةؤتمر المكتبةى.  تأسيس الرابطة العامة التحادات المكتبات األلمانية خلفةا   1989الخارجى تم فى أيلول / سبتمبر 

أ صةةبحت تلةةك الرابطةةة تسةةمى إتحةةاد  2004إليهةةا عةةام   DGI األلمانيةةة لعلةةوم المعلومةةات الجمعيةةةومنةةذ انضةةمام 

 (.BIDالمكتبة والمعلومات بألمانيا )جمعية مشهرة 

لةى ات، إاألفةراد الةثالث بقطةاع المكتبةويعتبر هذا االتحاد بمثابةة الجهةة المكتبيةة التةى تضةم اتحةادات المؤسسةات و

، ومنشأتين غاية فى األهمية لدعم الثقافة فى ألمانيا. كما يمثةل االتحةاد ekzجانب اتحاد قطاع المعلومات ومؤسسة 

المصاله المشتركة على المستويين القومى واألوروبى، وفى المحافل الدولية بوصفه اتحاد مسجل للمنفعة العامةة، 

واإلبةةداع ، واإلمةةداد بالمعلومةةات مةةن خةةالل المكتبةةات  حيةةث يضةةع نصةةب األعةةين هةةدف دعةةم وتطةةوير الخةةدمات

 أمةا أجهزتةهومؤسسات المعلومات كضمان للتثقيف المعلوماتى والمعرفى. ويتخذ هذا االتحاد مةن بةرلين مقةرا لةه. 

، الذى يعين لمدة ثالث سةنوات والةذى يمثةل قطةاع اإلدارة، ومركز المتحدثين باسمه فهى الجمعية العامة، ومجلس

كما أن ت األلمانى خارجيا. ويمكن لمجلس اإلدارة االستعانة بمجموعات عمل محددة زمنيا أو بلجان دائمة. المكتبا

التحةةةةةادات المكتبةةةةةات والمعلومةةةةةات  اتحةةةةةاد المكتبةةةةةة والمعلومةةةةةات بألمانيةةةةةا عضةةةةةو فةةةةةى المكتةةةةةب األوروبةةةةةى

 (EBILIDA).والتوثيق

خارج، والذى يتم دعمه عن طريق مسةاعدات يتمثل أحد أهم عناصر برنامج هذا االتحاد فى العمل فى ال 

تقدمها وزارة الخارجية فى بةرلين والمكلفةين مةن قبةل الحكومةة األلمانيةة بشةئون الثقافةة واإلعةالم. وقةد انبثةق عةن 

والتةى أوكةل إليهةا االتحةاد مهمةة  (BII)اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا أيضةا مؤسسةة المكتبةة واإلعةالم الةدولى 

لمعرفةة دوليةةا فةى قطةاع المكتبةة والمعلومةةات. وتقةوم بالتعةاون مةع معهةةد جوتةه بةدعم تبةادل الخبةةرات تنسةيق نقةل ا

والمعلومات عن طريق الرحالت الدراسية، وتوفير اإلقامة ألمنةاء المكتبةات األجانةب واأللمةان مةن أجةل ممارسةة 

 العمل. 

اك مةع مةؤتمر األدب األلمةانى فةى  يةوم باالشتر 1996ويمنه اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا منذ عام  

للشخصيات البارزة اعترافا  بخةدماتهم الجليلةة فةى قطةاع المكتبةات  برويسكر-ميدالية كارل  -أكتوبر 24-المكتبات 

 العامة، وتخليدا لذكرى هذا الرجل الذى أسس أول مكتبة ألمانية عامة فى مدينة جروسنهاين بالقرب من دريسدن.

ات المكتبات  الشهرية جهاز النشةر الخةاص باالتحةاد. كمةا يةنظم االتحةاد علةى مةدى وتعتبر مجلة  خدم 

 2004بوصفة أكبر تجمع مكتبى متخصع فى ألمانيا. ومنذ عةام  المؤتمر األلمانى للمكتباتثالث سنوات متباعدة 

 .يقام هذا المؤتمر المتخصع قبل معرض كتاب فصل الربيع الذى يقام فى اليبزيج مدينة المعارض

  (DBV)االتحاد االلمانى للمكتبات )جمعية مشهرة( 

فى غرب ألمانيا المقسمة. وفى جمهوريةة  1949مع عام  (DBV) االتحاد األلمانى للمكتباتبدأت قصة  

اتحاد آخر مستقل عن األول يحمل نفس االسم مةع اختصةار مختلةف  1964ألمانيا الديمقراطية السابقة نشأ فى عام 

تحةت سةقفه المكتبةات العاملةة عمةال  رئيسةيا  بجانةب  –بوصفه منظمة مركزية متخصصةة  –، والذى جمع BVهو 

اتحةةاد االسةةم الرسةةمى  1990المؤسسةةات والهيئةةات المتخصصةةة فةةى المعلومةةات والتوثيةةق، حيةةث حمةةل حتةةى عةةام 
 . (DBV)المكتبات لجمهورية ألمانيا الديمقراطية 

تحادين الشرقى والغربى معةا ليكونةا مةا نعرفةه اليةوم باسةم وبعد إعادة توحيد شطرى ألمانيا إندمج كال اال 

عضةو.  2.000االتحاد األلمانى للمكتبات )جمعية مشهرة(. ويتبع لهذا االتحاد المؤسسى الجديد الشامل اليةوم نحةو 

لدولةة والعضوية العادية فيه مفتوحة أمام كل المكتبات العاملة عمةال  رئيسةيا ، وأمةام المراكةز المتخصصةة التابعةة ل

 والكنائس، وغيرها من مؤسسات قطاع المكتبات والوثائق.



وقد آل االتحاد على نفسه القيام بمهام، منها دعم قطةاع المكتبةات األلمةانى، ودعةم التنسةيق بةين المكتبةات  

وبةةين المؤسسةةات المكتبيةةة بصةةياغته للمطالةةب السياسةةية الالزمةةة لتحسةةين قطةةاع المكتبةةات، واتخةةاذه لمواقةةف تجةةاه 

 ضايا الفنية األساسية من خالل صياغته للتوصيات والمقترحات ذات الصلة ومن أهم واجباته نذكر األتى: الق

 .الوصول إلى حلول موحدة وفعالة تجاه القضايا المكتبية المتخصصة والمشاركة فى تنفيذ هذه الحلول 

 ت التى بها مشاكل. عرض أهداف ووظائف المكتبات على الرأى العام، ولكن أيضا  نواقصها والمجاال 

  التحرك من أجل تحقيق دوائر ضةغط ودوائةر اتصةال مةع كةل مةن البرلمانةات والةوزارات علةى مسةتوى

 الجمهورية ومقاطعاتها، ومع االتحادات المركزية فى المحليات والهيئات اإلقليمية.

 لمركزية.اتخاذ مبادرات تجاه البحوث التخصصية ومتابتعتها بالتعاون مع المؤسسات المكتبية ا 

  الوصةةةول إلةةةى إجةةةراءات داعمةةةة باالشةةةتراك مةةةع الجمعيةةةة األلمانيةةةة للبحةةةوث، ومةةةؤتمر وزراء الثقافةةةة

 .(KMK)بالممقاطعات 

 .تنظيم وتنفيذ ندوات متخصصة فى مجال المعلومات والتأهيل المتقدم 

  العمةل فةى تحسين التعاون األوربى والدولى فةى قطةاع المكتبةات، ونقةل الخبةرات األجنبيةة إلةى مجةاالت

 ألمانيا، والعمل على تحقيقها. 

أن يأخذ على عاتقه قيةادة  2003تحاد األلمانى للمكتبات منذ عام االوبعد تجميد المعهد األلمانى للمكتبات قرر 

العمل الذى تعطل لفترة وجيزة، فعةين لجةان ذات صةلة بالتخصةع والموضةوعات، وكةون مجموعةات عمةل 

ون فيها من المتطةوعين الممارسةين للعمةل المكتبةى. وكانةت هنةاك ثةالث ومجموعات الخبراء. وكان المشارك

لجان )للخدمات واإلدارة والشئون القانونية(، وأربع مجموعات خبراء )اإلمةداد والتزويةد بةالمخزون العلمةى، 

المكتبةةة والمدرسةةة، مكتبةةات األطفةةال والةةنشء، العمةةل المكتبةةى بةةين الحضةةارى( وسةةت مجموعةةات عمةةل 

متخصصةةة، المكتبةةات اإلقليميةةة، المخطوطةةات والمطبوعةةات القديمةةة، مكتبةةات مجةةاالت الجمةةع )المكتبةةات ال

الخاصةةة، مكتبةةات السةةجون، تعةةاون المةةراجعين العلميةةين( قامةةت جميعهةةا بمعالجةةة المسةةائل الرئيسةةية وقةةدمت 

 المعلومات والمشورة لجمهور المتخصصين من خالل ورج عمل ومحاضرات وإصدار المنشورات.

ظمتان من منظمات االتحاد األلمانى للمكتبات يستحقان أن نذكرهما هنا بشكل خةاص، حيةث أنهمةا قةد هناك من

 تأسسا قبل إرساء االتحاد األلمانى للمكتبات نفسه : 

، المؤسةةس فةةى عةةام (VBNW)وسةةتفاليا )جمعيةةة مشةةهرة(  –شةةمال الةةراين  واليةةةإن اتحةةاد المكتبةةات ل 

 واليةةات العامة والعلمية، يتخذ داخل االتحاد األلمانى للمكتبةات وضةع اتحةاد ، والذى يمثل عديدا  من المكتب1948

، التةى (Pro Libris)عضو، وهو الناشر لمجلة خاصةة بةه، هةى مجلةة   مةن أجةل الكتةب    330وهو يضم نحو 

 هى واحدة من المجالت المتخصصة المرموقة على مستوى ألمانيا كلها. 

أللمةانى للمكتبةات هةى   مجموعةة العمةل للمكتبةات الخاصةة  )جمعيةة عضو القسم الخامس من االتحاد ا 

، والتى تسمه للعضوية فيها سواء للمؤسسات أو األفراد وتضم حاليةا 1946، المؤسسة فى عام (AspB)مشهرة( 

عضو. أما هدفها فهو دعم التعاون بين المكتبات الخاصة، وتمثيةل مصةاله هةذا النةوع الخةاص مةن  650أكثر من  

تبات فى أوساط العامة، واإلسةهام فةى تبةادل الخبةرات المهنيةة، وفةى تعميةق المعةارف التخصصةية. ومةن بةين المك

األمور التى تخدم هذا الغرض هى الندوات المتخصصة التى تقيمها هذه المجموعة كل سنتين والتى تنشةر نتائجهةا 

 بشكل منتظم. 

المبادرة األلمانية لإلعالم عبر الشةبكات  تأسيس  2002بتحفيز من االتحاد األلمانى للمكتبات تم فى عام  
، والتى انضمت إليهةا كشةركاء تعةاون كةل مةن مراكةز االتصةاالت ومعالجةة المعلومةات (DINI) )جمعية مشهرة(

، (AMH)، و  مجموعةةة عمةةل مراكةةز الوسةةائط فةةى المعاهةةد العليةةا األلمانيةةة  (ZKI)فةةى التةةدريس والبحةةوث 

وهةدف هةذا االتحةاد الممةول مةن مشةاريع الجمعيةة األلمانيةة للبحةوث هةو اإلسةهام فةى ومبادرة اإلعةالم واالتصةال 

تحسين خدمات المعلومات واالتصاالت، ودعم ما يلزم ذلك من تطةوير للبنيةة األساسةية للمعاهةد العليةا والجمعيةات 

 شروعات. المتخصصة على مستوى أقاليم ألمانيا وعموها عن طريق ما يالئم ذلك من معايير وتوصيات وم

 

 

ولدعم المكتبات بشكل مؤثر على الصعيد الجماهيرى ولضمان ما يمكن أن يكون لها مةن دور فاعةل فةى  

جةائزة هليمةوت زونتةاج جةائزة تمةنه سةنويا، وهةى  1987عملية التنوير أنشةأ االتحةاد األلمةانى للمكتبةات فةى عةام 



افة ووسةائل اإلعةالم إلةى قطةاع المكتبةات يةورو، والتةى تسةتهدف جةذب أنظةار الصةح 2500، ومقةدارها للناشرين

(، حيةةث يةةتم تكةةريم الناشةةرين 1986إلةةى عةةام  1983)هيلمةةوت زونتةةاج كةةان رئةةيس االتحةةاد األلمةةانى مةةن عةةام 

والصةةحافيين الةةذين دعمةةوا قطةةاع المكتبةةات دعمةةا فةةاعال بمةةا كتبةةوه مةةن مقةةاالت بةةارزة، أو بمةةا قةةدموه مةةن تقةةارير 

ذاعة أو التلفزيون، أو أيضةا  عبةر شةبكة اإلنترنةت أمةا الفةائزون واحتفاليةات موضوعية متصلة فى الصحافة أو اإل

 منه الجائزة لهم فيتم تدوينهما بين دفتى  الكتاب السنوى لالتحاد األلمانى للمكتبات . 

والقطاعةةات أعمةةال حشةةد التأييةةد المهمةةة لالتحةةاد األلمةةانى للمكتبةةات علةةى وجةةه  الواليةةاتتةةدعم اتحةةادات 

دليل على ذلك هو تلك الدفعات القوية المتمثلة فى جوائز المكتبات اإلقليمية، وتنظيم ما يسمى بأيةام الخصوص. وال

المكتبات والوظائف المكتبية، إلى جانب مبادرات تشةريع قةانون المكتبةات. وهةى كلهةا أفكةار خرجةت مةن مجةالس 

 .الوالياتاإلدارات داخل اتحادات 

كةل مةن االتحةاد األلمةانى  2003قام فى ربيع عام  (DIB) اإلنترنتالمكتبة األلمانية فى عبر مشروعهم  

ألنظمةةة المعلومةات، شةةركة ذات مسةةئولية محةدودة، ببةةث فهةةرس  SISISللمكتبةات ومؤسسةةة بيرتلسةمان، وشةةركة 

علةةى شةةبكة اإلنترنةةت محلةةى بتعليقةةات عةةن الوصةةالت لمواقةةع أخةةرى بمةةا فيهةةا خدمةةة االسةةتعالم بواسةةطة البريةةد 

مكتبة عامة وعلمية فةى  90شمل عموم ألمانيا. ويشارك اليوم فى نظام المعلومات التعاونى أكثر من اإللكترونى، ت

 كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

بةدعم مةالى  مكتبةة العةامجةائزة  2000وقد استطاع االتحاد األلمانى للمكتبات أن يمنه ألول مرة فى عام  

 30.000اون معهةا. وتمةنه هةذه الجةائزة القوميةة البةالا قيمتهةا وبالتعة مؤسسةة تسةايت ابلةين وجةرد بوسةريوسمن 

يورو للعمل المكتبى المحتذى والنموذجى بمختلف فروعه، حيث تهدف هةذه الجةائزة إلةى الحةث علةى التنةافس مةن 

 أجل الوصول إلى الجودة واإلبداع واالبتكار ويتم اختيار المكتبة الفائزة بواسطة لجنةة مسةتقلة تضةم بةين أعضةائها

أعضاء مةن الحكومةة األلمانيةة، وأعضةاء مةن مةؤتمر وزراء الثقافةة، ومةن المجلةس األلمةانى للمةدن ومةن االتحةاد 

يتعةةين  2008أكتةةوبر. فةةى عةةام  24األلمةةانى للمكتبةةات وتمةةنه الجةةائزة فةةى يةةوم المكتبةةات الموافةةق تشةةرين األول 

لدى الجمهةور، وال سةيما فةى حملةة تأييةد علةى  استغالل هذا اليوم إلظهار مدى أهمية المكتبات بطريقة ذات فعالية

 مستوى البالد بأكملها تشمل فعاليات وأنشطة فى آالف المؤسسات والمنشآت.

الةذى تولةد عةن قةرار اتخةذه مةؤتمر وزراء الثقافةة عةام   (KNB) شبكة صالحيات المكتباتإن مشروع 

ملةه بشةكل مباشةر تحةت مهةام وتكليفةات ، ينةدرج بمجةاالت عالواليةات، ويحظى منذ ذلك الحين بتمويل مةن 2004

عديةةدة ال غنةةى عنهةةا ومعتمةةدة علةةى مسةةتوى عةةابر لألقةةاليم، و السةةيما بطريقةةة المركزيةةة. وتقةةوم  لجنةةة التوجيةةه  

بتحديد مسار تلك الشبكة من خالل ممثليها من المؤسسات المكتبية المختلفة ومن قبةل  منسةقة  معنيةة رسةميا. كمةا 

شةمال  واليةةعةن مركةز مكتبةات المعاهةد العليةا بمدينةة كولونيةا فةى  (DBS)األلمانيةة  اإلحصةائية المكتبيةةتصدر 

. أما التعاون الدولى فهو مسألة يتحكم بها االتحاد األلمانى للمكتبةات ومكتبةة الدولةة ببةرلين. NRWالراين وستفاليا

يات فةةى محافةةل ولجةةان المعةةايير ويقةةوم معهةةد المعةةايير الدوليةةة والمكتبةةة الوطنيةةة األلمانيةةة بتمثيةةل شةةبكة الصةةالح

تةةولى شةةركاء  2005. وفةةى عةةام (NABD) لجنةةة معةةايير قطةةاع المكتبةةات والوثةةائقالدوليةةة، وال سةةيما مةةن خةةالل 

ليكةون بمثابةة نظةام وضةع معةايير للمكتبةات العامةة والعلميةة تحةت  (BIX)مؤشر المكتبات مختلفون مسألة وضع 

أصةةبه موقةةع اإلنترنةةت الةةذى يشةةرف عليةةه االتحةةاد  2006عةةام  إشةةراف شةةبكة صةةالحيات المكتبةةات. ومنةةذ نهايةةة

األلمةانى للمكتبةةات مةةع شةركاء آخةةرين فةةى إطةار شةةبكة صةةالحيات المكتبةات وبمةةوارد مقدمةةة مةن جمعيةةة البحةةوث 

 (ViFa BBH) المكتبةةة االفتراضةةية المتخصصةةة، وعلةةم المكتبةةات والكتةةاب والمعلومةةاتاأللمانيةةة، يعةةد نمةةوذج 

إلنترنت. ومنذ ذلةك الحةين تقةوم شةبكة صةالحيات المكتبةات بةدور المقةر المركةزى للمعلومةات متوافر على شبكة ا

 الحالية حول قطاع المكتبات األلمانى.

 (BIB)االتحاد المهنى هع م المكتبة )جمعية مشهرة( 

اتحةاد  مةن انةدماج اتحةادى األفةراد المسةتقلين السةابقين 2000فى عام  االتحاد المهنى إلعالم المكتبةنشأ  

واتحةةاد أمنةةاء المكتبةةات عاليةةة المؤهةةل فةةى المكتبةةات العلميةةة  (vba)أمنةةاء ومعةةاونى المكتبةةات )جمعيةةة مشةةهرة( 

، مع بعضهما البعض وكان اتحةاد أمنةاء ومعةاونى المكتبةات 1948، المؤسس فى عام (VdDB))جمعية مشهرة( 

، المؤسةس فةى عةام (VBB))جمعيةة مشةهرة(  امةةاتحاد أمناء المكتبات فةى المكتبةات العقد نشأ بدوره من اندماج 

 .1987المؤسس فى عام  (BBA))جمعية مشهرة( االتحاد العام لمعاونى ومعاونات المكتبات ، مع 1949

عضو، وهو بذلك األكبر من بين اتحةادى األفةراد المكتبيةين  6.300ويضم هذا االتحاد المهنى اليوم نحو  

االتحاد ال يعتبر نفسه منظمة نقابية، فنن المصاله المهنية ألعضائه تأتى فةى  الموجودين فى ألمانيا وبالرغم من أن

مركةز الصةدارة مةن مهةام هةذا االتحةاد والمقصةود هنةا هةى المسةاعى الراميةة لتحسةين ولتوحيةد المنةاهج الدراسةية 

ذلك المسةاعى المكتبية، وللوصول إلى تكوين صورة حديثة لهةذه المهنةة ولتحويلهةا لحقيقةة علةى أرض الواقةع، وكة

تجاه قضايا األجور المالئمة للمؤهل الدراسى وتصنيف تعريفة األجور، وكةذلك تأهيةل العةاملين فةى المكتبةات مةن 



خالل اتخاذ إجراءات مدروسة لتوفير فرص الدراسات المتقدمة. كما يسهم االتحاد المهنى فةى تأهيةل العةاملين مةن 

يةدير االتحةاد المهنةى  2006. ومنذ عام الوالياتى الغالب مجموعات خالل دوراته التدريبية العديدة التى تنظمها ف

، يضةةم مواقةةع التةةدريب التةةأهيليى والتةةدريب العملةةى، (DAPS)إلعةةالم المكتبةةة بنةةك للمعلومةةات خةةاص بالتةةدريب 

نةة وكذلك النعاهد العليا والمعاهد المهنية التى تنظم عروضا فةى مجةال المكتبةات. ويعةد كةل مةن المبتةدئين فةى المه

والمتقةةدمين للوظةةائف والطلبةةة المهتمةةين والمتةةدربين وكةةذلك الطلبةةة الةةراغبين فةةى التعةةرف علةةى مكتبةةات التةةدريب 

 التأهيلى ومواقع الممارسة العملية، هم المجموعات المستهدفة.

ومةةن مجةةاالت عمةةل هةةذا االتحةةاد المميةةزة أيضةةا  علةةى سةةبيل المثةةال معاجلةةة قضةةايا التخطةةيط والهياكةةل فةةى قطةةاع  

لمكتبات، والحفاظ على االتصاالت داخل ألمانيا وخارجها، والقضايا الخاصة بندارة المكتبات أو تنظيم يةوم أمنةاء ا

المكتبةات األلمةةان باالشةتراك مةةع االتحةاد األلمةةانى للمكتبةات والةةذى يعتبةر ثةةانى أكبةر نةةدوة مكتبيةة متخصصةةة فةةى 

االتحةةاد المهنةةى إلعةةالم المكتبةةة علةةى الصةةعيد الةةوطنى  ألمانيةةا بعةةد المةةؤتمر األلمةةانى للمكتبةةات. وال يقتصةةر عمةةل

فحسةب، بةل يمتةةد علةى المسةةتوى األوروبةى ويتخطةةاه كةذلك ليعمةل بشةةكل وثيةق مةةع منظمةات أجنبيةةة ودوليةة وقةةيم 

، والمكتةةب األوروبةةى التحةةادات المكتبةةات والمعلومةةات BIIعالقةةات دوليةةة )مؤسسةةة المكتبةةة واإلعةةالم الةةدولى 

واتفاقيات تعاون مع االتحادات المهنية فى إيطاليةا والنمسةا وسويسةرا حةول سلسةة  IFLA، وEBLIDAوالتوثيق 

 المؤتمرات  المكتبة المتعلمة (.

 

ويساند عمل مجلس إدارة االتحاد المكون من خمسة أعضاء لجنةة تابعةة لالتحةاد ترسةل إليهةا التنظيمةات  

ممثلين عنها. وعليه فنن إجراء أى تغييرات مهمةة  ، ومجلس اإلدارة، واللجانالوالياتالخمسة عشر الموجودة فى 

فى الالئحة ال يمكن أن يتم إال بموافقة ثالث أرباع األعضاء. ويوجد المقةر الرئيسةى إلدارة هةذا االتحةاد فةى مدينةة 

 رويتلنجن.

تشكل قوائم الفحع المنشورة حول مجةاالت إداريةة كثيةرة وأسةئلة مةن الممارسةة المكتبيةة العمليةة عونةا  

 يرا للعاملين فى الوظائف المكتبية.كب

 ومن أهم إصدارات االتحاد فى األعوام األخيرة:  

  إجراءات العمل فى المكتبات العلمية، عرض وتقويم له، اسةتنادا  علةى االتفةاق العةام لتعريفةة المةوظفين 

 .(BAT)" (2001)المعينين 

  منهجية عامة للمكتبات العامة "(ASB)  (1999.) 

 مل فى المكتبات العامة، عرض وتقةويم لةه، اسةتنادا  علةى االتفةاق العةام لتعريفةة المةوظفين  إجراءات الع

 (. 1999) (BAT)"المعينين 

  ملف  مجلة الكتاب والمكتبةBuB  (2005/2006  )2007 مكتبة 

 (2006)9-(1998)1بريد الزجاجة : صدر منها حتى انن األعداد من  - مكتبات الشخع الواحد 

 (2006)16-(2003)1  للجان مكتبات الشخع الواحد: صدر منها حتى انن األعداد:  قوائم الفحع 

ويقوم االتحاد كل سنتين بنشر الكتاب السنوى للمكتبات العامة، والذى يعتبر من فهارس العناوين المهمةة 

تحمةل أسةم  باإلضافة إلى ذلةك يقةوم االتحةاد بنصةدار أكبةر مجلةة مكتبيةة متخصصةة بأعةدادها التسةعة أالف والتةى

 . 1949 بوب: منتدى المكتبات واإلعالم  والتى تصدر منذ عام 

  (VDB)اتحاد أمناء المكتبات األلمانى )جمعية مشهرة( 

، وهو عبارة عن تجمع ألمناء المكتبةات العلميةين مةن 1900تأسس اتحاد أمناء المكتبات األلمان فى عام  

عضةةو ويهةةدف االتحةةاد إلةةى رعايةةة أواصةةر العالقةةة بةةين أمنةةاء  1600الفئةةة الوظيفيةةة الممتةةازة ويضةةم اليةةوم نحةةو 

المكتبةةات العلميةةين، وإلةةى الحفةةاظ علةةى مصةةالحهم المهنيةةة، وإلةةى تقةةديم مةةا يخةةدم تبةةادل معةةارفهم التخصصةةية، 

هةى: لجنةة  أربع لجةانويشرف على  الوالياتوتعميقها، وإلى دعم قطاع المكتبات العلمية وهو ينقسم إلى اتحادات 

المهنى، ولجنة المسائل القانونية، ولجنة ألعمال التقارير الفنية، باإلضافة إلى لجنة لإلدارة ولتوجيه العمةل التأهيل 

 بالتعاون مع االتحاد المهنى إلعالم المكتبة. 

ات مةةن القةةرن العشةةرين تحمةةل اتحةةاد أمنةةاء المكتبةةات األلمةةان مسةةئولية العمةةل يوحتةةى منتصةةف السةةبعين 

هورية ألمانيا االتحاديةة إلةى أن تةولى هةذه المسةئولية االتحةاد األلمةانى للمكتبةات و / أو المكتبى التخصصى فى جم

المعهد األلمانى للمكتبات، ليصبه بعدها اتحاد أمناء المكتبات األلمان اتحادا مهنيا  خالصا  وإحةدى أهةم نقةاط العمةل 



د دائما  يدلى برأيةه فةى التأهيةل العملةى والنظةرى الرئيسية لالتحاد هو تأهيل الكوادر المكتبية، ولهذا كنا نجد االتحا

 أمناء المكتبات العلميين، ناشرا  مقترحاته بخصوص ذلك. 

ومةن أهةم منشةورات  .المجلةة الرسةمية لالتحةاد (ZfBB)وتعتبر  مجلةة قطةاع المكتبةات والببلوغرافيةا   

والةذى  1902ا  مةن أول إصةدار لةه عةام االتحاد  الكتاب السنوى للمكتبات األلمانية  والذى يظهر كل عامين، بةدء

صا  بالمكتبات، به بيانات إحصةائية عةن المكتبةات العلميةة، وجةزءا  خاصةا  بةاألفراد يقةوم فةى ذات خايحتوى جزءا  

الوقت بوظيفة دليل أسةماء األعضةاء. وتصةدر مجلةة  أخبةار اتحةاد أمنةاء المكتبةات األلمةان  مةرتين سةنويا، حيةث 

حياة االتحاد، وذلك على موقةع اتحةاد أمنةاء المكتبةات علةى شةبكة اإلنترنةت وفةى شةكل تحوى معلومات حديثة عن 

 نسخة مطبوعة كذلك.  

مةةؤتمر ، حاليةةا بالتبةةادل مةةع اليةةوم األلمةةانى للمكتبةةاتويةةنظم االتحةةاد سةةنويا منةةذ مطلةةع القةةرن العشةةرين  
التحةةاد المكتبةةة والمعلومةةات  الةةذى يعقةةده كةةل ثةةالث سةةنوات، بوصةفه نةةدوة متخصصةةة مركزيةةة المكتبةات األلمةةانى

باالشتراك مع اتحاد أمنةاء المكتبةات عاليةة المؤهةل فةى المكتبةات العلميةة، وبةدءا  مةن عةام  1952بألمانيا، منذ عام 

. ويتم نشر أهةم المحاضةرات بشةكل منةتظم علةى شةبكة BIBباالشتراك مع  االتحاد المهنى إلعالم المكتبة  2001

والتةةى تظهةةر كسلسةةلة منشةةورات  ZfBBن مجلةةة قطةةاع المكتبةةات والبلبوجرافيةةا اإلنترنةةت أو فةةى أعةةداد خاصةةة مةة

 مستقلة بجانب مجلة قطاع المكتبات والببلوغرافيا. 

ekz  لخدمات المكتبات، شركة ذات مسئولية محدودة، ومقرها رويتلنلن 

، المؤسسةة تلخةدمات المكتبةا  ekz شةركةمن بين المؤسسات المركزية لقطاع المكتبةات األلمةانى تحتةل  

 ekzمكانةةا  خاصةةا ، فهةةى مةةن بةةين المؤسسةةات المركزيةةة لقطةةاع المكتبةةات األلمةةانى تحتةةل شةةركة  1947فةةى عةةام 

مكانةا خاصةا، فهةى مؤسسةة اقتصةادية خاصةة بالمكتبةات وتعمةل فةى  1947لخدمات المكتبات، المؤسسة فةى عةام 

لثمان وأربعين مسةاهما  ليسةوا إال هيئةات إقليميةة اإلطار القانونى للشركات ذات المسئولية المحدودة ومع ذلك فنن ا

موظةف  240. ويعمل انن حةوالى الواليات، والمدن، والدوائر الحكومية فى الوالياتتقريبا تتبع القانون العام من 

 . كما أن الشركة تعد عضوا من األعضاء المؤسسين التحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا. ekzلدى شركة  

الشركة فى التطوير الدائم للمكتبات بمةا تبيعةه مةن منتجةات وخةدمات متعةددة متخصصةة فةى وتسهم هذه  

تجهيز مقتنيةات المكتبةات، وثبتهةا فنيةا، والمحافظةة عليهةا، وبمةا تقةوم بةه مةن تأسةيس وتنظةيم للمكتبةات وإذا كانةت 

فةةى جمهوريةةة ألمانيةةا الشةةركة عبةةر عقةةود طويلةةة قةةد توجهةةت بمعروضةةها فةةى المقةةام األول إلةةى المكتبةةات العامةةة 

االتحادية فنننا نلمس تحوال  واضحا  يأخذ مجراه منذ سنوات عديدة: فمن شركة كانت ترتكز أساسا  علةى العمةل فةى 

المكتبات وأثاث المكتبات نشأت مع مطلع القرن الواحد والعشرين مؤسسة تجارية على مسةتوى أوربةا كلهةا لتقةديم 

ى ذلةةك تطةةرح قائمةةة شةةاملة لمعروضةةاتها مةةن تجهيةةزات، وخةةدمات، الخةةدمات لكافةةة أفةةرع المكتبةةات، وهةةى فةة

واستشارات، حيث أتاح لها هذا المعروض المتنوع أن تصبه مؤسسة رائدة على صعيد سوق المكتبةات والوسةائط 

فى وسط أوربا وعةن طريةق خةدمات أخةرى مثةل الرعايةة الرسةمية للنةدوات، ونشةاطات للتأهيةل المتقةدم، وتأهيةل 

اخةةتالفهم أظهةةرت الشةةركة قةةدرتها علةةى مالئمةةة المتطلبةةات الحديثةةة للسةةوق، منفتحةةة بةةذلك بشةةكل للعةةاملين علةةى 

 اقتصادى ناجه على أسواق جديدة. 

 

 

والهةةدف الخةةاص للشةةركة يكمةةن فةةى تةةوفير عةةرض شةةامل مةةن المنتجةةات المكتبيةةة يمكةةن توليةةف كوناتهةةا  

يةا ومحتويةات الكتةب يتضةه يومةا بعةد يةوم دور المختلفة بشكل متناسق وبمةا تقدمةه الشةركة مةن خةدمات لببلوجراف

كمركةةز بيانةةات للمكتبةةات العامةةة وتقةةوم خدمةةة لطلةةب الكتةةب عبةةر اإلنترنةةت بتسةةريع الحصةةول علةةى  ekzشةةركة 

الوسائط المتاحة، حيث يتم إرسال البيانات الخاصة بالفهارس إلةى المكتبةات الطالبةة لهةا عةن طريةق خةط التليفةون 

ة البيانات بقراءتها وعلى صفحتها علةى االنترنةت يمكةن اسةتدعاء كةل المجةاالت التةى بشكل يسمه لماكينات معالج

تغطيها المنتجات بحيث يمكن الكترونيا  إجراء البحث والطلبيات، وكذلك استدعاء المعلومةات وإجةراء االتصةاالت 

  )خةدمات المعلومةات وتسهم هيئة التحرير المكتبيةة التابعةة للشةركة بشةكل فاعةل فةى إعةداد  الخةدمات التحريريةة

للشركة كشريك مع االتحاد األلمةانى للمكتبةات األلمةان  )جمعيةة  التعاون التحريرىااللكترونية وغيرها( فى إطار 

 (.BIB( واالحاد المهنى إلعالم المكتبة )جمعية مشهرة( )DBVمشهرة( )

امةةة، بةةل أيضةةا  مةةن وفةةى األعةةوام األخيةةرة اسةةتطاعت الشةةركة لةةيس فقةةط تجهيةةز كثيةةر مةةن المكتبةةات الع 

المكتبات العلمية، ومنها القسم المفتوح للوصول إلى الكتب من المكتبة الوطنية األلمانية فى فرانكفةورت علةى نهةر 

 الماين باإلضافة إلى ذلك استطاعت الشركة تنفيذ طائفة من مشاريع تجهيز المكتبات فى دول أوربية أخرى. 



 شةركة مكتبيةة ذات مسةئولية محةدودةية إدارة المكتبة فةى شةكل انتهزت  محليتان إمكان  1996منذ عام و 

فةى إطةار عرضةها للخةدمات المكتبيةة المتكاملةة، وال سةيما تلةك المكتبةة التةى ظلةت تعمةل  ekzبالتعاون مع شركة 

 واليةةفةى مدينةة زيجبةورج ) 1999فورتمبرج(، ومنذ عام  –بادن  واليةطوال ثمان سنوات فى مدينة شريسهايم )

 وستفاليا(. إال أن هذا النموذج الواعد للشركة ذات المسئولية المحدودة لم يتكرر. –لراين شمال ا

: بدايةةة  باإلشةةتراك مةةع الةةتعلم اإللكترونةةىطرقةةا جديةةدة مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروعات  ekzوتسةةلك شةةركة  

بعنةوان  2000 مؤسسة بيرتلسمان، من خالل طرح طائفة من دورات للتعلم الةذاتى عبةر اإلنترنةت ألول مةرة عةام

التةدريب المكتبةى علةى شةبكة اإلنترنةت ، أعةددت خصيصةا  للعةاملين بالمكتبةات. حيةث اسةتفاد  – مكتبة اإلنترنت 

بالفعةةةل مةةةن تلةةةك الةةةدورات أربعةةةة المتةةةوافرة اليةةةوم والتةةةى تمةةةنه مةةةؤهال  دراسةةةيا  بنهايتهةةةا انالف مةةةن العةةةاملين 

الثةى األجةزاء، هنةاك كةذلك دورات جديةدة مثةل:  التركيةز المتخصصين: فنلى جانب  التدريب على اإلنترنت  الث

على العميل، التوجيه النةافع داخةل المكتبةات  و  التركيةز علةى الشةباب، عةروض المكتبةات للشةباب ، و التركيةز 

 على األطفال، أعمال المكتبات لألطفال حتى سن الثامنة ، وهى عروض حديثة للتعليم اإللكترونى.   

ذات المسةئولية المحةدودة   DiViBibبوصفها شركة مساهمة شركة   ekzشركة أسست 2005فى عام  

ومقرها مدينة فيسبادن، لتضع بذلك نصب أعينها هدف تحويةل نمةوذج العمةل بالمكتبةات العامةة إلةى عةالم الرقميةة 

ة ليكةةون هةةدفا مؤسسةةيا. وهكةةذا يةةتمكن مرتةةادوا المكتبةةات العامةةonline  واإلنترنةةت وخةةدمات الخةةط المباشةةر 

وباالسةةةتعانة بالمكتبةةةة االفتراضةةةية والرقميةةةة مةةةن اسةةةتعارة الكتةةةب اإللكترونيةةةة والكتةةةب المسةةةموعة والموسةةةيقى 

لبرمجيةةات المكتبةةات، شةةركة ذات  .B.O.N.Dوشةةركة  ekzاإللكترونيةةة عبةةر اإلنترنةةت. كمةةا تنبثةةق عةةن شةةركة 

ئولية محةدودة، تقةدم حلةول شةركة ذات مسة EasyCheckليجهةايم( كةذلك شةركة -مسئولية محةدودة )مقرهةا بوهةل

للتعةةرف علةةى تةةردد الراديةةو مةةن أجةةل الحجةةز الشخصةةى وتةةأمين  -2006متكاملةةة فةةى مجةةال تقنيةةة المكتبةةات منةةذ 

 الوسائط فى المكتبات.

 مؤسسة بيرتلسمان، جوترسلوه 

 ، وهى تعمل من أجل النفع العام وفقا للتقليد الةذى أرسةاه مؤسسةها 1977نشأت مؤسسة بيرتلسمان  عام  

راينهارد موون. لذا تقوم المؤسسة بدور نشط فى مجاالت  الثقافة والتعليم ، و  االقتصاد والشئون االجتماعية  ، 

و  التفةةاهم الةةدولى  ، كمةةا أن  مراكةةز الصةةالحيات   تنميةةة المؤسسةةة ،  الثقافةةة ،  ثقافةةة المؤسسةةات ، وكةةذلك 

ف عرضةية. وتلقةى المؤسسةة تقةدير أصةحاب القةرار فةى  المحليات واألقاليم  تدعم العمةل التنفيةذى وتتةولى وظةائ

السياسة واإلدارة واالقتصاد والمجتمةع خةارج حةدود ألمانيةا بوصةفها  ورشةة إصةالح  تطبيقيةة، والمحةرك الةدافع 

لعجلةةة تحةةديث الدولةةة واإلدارة. وهةةى فةةى ذلةةك تضةةع نصةةب عينهةةا مةةا يحكةةم الممارسةةة العمليةةة، وخدمةةة العمةةالء، 

 ر العميق، والشركاة، والتقويم من قواعد أساسية. واالبتكار، والتأثي

وقد كانت المؤسسة منذ نشأتها داعمة ومتابعة لعمل المكتبات بغرض الوصول سويا إلى تطوير وتجربةة  

تراجعةةت المؤسسةةة عةةن دعمهةةا للمكتبةةات.  2007حلةةول للتحةةديات االجتماعيةةة المسةةتقبلية.. إال أنةةه مةةع بدايةةة عةةام 

اص على التجربة العملية فى إطار من المشروعات التى تنفذهامع شركائها داخةل ألمانيةا وتعول المؤسسة بشكل خ

مثل أسبانيا، ومصر، وبولندا. باإلضافة إلى ذلك فقد تم عبر شبكة دولية تجميع مةا لةدى الةدول –أو مع دول أخرى 

ا أيضةا  اسةتراتيجيات الرائدة فى قطاع المكتبات مةن وسةائل مبتكةرة ومعةارف وخبةرات عمليةة، حيةث انصةبت فيهة

 للحلول من مجاالت أخرى لتدعيم الفكر وانداء االقتصادى فى العمل المكتبى. 

فى أثناء ذلك تم تطةوير عديةد مةن المشةروعات لخدمةة مجةال المكتبةات تةم تجريبهةا بنجةاح ويمكةن اليةوم 

ا تتعلةق بالتوجيةه السةليم تنفيذ جانب كبيةر منهةا علةى يةد الشةركاء السةابقين، حيةث اهتمةت هةذه المشةروعات بقضةاي

للمترددين على المكتبات، وباألشكال الحديثة لتقةديم تجهيةز المكتبةات، بالتشةجيع المنةتظم علةى القةراءة، وشةراكات 

التعليم بالمدارس، أو باألستراتيجيات الداعمةة إلدارة وتنظةيم فعةاليين للمكتبةات. فالعمةل المكتبةى الحةديث يجةب أن 

ينيةةه علةى المجموعةات المسةتهدفة مةةن مسةتخدمى المكتبةات، وأن يكةون مسةةتقبلى يكةون مرنةا، وأن يضةع نصةب ع

الرؤيةةة، متسةةما  بالشةةفافية، وأن يكةةون قةةابال  للتقةةويم مةةن ناحيةةة اإلنجةةازات المحققةةة، كمةةا يةةنع علةةى ذلةةك كلةةه أحةةد 

ارنةة بةأداء مبادىء عمل المؤسسة ويهم فى تحقيق المؤسسةة لةذلك المشةروعان طةويال األجةل  المكتبةات العامةة مق

مؤشةةر المكتبةةات  الةةذى يسةةتند علةةى مقارنةةة بيانةةات العمةةل كنطةةار استرشةةادى  – (BIX)العمةةل كمؤسسةةات  و   

بهدف تحديد موقةع المكتبةات نفسةها مةن ذلةك كلةه، وكأسةاس التخةاذ القةرار مةن أجةل إدارة فاعلةة للمكتبةات العامةة 

د األلمةانى للمكتبةات بالتعةاون مةع مركةز مكتبةات مةن قبةل االتحةا 2006والعلميةة، وهةو األمةر الةذى يتواصةل منةذ 

 .HBZالمعاهد العليا فى كولونيا 

ولتحقيق مزيد من تأهيل العاملين بالمكتبات على العمل كمالحين فى الطوفان العالمى من المعلومةات تةم 

مكتبةةى علةةى التةدريب ال –تطةةوير البرنةةامج التةدريبى عبةةر اإلنترنةت  مكتبةةة اإلنترنةةت  ekzباالشةتراك مةةع شةركة 

شبكة اإلنترنةت  المكةون مةن ثةالث أقسةام تعليميةة هرميةة البنةاء والتةدرج ويقةدم البرنةامج للعةاملين بالمكتبةات أداة 



نمةاذج تاليةة بشةكل مسةتقل.  ekzتطبيقية للتأهيل الدراسى وللتأهيل المتقةدم. وقةد طةورت شةركة خةدمات المكتبةات 

طة العامة التحادات المكتبات األلمانية مشروعا  ممةوال دام حتةى بدأت المؤسسة بالتعاون مع الراب 2002وفى عام 

 ، صب فى ورقة استراتيجية تحوى مطالب مختلفة موجهة إلى متخذى القةرار 2007بعنوان  المكتبة  2005عام 

قةد من قبل االتحاد المكتبى الراعى. ومةن الناحيةة السياسةية ف 2005، ويجرى تنفيذها منذ عام الوالياتفى الدولة و

  على صدى إيجابى. إال أنه ال يمكن حتى انن حصر التوابع الفعلية لذلك، فضال عن 2007حاز مشروع  مكتبة 

كون اإلصةالح الفيةدرالى قةد وضةع شةروط عمةل سياسةية جديةدة كةان يكمنهةا أن تةتكهن بتلةك الورقةة أثنةاء نشةأتها 

 وتضعها محل اعتبار. 

 معهد جوته، جمعية مشهرة، ميونيخ 

، بتكليةةف مةةن الدولةةة بةةأداء مهةةام السياسةةية الثقافيةةة GI)معهةةد جوتةةه )جمعيةةة مشةةهرة( )يتةةولى  

والتعليمية الخارجية وفةى ذلةك ينشةد المعهةد ثةالث أهةداف رئيسةية، هةى رعايةة التعةاون الثقةافى الةدولى، وتشةجيع 

مات عةن الحيةاة الثقافيةة، المعرفة باللغة األلمانية فى الخارج، ونقل صورة شاملة عن ألمانيا عن طريق تقديم معلو

واالجتماعيةةة، والسياسةةية فةةى ألمانيةةا. ومعهةةد جوتةةة بمقةةره الرئيسةةى فةةى ميةةونيخ )ومقةةره بالعاصةةمة بةةرلين( لةةيس 

بمؤسسة حكومية، بل هو اتحاد يتلقى مساعدات مالية حكومية بموجةب اتفةاق شةامل مةع وزارة الخارجيةة. ويعتبةر 

)المؤسسة فى عةام  مؤسسة إنترناتسيونيسومع  2001ماجه فى عام ، منذ اند1951معهد جوته، المؤسس فى عام 

(، أكبر منظمة تلعةب دور الوسةيط فةى نقةل السياسةة الثقافيةة والتعليميةة الخارجيةة أللمانيةا، ويعمةل بةه علةى 1952

 شخع.  3.000مستوى العالم نحو 

دول العةالم بتنفيةذ برامجهةا  دولة من 81معهد ثقافى تابع لهذه الجمعية فى  142وفى الوقت الراهن يقوم  

الثقافيةةة، وبتقةةديم دورات لدراسةةة اللغةةة األلمانيةةة، وبةةدعم المدرسةةين، والجامعةةات، والهيئةةات الحكوميةةة، وبتقةةديم 

معهدا  يقدم دورات لغوية بأحدث الوسائل لمةا يزيةد عةن  13معلومات حديثة عن ألمانيا أما عن ألمانيا نفسها فهناك 

جانب فةى السةنة الواحةدة. كمةا يقةدم للمهتمةين مةن كافةة أرجةاء المعمةورة مجةالت ثقافيةة من الدارسين األ 22.000

دولية، وكتبا، ومواد إعالمية من ألمانيا، وأفالما  سةينمائية ووثائقيةة، ومعروضةا  متنوعةا عبةر شةبكة اإلنترنةت كمةا 

ائل اإلعالم والثقافةة برنامجةا من األشخاص ذوى التأثير فى الصحافة، ووس 1500يقدم المعهد سنويا لما يزيد عن 

 أعالميا مدروسا  لزيارة ألمانيا. 

ومنذ بضعة سنوات ازداد نشاط معهد جوته بشكل واضه على صعيد العمةل اإلعالمةى والمكتبةى بهةدف  

دعم الحوار المتخصع علةى الصةعيد الةدولى حةول المفةاهيم، والوسةائل، والتطبيقةات المختلفةة إلدارة المعلومةات 

وحول تنظيم المكتبات، والتأهيل الدراسى، والتأهيل الدراسةى المتقةدم أمةا أهةم الواجبةات التةى يقةوم بهةا والمعرفة، 

 المعهد على صعيد العمل األعالمى والمكتبى فهى: 

 ت يةةتم : مةةن أجةةل دعةةم التبةةادل الفنةةى فةةى مجةةاالت الكتةةاب، والوسةةائط، والمكتبةةاالتعةةاون بةةين المكتبةةات

مقةر تنظةيم  93المضيفة وفى المكتبات ومراكز المعلومةات البةالا عةددها  باالشتراك مع مؤسسات الدول

مؤتمرات متخصصةة، وورج عمةل، ورحةالت دراسةية، ودورات للتأهيةل الدراسةى وللتأهيةل الدراسةى 

 المتقدم الخ.

 تعمةةل المعاهةةد الثقافيةةة فةةى الخةةارج علةةى توصةةيل األدب األلمةةانى، ودعةةم أعمةةال دعةةم األدب والترجمةةة :

ه، وهةةى فةةى سةةبيل ذلةةك تتعةةاون تعاونةةا  وثيقةةا  مةةع الصةةحافة، ودور النشةةر، وصةةناع الكتةةاب، الترجمةةة لةة

 والمكتبات فى الدول المضيفة. 

 واحةةد مةةن مجةةاالت العمةةل اإلعالمةةى الرئيسةةية للمعهةةد هةةو اإلشةةارة إلةةى المشةةورة اإلعالميةةة المؤهلةةة :

دات التاريخ األلمانى المعاصر، التطورات، واألحداث، والمطبوعات عن الحضارة األلمانية وعن مستج

 وتقديم خدمة إعالمية متعددة الوسائط عن هذه المواضع لنخبة من المجموعات المستهدفة. 

 وهةةى ال تقةةوم فقةةط بتقةةديم معةةروض إعالمةةى مفصةةل علةةى االحتياجةةات المحليةةة للبلةةد إدارة المعلومةةات :

بتقةديم خةدمات فعالةة موثةوق بهةا  المضيف، متسم بالحداثة وطمةوح األهةداف فةى ذات الوقةت، بةل أيضةا  

وهذا األمر ال تقوم به المكتبات ومراكز اإلعالم التابعة للمعهد فى الخارج فحسةب، بةل يقةوم بةذلك أيضةا  

قاعةة  إطةالع ألمانيةة .  55كثير من المكتبات األجنبية الشريكة، ومنها علةى سةبيل المثةال مةا يزيةد عةن 

بكفاءة، والمقصود بها  المكتبة الضيفة ، حيةث تقةدم أنسةب وسوف تدمج فى هياكل مكتبات محلية تعمل 

األماكن والبنية األساسية المكتبية المتخصصة، إلى جانب العمالة  المتخصصةة الناطقةة باأللمانيةة، بينمةا 

يهتم معهد جوته سنويا بتوفير التجهيزات األساسية المحدثةة مةن الوسةائط، واألجهةزة التقنيةة، إلةى جانةب 

 ة إرتقائيا.تدريب العمال

 DGI)جمعية مشهرة(  معلومات وممارستهااللمعية األلمانية لعلوم ال



تحةت  1948  )جمعيةة مشةهرة(، المؤسسةة فةى عةام أللمانية لعلوم المعلومةات وممارسةتهاإن  الجمعية ا 

فةى  أسم  الجمعيةة األلمانيةة للتوثيةق  هةى جمعيةة علميةة ومهنيةة متخصصةة لةدعم البحةوث، والتعلةيم، والممارسةة

مجةةال المعلومةةات والتوثيةةق ويقةةع مقرهةةا فةةى مدينةةة فرانكفةةورت علةةى نهةةر المةةاين وتعمةةل الجمعيةةة علةةى تحقيةةق 

المبادىء ووسائل العمل الفنية، متعاونة فى سبيل ذلك مع المؤسسات الوطنيةة والدوليةة، ومتابعةة لمةا فةى تطبيقةات 

العلةةم  –مسةةائل قانونيةةة وتعتبةةر مجلةةة  اإلعةةالم التكنولوجيةةا الجديةةدة مةةن إمكانةةات، بمةةا يسةةتتبع ذلةةك أيضةةا  مةةن 

والممارسةةة  الدوريةةة التخصصةةية لهةةذا االتحةةاد وللجمعيةةة شةةركاء تتعةةاون معهةةم هةةى  دائةةرة الحةةديث ، علةةوم 

، واتحاد المعاهد العليا (luk)، و المبادرة المشتركة للجمعيات العلمية المتخصصة فى ألمانيا  (GKI)المعلومات 

، (GIN)، ومعرض الكتاب بفرانكفورت على نهر الماين، و شةبكة المعلومةات األلمانيةة   (HI)لعلوم المعلومات 

 . (ECIA)و المجلس األوربى التحادات المعلومات  

)التةى كةان يطلةق عليهةا سةابقا  أللمانية لعلوم المعلومات وممارستهاالمؤتمرات السنوية للجمعية اوتظهر  

سةةاع وتنةوع مجةةال مهنةةة  التوثيةةق ، حيةةث تعةالج هةةذه  األيةةام  أمةةورا  مةةن بينهةةا األيةام األلمانيةةة للمةةوثقين( مةةدى ات

وقةةد أظهةةر  .التطةةورات التكنولوجيةةة الجديةةدة، وقضةةايا اإلدارة، واألسةةواق، وفةةرص سةةوق المعلومةةات والوثةةائق

لمعلومةات  الجمعيةة األلمانيةة لعلةوم ا 2000المؤتمر عن  اإلعالم والرأى العام  الةذى نظمةاه ألول مةرة فةى عةام 

وممارسةةة المعلومةةات  و الرابطةةة العامةةة التحةةادات المكتبةةات األلمانيةةة  سةةويا ليكةةون  اليةةوم التسةةعين ألمنةةاء 

المكتبات  و اليوم الثانى والخمسين للموثقين  بشكل جلى إلى أى مدى تقاربت أشكال وأهداف كال االتحادين عبر 

عليةه أن انضةمت الجمعيةة  ر التصةاقا  فةى المسةتقبل. ممةا ترتةبالفترة الماضية وأنهما فى سبيلهما للعمل بشكل أكثة

األلمانية لعلوم المعلومات وممارسة المعلومات إلى االتحاد المؤسةس حةديثا للمكتبةة والمعلومةات بألمانيةا  منةذ عةام 

جيةدة  . كما أن المؤتمر الذى يعقد كةل ثةالث سةنوات فةى اليبةزيج يقةدم للعةاملين بالمكتبةات والمةوثقين قاعةدة2004

 للتعاون البناء.

 

 

 

 

 التعاون الدولى 

إن التعاون الوثيق على مستويات متعددة قدر المستطاع مع شركاء من كافة األطراف فى مجةال برنةامج  

هةو أمةر ال غنةى عنةه مةن أجةل إحةداث تطةوير إيجةابى  علةى قطةاع المكتبةات فةى  IuDدعم المعلومةات والتوثيةق 

ليشةمل المسةتويات الدوليةة. فقةد وصةف اتحةاد المكتبةة والمعلومةات بألمانيةا فةى تلةك  ألمانيا. هذا التعاون الذى يمتةد

بعنوان  على الطريق نحو مجتمع المعرفى العالمى  أهداف العمل الدولى وشةروطه  2005الورقة المنشورة عام 

ا االتحةاد الراعةى ومحاوره وهياكله التنظيمية، وال سيما بوصف ذلك االتحاد هو الجهةة المنسةقة. حيةث يتواجةد هةذ

فةةى قلةةب شةةبكة تضةةم اتحةةادات مختلفةةة، ولجةةان وكتبةةات وموضةةوعات. وقةةد زاد التعةةاون الةةدولى بقطةةاع المكتبةةات 

  IFLAاأللمةانى زيةادة كبيةرة منةذ ذلةك الحةين مةةدعوما بمةؤتمر المنظمةة العالميةة للجمعيةات والمؤسسةات المكتبيةةة 

-BI  التعاون فى كل من منظمة المكتبةة والمعلومةات الدوليةة .  وتتمثل دعامات ذلك 2003المنعقد فى برلين عام 

International  /بوصفها منظمة منبثقة عن اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا، ومعهد جوته، وشبكة الصةالحيات

، واللجنةةة القوميةةةة للمنظمةةة العالميةةةة للجمعيةةات والمؤسسةةةات  DBVالدوليةةة داخةةل االتحةةةاد األلمةةانى للمكتبةةةات 

 .  IFLAكتبيةالم

ومنذ نهاية القرن العشرين تأثر قطاع المكتبات األلمةانى بانتقةال كثيةر مةن االختصةاص إلةى المؤسسةات  

والهيئات األوربية، وذلك فى أعقاب مةا حةدث مةن تطةور سياسةى فةى أوربةا فقضةايا مثةل حقةوق المؤلةف، وقةانون 

وبةى. كمةا أصةبحت مسةائل مكتبيةة أخةرى مثةل اإلعارة الخارجية، وقانون الضةرائب تخضةع اليةوم للتشةريع األور

حركة االستعارة الدولية، وتكوين اندماجات اقتصةادية، ومشةاكل التزويةد بخطةوط نقةل البيانةات  يةتم حسةمها اليةوم 

على المستوى األوربى. ولم يعد من الممكن إغفةال التوابةع  التةى نتجةت عةن التحريةر المزمةع لألسةواق فةى إطةار 

  WTO.التجارة العالمية  الجات ومنظمة-مفاوضات

وبالنظر إلى التشابك اإللكترونى والتكامل المتصاعد دوليةا  بةين البحةوث ونقةل المعلومةات فةنن المكتبةات 

فى حاجة إلى التعاون الدولى. فقةد ذكةر موضةوع المجتمةع  –مثلها مثل مكتبات كل دول العالم األخرى  –األلمانية 

، حيةث ورد كةذلك ذكةر 2005، ثم فةى تةونس عةام 2003فى جنيف عام  لمقمة معلومات العاالدولى ألول مرة فى 

 دور المكتبات فى النقاج.



والمؤسسةةات، واالتحةةادات والةةروابط المكتبيةةة األلمانيةةة كلهةةا  مجتمعةةة أعضةةاء فةةى المنظمةةة العالميةةة  

فةى  1927م ، الةذى هةو االتحةاد المركةزى المكتبةى، والمؤسةس فةى عةا(IFLA)للجمعيات والمؤسسات المكتبيةة  

لها مقر رئيسى ثابت فى دن هاج، أما مؤتمرها السنوى فيعقد كةل مةرة فةى مكةان  IFLAمدينة جالسجو. ومنظمة 

رئاسة المنظمة لتكون ثالث ألمانية تشغل هذا المنصب  2007مختلف من العالم. وفد تولت كالوديا لوكس منذ عام 

 (.1991-1985ه )( وهانز بيتر جي1963-1958بعد كل من جوستاف هوفمان )

 الوطنيةة IFLAلجنةة تأسةيس  1974تةم فةى عةام  IFLAومن أجل تنسيق المساهمة األلمانية فى منظمة   

بمكتب السكرتارية التابع لها لدى االتحاد األلمةانى للمكتبةات فةى بةرلين، والتةى يمثةل فيهةا اليةوم بجانةب االتحةادات 

، وكل مةن (AspB)، ومجموعة عمل المكتبات المتخصصة BIDاألعضاء فى اتحاد المكتبة والمعلومات بألمانيا 

مكتبةة الدولةة والجامعةة  -ساكسةونيا  واليةةالمكتبة الوطنية األلمانية، ومكتبتى الدولةة فةى بةرلين وميةونيخ، ومكتبةة 

. والجمعيةة األلمانيةة للبحةوث فهةى المنظمةة المضةيفة والداعمةة DFGلمدينة دريسدن والجمعية األلمانية للبحةوث 

 . IFLAلي ا لعضوية االتحادات فى ما

أما على المستوى األوربى فنن االتحادات األلمانية ممثلة من خالل المكتب األوربى التحةادات المكتبةات  

ليمثةةل مصةةاله قطةةاع  1991، والةةذى أسةةس هةةو انخةةر فةةى الهةةاى فةةى عةةام (EBLIDA)والمعلومةةات والتوثيةةق 

ولةدى اللجنةة األوربيةة، ولةدى المجلةس األوربةى وهةدف منظمةة /  المكتبات والمعلومةات لةدى البرلمةان األوربةى،

EBLIDA  هةةو تكةةوين نفةةوذ متصةةل التةةأثير للسياسةةة المكتبيةةة مةةن خةةالل تبةةادل المعلومةةات، والمشةةورة الفنيةةة

 . EU االتحاد األوربىواالتصال مع ممثلى وبرلمانيى 

نةد صةياغة قةوانين االتحةاد دور بةارز بصةفة خاصةة بمةا تقةوم بةه مةن اتصةاالت ع EBLIDAولمنظمة  

وفى محور نشةاطها فةى العةام السةابق بةرزت فةى  .األوربى والتى تكون الحقا ملزمة لكل أعضاء االتحاد األوربى

قترح من خطوط عامة لتحقيق االنسجام فيما يخع  قواعد الخدمات وحقوق الملكيةة المقام األول أرائه الفنية فيما ا

الةدعم التةى يقةدمها االتحةاد األوربةى، وبشةكل متزايةد للمكتبةات أيضةا ، إلةى  الفكرية والرقميةة. حيةث تهةدف فةرص

الحفاظ على التنوع الثقافى للدول األعضاء وأقاليمها، واإلبقاء على الهوية الوطنية لهذه الدول، إلةى جانةب ضةمان 

ى دعةم التقنيةات مواصل مروعات الرقمية. وال شك أن برنامج المكتبةات للمفوضةية األوربيةة الةذى كةان يعمةل علة

المبتكرة، سوف يتواصل مةن خةالل البنةامج البحثةى السةابع حةول تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت، فضةال عةن 

. هةذا ويضةم برنةامج االتحةاد 2013حتةى  2007التعليم المستمر مدى الحياة، وال سيما بعد مد فترة العمةل بةه مةن 

 Erasmus)التعلةيم المدرسةى(، وإراسةموس  Comenius األوروبى إلى جانب البةرامج المعروفةة، مثةل برنةامج

)للتأهيةةةل المهنةةةى(، وبرنةةةامج جرونةةةدتفيج  Leonardo da Vinci)للتعلةةةيم العةةةالى(، وليونةةةاردو دافنشةةةى 

Grundtvig   لتعليم الكبار(، يأتى كذلك برنامج عرضى مثةل برنةامج جةان مونيةه(Jean Monnet   :ومحةوره(

 االندماج األوروبى(.

مؤتمر المكتبات القوميةة بى عالوة على ذلك المكتبات الوطنية الممثلة فى وعلى المستوى األور ويتعاون 
.  حيةةث تعةةد أهةةم نتةةائج هةةذا التعةةاون هةةى  المكتبةةة الرقميةةة األوروبيةةة . وهةةو واحةةد مةةن (CENL) األوربيةةة

مةن أجةل دعةم االقتصةاد ، بوصفه جزء من االستراتيجية الكاملةة i2010"المشروعات الرئيسية فى إطار مبادرة  

الرقمى. كما أن مشروع  ذاكرة أوروبا  يجعةل كافةة محتويةات المكتبةات الوطنيةة األوروبيةة متاحةة ويمتةد ليشةمل 

كةةةذلك دور المحفوظةةةات أو األرشةةةيف والمتةةةاحف، التةةةى تعةةةد مصةةةادرها وموادهةةةا مةةةن ضةةةمن الميةةةراث الثقةةةافى 

 األوروبى.

تبات العلمية تحت رعاية المجلس األوربى أطلق عليها اسةم تم تأسيس جمعية دولية للمك 1971وفى عام  

ينتمةةةى إليهةةةا كأعضةةةاء كثيةةةر مةةةن مكتبةةةات الدولةةةة والواليةةةات  (LIBER) ليبةةةر  )جامعةةةة المكتبةةةات األوربيةةةة( 

ومؤسسات التعليم الجامعى فى ألمانيا وتتمتع هذه الجمعية فى نفس الوقت بصفة المستشةار فةى المجلةس األوربةى، 

مساعدة المكتبات العلمية فةى أوربةا علةى بنةاء شةبكة أوربيةة تعمةل علةى مسةتوى أوربةا كلهةا لضةمان  ومن أهدافها

الحفاظ على الميراث الثقافى األوربى وتحسين طرق الوصول إلى محتويات المكتبات األوربية، وتأسةيس خةدمات 

 معلوماتية فى أوربا أكثر فعالية. 

)السةةلطات  NAPLE ارة المكتبةةات فةةى أوروبةا منظمةةةأسسةت المنظمةةات القوميةة إلد 2002وفةى عةةام  

الوطنية على المكتبات العامة فى أوروبا(، وذلك من أجل تشجيع التنميةة االسةتراتيجية فةى قطةاع المكتبةات العامةة 

 بأوروبا على المستويين السياسى واإلدارى.

احف، والحفاظ على انثةار تتبع مجموعة عمل بوابة الشئون األوروبية للمكتبات، ودور األرشيف، والمت 

(EUBAM)  هدفا يتمثل فى دعم إتاحة المحتويات الثقافية والعلمية من خالل التحويل إلى الرقمية، علمةا بةأن كةل

، والجمعية األلمانية للبحوث وكذلك خبراء من الوالياتمن مؤتمر وزراء الثقافة، والوزارات االتحادية ووزارات 

احف، وشةةئون الحفةةاظ علةةى انثةةار، كلهةةا ممثلةةة فةةى تلةةك المجموعةةة. ويعةةد أهةةم المكتبةةات ودور األرشةةيف، والمتةة



  )الحصر المتعةدد اللغةات للميةراث Michaelمشاريع البوابة فى الوقت الحالى هو بناء بوابة أوروبية بعنوان  +

 الثقافى فى أوروبا(، ذلك المشروع الذى يتكون من مجموعة من البوابات القومية.



 

  الفصل الخامس

 التعاون فى قطاع المكتبات 

 الخدمات المحلية واهقليمية والقومية من خ ل التعاون

 ،ال يعد التعاون المكثف والناجه فيما بين المكتبات األلمانية ظةاهرة حديثةة العهةد بةأى حةال مةن األحةوال 

العشةرين، ثةم امتةدت حيث كانت بداية ممارسة هذا التعاون أوال  فى بروسيا على وجه الخصوص فى مطلع القرن 

ت الصعوبات االقتصادية بعد الحرب العالمية األولى والخسةائر الفادحةة األلمانى إلى أن حدإلى كافة أنحاء الرايخ 

ولكةن الطفةرة  .فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بالقائمين على المكتبات إلى البحث عةن إمكانيةات أخةرى للتعةاون

القةدرة علةى تةوفير الكتةب وإتاحةة المعلومةات منةذ مرحلةة التوسةع فةى التعلةيم فةى السريعة والمتزايدة فى متطلبات 

الستينيات من القرن العشرين، أدت إلى محاولة هيكلة مرحلة التطوير التاليةة لمنظومةة المكتبةات األلمانيةة بمنةاهج 

ة اإللكترونيةة دفعةة عقالنية والتخطيط لهةا بشةكل منطقةى كمةا أعطةى إدخةال نظةام معالجةة البيانةات وتوسةيع الشةبك

 جديدة لسبل العمل المشترك وخلق قاعدة للدرب المتبع فى عصر المكتبة الرقمية. 

 أسس العمل المشترك 

، وهو لجنة استشارية موقرة فى مجال العلوم والبحث والتكنولوجيةا، مجلس العلوموضع  1964فى عام  

قةد ضةمت هةذه التوصةيات أفكةارا  أساسةية لبنةاء كيةان   و. توصياته بشأن عمليات توسيع وإثراء المكتبات العلميةة

مكتبة ونمةاذج ميزانيةات  82المكتبات العلمية فى ألمانيا االتحادية آنذاك، إلى جانب توصيات فردية عملية لحوالى 

مشاريع هامة مثل إنشاء مجموعات لكتةب التةدريس فةى مكتبةات  جامعات والمعاهد العليا، كما أنه اقترحلمكتبات ال

اهةد العليةا وإعةةداد فهةارس متكاملةة إلجمةةالى مقتنيةات الكتةب فةةى الجامعةة وجةاءت توصةةيات  مجلةس العلةةوم  المع

لتكةةون بمثابةةة الباعةةث لتطةةوير تصةةورات تخطيطيةةة وأدوات فرديةةة )مثةةل نمةةاذج الميزانيةةة والعةةاملين والمسةةاحة 

 المطلوبة(. 

مةؤتمر المكتبةات أللمانية بأكمله، أخةذ ونظرا  لغياب جهة مركزية مختصة ومسئولة عن قطاع المكتبات ا 
بزمةةام المبةةادرة بوصةةفه السةةقف المشةةترك لكيةةان المكتبةةات العلميةةة والعامةةة آنةةذاك، فأعمةةال خطةةة البنةةاء  األلمانيةةة

، وتنوى الخطة  تصميم شبكة مكتبات شاملة تغطى كافة أنحاء جمهورية ألمانيا 73المعروفة بأسم الخطة المكتبية 

يسةةتدل عليةةه مةةن العنةةوان الفرعةةى فقةةد أنطلقةةت الخطةةة مةةن االقتنةةاع الراسةةخ بةةأن  المتطلبةةات  االتحاديةةة، وهةةو مةةا

المتزايةةدة بأسةةتمرار فةةى كافةةة مجةةاالت التعلةةيم العةةام والتةةدريب المهنةةى واسةةتكمال التةةدريب إلةةى جانةةب البحةةث 

مكةان، خاصةة تلةك التةى  والمعرفة  لن يمكن تحقيقها إال   عندما تتةوافر المراجةع مةن كافةة األنةواع لكةل فةرد فةى

ستشكل فى المستقبل دعامة التعليم، إلى جانةب وسةائط المعلومةات.  وجةاءت الخالصةة مفادهةا أن هةذا الهةدف لةن 

  73يبلغه أحد سوى فى إطار منظومة مكتبات موحدة ومن خالل تعاون كافة المكتبات. وقد نشأت  خطة المكتبةة 

 باالتفاق مع يوم المدينة األلمانى.

 

، التةةى أعةةدها أمنةةاء مكتبةةات مةةن جميةةع أنحةةاء ألمانيةةا وقةةدمتها 93مكتبةةات ل ورقةةة الوضةةع الفعلةةى وتشةةك 

، األساس للتعاون فيما بين المكتبةات. حيةث تضةم هةذه الورقةة جميةع 1993عام  رابطة اتحادات المكتبات األلمانية

فرعةى كيةان المكتبةات أوال: وهمةا  أنماط المكتبات، وتتخطى نهائيا  من حيث التصور ذلك الفصل التقليدى فةى كةال

المكتبةات ذات األنمةاط المختلفةة واألحجةام المختلفةة  1993المكتبات العلمية والمكتبةات العامةة. وقةد ضةمت خطةة 

. وانطالقا  من هةذا 73بحسب موقعها فى شبكة النظام العام للتزويد بالمراجع، كما حدث بالفعل فى الخطة المكتبية 

ع مةةن المهةةام للمكتبةةة، ممةةا يتطلةةب تجهيةةزات ضةةرورية. كمةةا أن المهةةام المتعلقةةة بكافةةة التصةةنيف نةةتج جمةةع متنةةو

المكتبةةات ينبغةةى آداءهةةا مةةن قبةةل مرافةةق مركزيةةة أو علةةى شةةكل اتحةةاد، أى مةةن خةةالل العمةةل المشةةترك فيمةةا بةةين 

 الجهات. 

واختالفهةا، بةل وزادت أسباب مثل الهيكةل الالمركةزى لقطةاع المكتبةات األلمانيةة وتعةدد جهةات التمويةل 

وتعدد أنماط المكتبات، إلى جانب الشروط اإلداريةة والسياسةية العامةة للدولةة الفيدراليةة، وغيةاب جهةة اختصةاص 

للتوجيةه والتخطةةيط تعمةل علةةى مسةتوى الدولةةة، زادت مةةن ضةرورة العمةةل المشةترك وأصةةبه التعةاون فةةى الوقةةت 

بات األلمانية وذلك ما يؤكده العدد الهائةل مةن المشةروعات الحالى يشكل واحدا  من المالمه المشكلة لمنظومة المكت

الجماعيةةة، فضةةال عةةن كةةم تكةةتالت واتحةةادات المكتبةةات كمةةا يتضةةه أيضةةا  أن الهيكةةل الخةةاص لمنظومةةة المكتبةةات 

األلمانية ال يشكل نقيصه بأى حال من األحوال، بل أنه يجب تحقيق نتائج فاعلة من خالل التوزيع المتروى للمهةام 

عاون الذى يساير التخطيط. إال أن التعةاون ال يمكةن أن يكةون بةديال  للعجةز فةى تزويةد المكتبةات ماديةا  أو بةديال  والت

 لمؤسسة مركزية تقوم بمهمة التنسيق.



هناك نوعان من المهام المتاحة أمام إجراءات التعاون: فاألمر إمةا يتعلةق بمهةام ذات أهميةة قوميةة يمكةن 

ل بها نظرا  لبعد هذه المهام وأهدافها المحددة وطبيعتها، أو أن األمر يتعلةق بمهةام متكةررة إنجازها فقط بتقسيم العم

باستمرار وتخع فى نفس الوقت مكتبات كثيةرة، قةد تةؤدى إلةى حةدوث تةأثيرات تعقةل نتيجةة إنجازهةا مركزيةا  أو 

وبطبيعة الحال أيضةا  فةى إطةار جماعيا  كما يمكن للتعاون أن يتم على صعيد محلى أو إقليمى أو فى إطار أوروبى 

دولى وتشارك مكتبات ألمانية عديدة فى مشروعات واتحادات تتخطى الحدود، فعلى سبيل المثةال فةى منطقةة بحةر 

  , BIBLIO 2 )، وفةى شةمال نهةار الةراين (ARGE Alp)البلطيق )مكتبة البلطيق(، وفى منطقةة جبةال األلةب 

EUCOR) وروبية. كمةا أنهةا تشةارك بالعمةل ضةمن منظمةات ولجةان دوليةة وفى منطقة نهرى الراين والماس األ

. كةذلك تشةارك المكتبةات األلمانيةة (IFLA)وخاصة فى هيئات المنظمة العالميةة للجمعيةات والمؤسسةات المكتبيةة 

فى المبادرات وبرامج دعم االتحةاد األوروبةى وأنشةطة اليونسةكو.  فيمةا يلةى نعةرض لةبعض األمثلةة ذات األهميةة 

 تخطى اإلقليمية، وتظهر التعاون البارز فى مجاالت اقتناء الكتب والمعالجة الفنية.التى ت

 التعاون فى ملال االقتناء 

تتعاون المكتبات العلمية منذ عقود وبشكل وثيق فى مجال االقتنةاء، كمةا طةورت المكتبةات العامةة نمةاذج  

وستفاليا اتفاقيات حول مجةاالت  –شمال الراين  يةوالفردية تعاونية القتناء الكتب، حيث أبرمت المكتبات الكبرى ب

خاصة لجمةع الكتةب، تسةتوجب تكثيةف اإلشةراف عليهةا وتمةول بمةوارد الدولةة، وتهةدف المشةروعات التةى سةيرد 

ذكرها فيما يلى إلى بناء محتوى حقيقى للمكتبات حيث تتوافر الموارد المالية لالقتناء لشراء حقوق االسةتغالل كمةا 

ات األلمانية فيما بينها لتشكل اتحادات، وهو األمر المعتاد على المسةتوى الةدولى، حيةث تهةدف هةذه انضمت المكتب

االتحادات إلى الحصةول علةى التةراخيع للوسةائط اإللكترونيةة بشةكل متعةاون ويمكةن أن يةزداد عةرض العنةاوين 

عقةود االتحةادات ودون إضةافة المطلوبة ويتسع خاصة فى حالة المواد الرقمية باهظةة التكةاليف، وذلةك مةن خةالل 

 أعباء على ميزانية االقتناء. 

 

 اللمعية األلمانية للبحوث وبرنامج محاور جمع الكتب 

هى جهة اإلدارة الذاتية والمركزيةة للعلةوم ودعةم البحةوث فةى   (DFG) الجمعية األلمانية للبحوثتعتبر  

وتخةدم الجمعيةة العلةم فةى كافةة فروعةه مةن خةالل الةدعم  المعاهد العليا والمعاهد البحثية الممولة بةاألموال العامةة،

لتكةون  1949المالى لمشاريع األبحاث ومن خالل دعةم التعةاون فيمةا بةين البةاحثين أعيةد إنشةاء هةذه الجمعيةة عةام 

. تتلقةةى الجمعيةةة 1920التةةى تأسسةةت عةةام  جمعيةةة الطةةوارىء لمنظومةةة العلةةوم األلمانيةةةبمثابةةة اسةةتكمال لتقليةةد 

، إلةةى جانةةب مبةةالا صةةغيرة مةةن جهةةات خاصةةة، وذلةةك لتمويةةل الواليةةاتمةةن الحكومةةة االتحاديةةة ومةةن المسةةاعدات 

لةةدعم البحةةث العلمةةى طبقةةا  للمةةادة  1975نشةةاطاتها ومهامهةةا. وتسةةتند إعانةةات الدولةةة علةةى االتفاقيةةة المبرمةةة عةةام 

 ب( من القانون األساسى. 91)

ة الهامةة للبحةث، لةذا تةدعم الجمعيةة األلمانيةة للبحةوث ونظرا  ألن المكتبةات تشةكل مرافةق البنيةة األساسةي 

. وتتركةز إجةراءات 2005مليون يورو تقريبا  فى عةام  34,3قطاع المكتبات العلمية أيضا ، حيث بلا الدعم حوالى 

جع الدعم على البرامج الفاعلة والتى تتخطى الحدود اإلقليمية، ويمكن تلخيصها فى المجاالت التالية: اإلمداد بالمرا

وال سةيما بالحصةول علةى التةراخيع  –المقسمة بحسب التخصصات عبر الحدود اإلقليمية سةواء كانةت مطبوعةة 

أو كانت مواد إلكترونية من خةالل مكتبةات  -القومية لبنوك المعلومات، ومجموعات النصوص وأرشيف الدوريات

فتراضةية المتخصصةة، فضةال  عةن المجاالت الخاصة لجمع الكتب والمكتبات المتخصصةة فةى شةبكة المكتبةات اال

األشكال واألساليب الجديدة للنشر، متضمنة توفير طويل األمد للوثائق الرقمية، إدارة نظم المعلومةات فةى المعاهةد 

العليا والهيئات العلمية، وتوريد نظم المعلومات البحثية بشةكل ثقةافى متضةمنة تةوفير طويةل األمةد للوثةائق الرقميةة 

دمات، والبنيةةة األساسةةية للمعلومةةات، إلةةى جانةةب شةةبكات موجهةةة بحسةةب الموضةةوعات فةةى نموذجيةةة لتقةةديم الخةة

مؤسسات التعليم العالى والمنشئات العلمية مع االسةتعانة بالتحويةل إلةى الرقميةة للمةواد المتاحةة، واقتنةاء محتويةات 

 قديمة وقيمة وبناء بوابات متخصصة بحسب المواد.   

بر للحدود اإلقليمية هو عنصر جوهرى فى برنامج دعم المكتبات للجمعيةة ويعد نظام توفير المراجع العا 

األلمانيةةة للبحةةوث، ذلةةك النظةةام الةةذى تشةةارك فيةةه اليةةوم ثالثةةة أنمةةاط مةةن المكتبةةات أال وهةةى : المكتبةةات الشةةاملة 

وقةد بمجاالت جمع الكتب الخاصة، والمكتبةات العلميةة المتخصصةة، إلةى جانةب المكتبةات المركزيةة المتخصصةة 

لقطاع المكتبات العلمية فةى جمهوريةة ألمانيةا االتحاديةة  مجاالت الجمع الخاصةخطة  1949صاغت الجمعية عام 

وذلك تبعا  لتقليد قديم يرجةع إلةى القةرن التاسةع عشةر ولقةد وضةعت هةذه الخطةة لتةأمين تةوافر اإلصةدارات العلميةة 

لك أثناء سنوات األزمة وإعادة البناء فةى أعقةاب الحةرب واألجنبية الهامة على األقل فى نسخة واحدة فى ألمانيا وذ

العالمية الثانية ولقد تطورت هذه الخطة مع مرور الوقت لتصبه نظاما فعليا  إلتاحة الكتب والمراجةع عبةر الحةدود 

 اإلقليمية فى خدمة العلم والبحث.



 

ى  تحمةل نظةام تعةاونى مكتبة متخصصة قادرة  اليةوم علة 30مكتبة دولة وجامعة وأكثر من  23وهناك  

محور محددة لجمع الكتب سواء متخصصة أو إقليمية بناء على أسس المهام المحددة. كذلك انضةمت  100لحوالى 

االتحادية فى الشرق إلى ذلك البرنامج الذى كان قاصرا  من قبل على الغرب األلمانى فقط مةن  الوالياتمرافق فى 

مكتبات المجاالت الخاصةة لجمةع ة بعد إعادة الوحدة األلمانية أما مهمة خالل خلق وبالتالى نقل مجاالت جمع جديد
هذه فتتركز فى إثراء المجموعات المتخصصة بشكل منظم ووضةع الكتةب المقتنةاه بمسةاعدات ماليةة مقدمةة  الكتب

م كافةة من الجمعية األلمانية للبحوث رهن االستخدام خارج اإلقليم وقد صيا تكليف الجمع بشكل شامل أى أنه يضة

الوسةةائط المعلوماتيةةة ولضةةمان فعاليةةة النظةةام فةةى المسةةتقبل فةةنن مكتبةةات المجةةاالت الخاصةةة لجمةةع الكتةةب ملتزمةةة 

مةع اقتنةاء التةراخيع والحقةوق  2004بندماج اإلصدارات الرقمية فةى برنةامج الجمةع،  وهةو مةا يحةدث منةذ عةام 

بنةاء علةى الطلةب علةى المراجةع الخاصةة بالبحةث القومية. ونظرا  ألن برنةامج محةاور جمةع الكتةب ال يتحةدد فقةط 

الراهن، ولكنه يضع فى الحسبان االحتياج المتوقع مستقبليا للمراجع أيضا ، لذا يجب إيجاد حل لمسألة توفير المواد 

 الرقمية وبشكل طويل األمد. 

مكتبةة التةى ويمكن تحديد مجةاالت جمةع الكتةب التةى تةم تجهيزهةا مةن قبةل الجمعيةة األلمانيةة للبحةوث وال 

تشرف عليه، وكذلك أيةة مكتبةات افتراضةية متخصصةة نشةأت بالفعةل، إمةا بمسةاعدة اإلصةدارات المختلفةة أو مةن 

خةةالل نظةةام معلومةةاتى قةةائم علةةى شةةبكة اإلنترنةةت. وبينمةةا تغطةةى المكتبةةات المركزيةةة المتخصصةةة المجةةةاالت 

، فنن مجاالت الجمةع األخةرى موزعةة علةى المتخصصة الكبرى مثل الطب والعلوم الطبيعية والهندسة واالقتصاد

العديةةد مةةن المكتبةةات العلميةةة الشةةاملة والمتخصصةةة ويمكةةن تكةةريس هةةذه المكتبةةات سةةواء لعلةةوم معينةةة )مثةةل علةةم 

النبات، وعلوم الغابات، وعلةم الةنفس، وعلةم الالهةوت( كةذلك لمنةاطق لغويةة أو ثقافيةة أو جغرافيةة معينةة )أفريقيةا 

 حضارات الهنود الحمر أو اإلسكيمو، وجنوب آسيا، وجزر المحيط الهادى(. جنوب الصحراء، ولغات و

كما يتم ثبتهةا  ،تتم معالجة الكتب المقتناه بغرض توفير المراجع عبر الحدود اإلقليمية وصفيا وموضوعيا 

ويةتم  .فى فهارس المكتبات المحلية إلةى جانةب قواعةد بيانةات متشةابكة علةى مسةتوى األقةاليم والجمهوريةة بأسةرها

باإلضافة لةذلك تعريةف العلمةاء المهتمةين بهةذه المراجةع مةن خةالل إصةدارات واسةعة االنتشةار إمةا متخصصةة أو 

تقليدية أو إلكترونية )فى صورة قوائم المقتنيات الجديدة، وخدمات المحتويات الجارية للةدوريات(. وإذا كانةت هةذه 

األلمانيةة فتقةدم اليةوم كثيةر مةن مكتبةات مجةاالت الجمةع  اإلصدارات متاحة سابقا  فى إطار خدمة حركةة اإلعةارات

. كمةا يخةدم إدخةال هةذه المصةادر subitoالخاصة وكذلك المكتبات المركزية المتخصصة خدمة التوثيةق الخاصةة 

التةةى سةةوف تكةةون لهةةا اولويةةة االسةةتخدام مسةةتقبليا  علةةى أجهةةزة الحاسةةب انلةةى أيضةةا  التجهيةةز المحسةةن لمقتنيةةات 

 الخاصة.  مجاالت الجمع

الجمع لتصبه مكتبات متخصصة افتراضةية مةن خةالل الةدعم المةالى المقةدم  محاورلقد تطورت مكتبات  

كمةا أنهةا تجمعةت فةى شةكل  مكتبةة افتراضةية متخصصةة . وتهةىء  1998من الجمعية األلمانية للبحوث منذ عام 

اإلنترنةةت المختبةةرة نوعيةةا   ألحةةد منفةةذا  للمةةواد المطبوعةةة وكةةذلك لمصةةادر  المكتبةةات االفتراضةةية المتخصصةةة

، التى تتجمع بها كافة المكتبات االفتراضةية المتخصصةة Vascodaالتخصصات. وتتيه البوابة الرئيسية فاسكودا 

، تتةيه إمكانيةة البحةث الةذى  BMBFواتحادات المعلومات المدعومة من قبل الوزارة االتحادية للتعلةيم والبحةوث 

عضةةوا مةةن  30أصةةبحت بوابةةة فاسةةكودا إتحةةاد مسةةتقل يضةةم أكثةةر مةةن  2005يتخطةةى التخصصةةات. ومنةةذ عةةام 

 المكتبات ومؤسسات المعلومات المتخصصة.

 جمع الطبعات األلمانية 

بينما كانت تتواجد مجموعات شاملة للدب القومى فى المكتبات الوطنية الكبرى بالبالد األخةرى، فننةه لةم  

. 1912األلمةانى المطبةوع سةوى منةذ إنشةاء المكتبةة األلمانيةة عةام  تتأسس مكتبة أرشةيفية مركزيةة للتةراث الثقةافى

نفسةها لمهمةة  جماعةة عمةل مشةتركة لجمةع لجمةع الطبعةات األلمانيةةتكرس المكتبات المتكتلة فى  1989ومنذ عام 

 –مانيةة االستكمال المنظم لألعمال المكتوبة فى المناطق األلمانية ولكنها متةوافرة بثغةرات كبيةرة فةى المكتبةات األل

مليةون  12,5وذلك بمساعدة مؤسسة فولكس فاجن فى السةنوات الخمةس األولةى حيةث قةدمت دعةم مةالى كبيةر بلةا 

. وتسةتكمل المكتبةة الوطنيةة األلمانيةة 1912فيما يخع المطبوعات الصادرة منذ نشأة الطباعة وحتى عةام  -يورو

لمانيةة بالعةدد المحةدد قانونةا مةن النسةخ وهكةذا تنشةأ جمع الطبعةات األ 1913بالتعاون مع المكتبة األلمانية منذ عام 

 مكتبة وطنية افتراضية تتجه صوب التكامل. 

ويستند توزيع العمل فيما بين المكتبات المشاركة على تقسيم يتبع جدول زمنى وقد توزعت أجزاء العمل  

ر الحقبةة الزمنيةة التةى هةى المختلفة على كةل المكتبةات التةى تمتلةك حتةى انن مقتينةات ضةخمة مةن المراجةع تسةاي

مسئولة عنها وتقع المراحل الزمنية التالية ضمن المكتبات الست التابعة لهيئة عمل جمع الطبعات األلمانية على ما 

 يلى: 



 ميونيخ  –: مكتبة الدولة ببافاريا  1600 – 145

   Bayerische Staatsbibliothek München 

 فولفينبوتيل  –: مكتبة هيرتسوج أو جوست 1700 – 1601

   Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 

 جوتنجن  –ساكسونيا السفلى  والية: مكتبة الجامعة والدولة ب1800 – 1701

 Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen  

 هر الماين فرانفكورت على ن –: مكتبة جامعة يوهان كريستيان سينكينبيرج  1870 – 1801

Johann Christian Senckenberg Unversitätsbibliothek in Frankfurt am Main  

 برلين  –: مكتبة الدولة للتراث الثقافى لبروسيا 1912 – 1871

Staatsbibliothek zu Berlin-presussischer Kulturbesitz  

 وما يلى: المكتبة  الوطنية األلمانية  1913

     Did Deutsche Bibliothek  

وتقتنى كل من المكتبات الجامعة لتراث الماضى استرجاعيا  لحقبتها كافة الطبعات فى المناطق المتحدثةة  

باأللمانية وكافة األعمال الصادرة باللغة األلمانية بغض النظر عن مكان االصدار وتحتل الطبعةات التةى ال تتةوافر 

ة األولى فى عمليةة االقتنةاء كمةا تةدون كافةة المطبوعةات المقتنةاه فةى للجمهور فى أى من المكتبات األلمانية المرتب

إطار هةذا المشةروع فةى قواعةد بيانةات الفهةارس عبةر الحةدود اإلقليميةة لتصةبه متاحةة عبةر شةبكة اإلنترنةت علةى 

 مستوى العالم وكثيرا  ما تتطلب الطبعات التاريخية التعامل معها بحرص خاص، كمةا يسةتكمل تصةوير المسةتندات

على الميكروفيلم على سبيل التأمين إجراءات الحف  إلى جانب تحويل أكثر فأكثر من هذه المطبوعةات إلةى الحالةة 

 الرقمية.

طبعةة فةى صةورة  40.000عمل أصلى وأكثةر مةن  100.000وبالرغم من إتمام إقتناء وتوفير أكثر من  

مةا زالةت فةى بدايةة طريةق   نيةة االفتراضةيةالمكتبةة الوط، إال أن عمليةة إثةراء وتوسةيع 1990مصغرات منذ عةام 

طويل، حيث ال يستطيع أحد أن يحدد أطالقةا  عةدد الكتةب التةى ظهةرت فةى ألمانيةا منةذ أختةراع الطباعةة، وبحسةب 

التقديرات فما زالت هناك عشرات السنوات من الجمع على هةذا المسةتوى الحةالى ضةرورية لةذلك يعتبةر مشةروع 

 قرن.  جمع الطبعات األلمانية مشروع

 تعاون المراجعين العلميين 

نةةوع مةةن المسةةاعدة التةةى ال غنةةى عنهةةا  1976الةةذى بةةدأ عةةام  (LK) تعةةاون المةةراجعين العلميةةينيشةةكل  

للمكتبات العامة فى مجال إثراء وزيةادة المقتنيةات ويهةدف هةذا التعةاون إلةى تفةادى العمةل المضةاعف عنةد اختيةار 

رئية وهدفه الرئيسى هو تسهيل أطالع المكتبات العامة على الوسائط التى المراجع والكتب والوسائط السمعية والم

مةادة، وتشةكل هةذه الهيئةة فةى نفةس الوقةت قاعةدة  85000تصدر حديثا  فى ألمانيةا والتةى يزيةد عةددها سةنويا  علةى 

 لطلبيات الكتب والوسائط. 

القريبة من الممارسة وبين فعالية ويربط تعاون المراجعين العلميين بين مزايا رؤية السوق الالمركزية و 

مراجعةا علميةا  مةن حةوالى  75نظام للتشاور منسق مركزيا  ويشترك فيه اتحاد المكتبات األلمانية الذى يضم قرابةة 

مكتبة ومؤسسة مكتبية إلى جانب اتحةاد العةاملين فةى اإلعةالم والمكتبةات )جمعيةة مشةهرة( الةذى يضةم حةوالى  60

لخدمات المكتبات، شركة ذات مساهمة محدودة، بوصفها مركز التوزيع  ekzضا  شركة ناقدا ، كما تشارك أي 250

 والتسويق الذى يضم العديد من المراجعين العلميين.

ويعنى تعاون المراجعين العلميين من حيث المعنى الدقيق فقط بالمراجع المتخصصةة، أى غيةر الروائيةة  

ء والتسةةجيالت الصةةوتية إلةةى جانةةب التسةةجيالت والوسةةائط أمةةا معالجةةة األدب القصصةةى وأدب األطفةةال والةةنش

السمعية والبصرية )من كتب مسموعة، وشةرائط فيةديو وأقةراص مليةزرة،  ومشةغالت أقةراص مليةزرة، وشةرائط 

لخةدمات المكتبةات )اسةتطالع السةوق( اتحةاد  ekz( فهةى مةن اختصةاص مراجعةى شةركة DVD الفيةديو الرقميةة

لتقديم التقارير الفنية بمعاونة نقاده وتعةد مهمةة المةراجعين هةى اسةتخالص  (BIB)ات العاملين فى اإلعالم والمكتب

كل عنوان من االصدارات الجديدة باللغة األلمانية، الذى قد يكون مهما للمكتبات العامةة واتخةاذ القةرار مةا إذا كةان 

مةن قبةل أحةد نقةاد اتحةاد العةالمين فةى  يقدم بنفسةه تقريةرا  فنيةا  عنةه، أو إذا كةان يقتةرح للدراسةة النقديةة المستفيضةة



األسةةاس  ekzاإلعةالم والمكتبةةات. وتشةكل تقةةارير المةةراجعين إلةى جانةةب نتةائج عمةةل المةةراجعين التةابعين لشةةركة 

 لسلسلة من الخدمات نقد الكتب تعدها وتصدرها هذه الشركة. 

يةث تصةدر أسةبوعيا  ويمكن للمكتبةات أن تحصةل علةى نتةائج عمةل المةراجعين العلميةين نظيةر رسةوم، ح 

. وتختلةةف هةةذه (ID) الخةةدمات المعلوماتيةةةالطبعةةات الكاملةةة أو الجزئيةةة أو طبعةةات المختةةارات مةةن إصةةدارات  

الطبعات عةن بعضةها الةبعض مةن خةالل عةدد العنةاوين التةى تتضةمنها. أمةا  أكبةر طبعةات  الخةدمات المعلوماتيةة 

هة إلى نظم مكتبات المةدن الكبةرى إلةى جانةب المكتبةات عنوانا  إلصدارات فهى موج 14.000والتى تحوى سنويا  

الكبرى بالمدن المتوسطة الحجم والتى تحوى مقتنيات متباينة من الكتب. كما توجه الطبعة األساسةية مةن الخةدمات 

عنوانا ( إلى مكتبات المدن المتوسطة الحجم ذات الميزانيةة  10.000المعلوماتية )وهى الطبعة السنوية التى تحوى 

لمحدودة القتناء الكتب وتقدم هذه الطبعة نفةس المعلومةات مثةل تلةك التةى تصةدر شةهريا بةالتوازى وتحمةل عنةوان ا

 6.000 مناقشةةات وحةةواج تفسةةيرية . أمةةا طبعةةة  المختةةارات  مةةن ضةةمن الخةةدمات المعلوماتيةةة فتحةةوى سةةنوي ا 

تقريةةر إلةةى المكتبةةات العامةةة  3.000  بمةةا تحويةةه مةةن قرابةةة 3000عنوانةةا  . وتوجةةه طبعةةة  خةةدمات المعلومةةات 

بالمةةدن الصةةغرى والمحليةةات التةةى ال يزيةةد عةةدد سةةكانها علةةى عشةةرة آالف نسةةمة. كمةةا تصةةدر  جريةةدة معلومةةات 

 2007عنوان سةنويا . وبةدءا مةن عةام  3.000الوسائط  الشهرية والمنفصلة لتغط الوسائط دون الكتاب، وهى تقدم 

  "BibTippلتوصةيات حةول األعمةال المكتبيةة التةى ينصةه بهةا بعنةوانسوف تتوافر سنويا وفى إصدارين قائمة ا

 1.500والتى سوف يتم تسوبقها كذلك عبر المكاتب المتخصصة للمكتبةات التابعةة للدولةة، بمةا تحويةه مةن حةوالى 

 تقريرا وكتابات نقدية، لتشكل هكذا وسيلو مسةاعدة فةى توسةيع المحتةوى والمقتنيةات فةى المكتبةات العامةة األصةغر

حجما والتى غالبا ما تكون إدارتها شرفية. وتتيه باإلضافة إلى ذلك  عةروض الطلبةات الدائمةة  المصةنفة بحسةب 

 ekzالموضوع والمرتبة تصاعديا  بحسب الحجم المالى، تتةيه الفرصةة لالسةتفادة مةن الخةدمات المركزيةة لشةركة 

 وإثراء المقتنيات المحلية.  التى تترتب على تعاون المراجعين العلميين، وذلك فى عملية بناء

بطرق متعةددة، فهةى  ekzوتستفيد المكتبات العامة من االشتراك فى خدمة المعلومات المقدمة من شركة  

تتلقى من ناحية توصيات وإرشادات خاصة بنمكانيةات تكةوين مقتنيةات كةل مكتبةة علةى حةدى، ومةن ناحيةة أخةرى 

، وتندرج تحتها: خدمة تسةجيل العنةاوين أو ekzلمقدمة من شركة تستطيع المكتبات أن تستغل الخدمات الخارجية ا

إضافات رؤوس الموضةوعات الخاصةة بالمكتبةة الوطنيةة األلمانيةة وسةجالت الجةرد الخاصةة بمصةنفات التسةجيل 

األربع المنتشرة بالمكتبات العامة. إال أن النظام الةذى يتطلةب وال شةك تكثيةف فةى العمةل ولوجيسةتية عاليةة أصةبه 

بفعالية، وهو األمر الذى يرجع الفضةل فيةه إلةى االسةتخدام المتزايةد لتقنيةات المعلوماتيةة الحديثةة التةى تتميةز يعمل 

 بسرعة تنظيمية ملحوظة وحالية المعلومات. 

 التعاون فى العمليات الفنية 

وعية يشترط التعاون فى قطاع الثبت الفنى من الخدمات المركزية عند عملية الفهرسة الوصفية والموض 

قواعةةد وضةةع الفهةةارس المصةةنفة أن تةةدبر المكتبةةات المشةةاركة فهارسةةها طبقةةا  لةةنفس المعةةايير حيةةث أنةةه باسةةتخدام 
التىالقةةت انتشةةارا  واسةةعا  سةةواء فةةى المكتبةةات العلميةةة أو فةةى المكتبةةات العامةةة  (RAK) بحسةةب الترتيةةب األبجةةدى

والتةةى تتبعهةةا الكثيةةر مةةن  (RSWK) تقواعةةد وضةةع الفهةةارس بحسةةب رؤوس الموضةةوعابألمانيةةا، فضةةال  عةةن 

المكتبات العلمية، وهكذا تتوافر أعمال مماثلةة ومصةنفة بحسةب القواعةد ويةدعم اسةتخدامها قواعةد بيانةات معياريةة 

 PND) 2,8 بيانةات أسةماء األفةراد قاعةدةمليون مدخل بيانةات(، و (GKD قاعدة بيانات الهيئة العامةمختلفة مثل 

مليةون مةدخل بيانةات( لةذا  SWD) 0,5  لبيانةات رؤوس الموضةوعات قاعةدة المعياريةةالمليون مدخل بيانات(، و

يعد تطوير قواعد موحدة إلى جانب تكةوين ورعايةة قواعةد بيانةات معياريةة ضةخمة هةى الشةروط بةل وفةى الوقةت 

 نفسه أيضا  مثال على التعاون الناجه بين المكتبات األلمانية. 

مات الخارجية فى طرق العمل التقليدية أمرا  ممكنا  من حيث المبدأ كما حتى وإن كانت االستفادة من الخد 

أنهةةا كانةةت تمةةارس بشةةكل أو بةةآخر، إال أنهةةا لةةم تنشةةر تأثيرهةةا الكامةةل هكةةذا إال مةةع أدخةةال نظةةام معالجةةة البيانةةات 

التةى  (MAB) التبةادل الممةيكن للمكتبةات صةيغةاإللكترونية عند الثبةت الفنةى الوصةفى والموضةوعى كمةا خلقةت 

طورتهةا المكتبةالوطنيةةة  األلمانيةة بمدينةةة فرانكفةورت علةةى نهةر المةةاين فةى الثمانينيةةات الشةرط الرئيسةةى لالنتفةةاع 

 المتبادل من بيانات الفهارس التى يمكن قراءتها آليا.

 16كذلك تعد المكتبة الوطنية األلمانية هى أهم مقدمى الخدمات الببليوغرافية فهى تقدم كل عام أكثر من  

مليون مدخال  للبيانةات الحديثةة. حيةث تقةدم السةجالت الخاصةة بكافةة العنةاوين المةذكورة فةى سالسةل الببليوغرافيةا 

. ويةتم ذلةك إمةا فةى الشةكل التقليةدى أو (RAK-WB)الوطنية األلمانية والمدونة طبقا  )لقواعةد المكتبةات العلميةة( 

، كةذلك علةى تلةك 1986يدة المصنفة موضةوعيا  منةذ عةام اإللكترونى، وتحتوى مداخالت بيانات اإلصدارات الجد

التى تتبع قواعد الفهرسة بحسب رؤوس المواضيع أو سالسل رؤوس المواضيع وهناك تخطيط الستخدام تصنيف 

بوصةةفة آداة إضةةافية للثبةةت الفنةةى. أمةةا المكتبةةات التةةى ترغةةب فةةى  (Dewey Deciaml Classification)الةة  



لتقليدية إلى الشكل المقروء أليا لثبت مقتنياتها القديمة أيضا  فى الكتالوجةات المتاحةة علةى تحويل فهارسها الورقية ا

الخةةط المباشةةر، فتسةةتطيع أن تسةةتخدم بالنسةةبة لعنةةاوين األعمةةال األلمانيةةة البيانةةات الببليوغرافيةةة الوطنيةةة األلمانيةةة 

 يو رقمية. التى حولت إلى أقراص مليزرة أو أقراص فيد 1945استرجاعيا حتى عام 

عبةرت لجنةةة وضةع المعةةايير، التةى تتخةةذ مةن المكتبةةة األلمانيةة مقةةرا لهةا )والتةةى  2001وفةى نهايةة عةةام  

(، عن تأييدها الستبدال هيكل البيانات األلمةانى وفقةا  لصةيغة  DNBأصبحت اليوم تدعى المكتبة الوطنية األلمانية 

 قواعةةد الفهةةارس األلمانيةةةاألمريكيةةة وكةةذلك اسةةتبدال  MARCبالبيانةةات الةة   MAB)التبةةادل المميكنةةة للمكتبةةات 

(RAK)  أمريكية للفهرسة –بالقواعد األنجلو (AACR2) –  وهو اقتةراح القةى معارضةة فوريةة وواسةعة داخةل

منظومة المكتبات األلمانية. وبعد اختبار الدراسة  القابلة للتنفيذ التةى طرحةت بعةد ذلةك علةى الفةور فسةوف تتحةول 

للتبادل. لةذا  MARC21كافة المكتبات الناطقة باأللمانية بالتدريج إلى نظام البيانت األمريكية  2007بدءا من عام 

فنن مقدمى برمجيات المكتبات مطالبون بتكييف برامجهم وفقا للبنية المعلوماتية الجديةدة. ولةم يةتم حتةى انن اتخةاذ 

يةاج إلةى تةدريب متميةز، وهةو األمةر المةرتبط حيةث سةيتزايد بشةدة  االحت AACR2قرار نهائى بشأن إدخال نظام 

 بذلك.

 ندم االتحادات اهقليمية 

منذ السبعينيات انطالقةا مةن الفكةرة األساسةية التةى مفادهةا جةواز اسةتخدام  نظم االتحادات اإلقليميةنشأت  

الثبةت سجالت العناوين التى وضةعتها المكتبةات األخةرى مةن أجةل وضةع فهةارس لألعمةال المقتنةاه حةديثا ويةؤدى 

الفنى التعاونى، الذى كان يشمل الفهرسة الوصفية فى البداية ثم امتدا الحقا  إلةى التصةنيف الموضةوعى إلةى عقلنةة 

التنظيم العلمى عند معالجة الكتب حتى إنه يساعد على نشأة قواعد بيانات ثبةت ضةخمة، تلةك التةى أصةبحت تشةكل 

 أدوات ال غنى عنها للبحث وتوجيه حركة اإلعارة. 

التى نشأت فى البداية علةى مسةتوى إقليمةى لتصةبه مةع مةرور الةزمن هيئةات  اتحادات المكتباتطورت ت 

وإن كةان تكةوين قاعةةدة بيانةات الفهارسةةة تسةتخدم وتةدار بشةةكل تعةاونى هةو األمةةر األهةم فةةى  الواليةةاتممتةدة عبةر 

لى مهةام جديةدة وتوسةيع دائةرة البداية، فقد أضحت االتحادات تتسابق فى سوق تكنولوجيا المعلومات مةن خةالل تةو

خدماتها ومن ضمن أمثلة المهام التى تكةرس االتحةادات نفسةها إلنجازهةا هةى إدارة فهةرس مركةزى ليكةون بمثابةة 

ثبت للدراسات والرسائل لصاله المقتنيات األكثةر قةدما  باألقةاليم وبالتةالى تحويةل هةذه الفهةارس إلةى صةورة يمكةن 

 إلكترونيا الخاص  (، فضال  عن تخطيط وتوجيه تطور معالجة البياناتعىالتغيير االسترجاقراءتها أليا )

 

بنقليم اتحاد، كذلك إعداد نظم جديدة لنقل الوثةائق وبنةاء مكتبةات رقميةة إلةى جانةب تنظةيم برنةامج موسةع للتةدريب  

المركةز علةى المتقدم إال أن الشةغل الشةاغل لتلةك االتحةادات هةو القيةام علةى مركةز حاسةبات المكتبةة ويشةرف هةذا 

الفهرس المشترك لالتحاد على الخط المباشر، الذى يستخدمه المشتركون بوصفه آداة بحث وفهرسة، كذلك يتةولى 

 المركز توريد البيانات إلى النظم المحلية.

إن الغالبية العظمى من المكتبات العلمية موصلة اليوم بواحد من سةتة أنظمةة التحةادات إقليميةة، ويتزايةد  

وب مواصةةلة التكتةةل. وتتبةةاين بةةرامج حسةةابات المكتبةةات المسةةتخدمة فةةى مراكةةز الحاسةةبات التابعةةة االتجةةاه صةة

منةذ البدايةة نظةام المكتبةة  (GBV)لالتحادات حيث يطبق مثال فى مركةز االتحةاد التةابع للرابطةة العامةة للمكتبةات 

بادن فورتمبرج  واليةمكتبات بيطبق كذلك مركز خدمات ال 2005المستورد من هوالندا. ومنذ عام  (PICA)بيكا 

BSZ   طرق ربط مكتبات جنوبى غرب ألمانيا باستخدام برمجياتOCLC PICA كمةا تسةتخدم ثالثةة اتحةادات .

 –واالتحةاد التعةاونى للمكتبةات  (HBA)شةمال الةراين وسةتفاليا  واليةةآخرى وهى: مركز مكتبات المعاهةد العليةا ل

نظةةةام منتشةةةر عالميةةةا ، أال وهةةةو نظةةةام أليةةةف  BVBات بافاريةةةا واتحةةةاد مكتبةةة (KOBV)برانةةةدنبورج  –بةةةرلين 

(ALEPH) يتم التعاون بين نظم الةربط فةى االتحةادات اإلقليميةة فةى مجموعاتعمةل تتخةذ السةكرتارية التابعةة لهةا .

 مقرا فى المكتبة الوطنية األلمانية.

ت غيةر الدوريةة قةام المعهةد وفى محاولة للتقليل من عيوب ثبةت الدراسةات المحةدودة إقليميةا  واإلصةدارا 

بجمع البيانات الخاصةة باتحةادات المكتبةات والمكتبةات  1997حتى  1983األلمانى للمكتبات ببرلين فى الفترة من 

فهةرس االتحةادات لبيانةات القةوائم المفردة فى قاعدة بيانات صدرت فى صورة كروت بحث مصغرة تحت مسةمى 
، والةذى صةدر بعةد ذلةك فةى صةورة قاعةدة بيانةات دائمةة علةى (VK) نيةةالمقروءة آليا والخاصةة بالمكتبةات األلما

 الخط المباشر ثم أصبه بمثابة أداة مفيدة لتوجيه حركة اإلعارة واإلسراع بها. 

فهةرس وقد حلةت منةذ فتةرة طويلةة بعةض الحلةول التقنيةة الجديةدة محةل فهةارس االتحةادات، حيةث يةربط  
االتحةةادات، التةةى تسةةتخدم بةةرامج حاسةةبات المكتبةةات اإلقليميةةة  قواعةةد بيانةةات (KVK) كارلسةةروه االفتراضةةى

المختلفة بفهرس افتراضى شامل. وبمجةرد إدخةال طلةب بحةث واحةد يمكةن اسةتدعاء العديةد مةن فهةارس المكتبةات 



مليون عنوانا ألعمال وكتةب  100وسوق الكتاب المعتمدة على شبكات اإلنترنت العالمية والتى تضم ما يربو على 

واحةةد مةةن أهةةم أدوات البحةةث فةةى جمهوريةةة ألمانيةةا  1996ه فهةةرس كارلسةةروهه االفتراضةةى منةةذ عةةام وقةةد أصةةب

مليون مستفيد. كما نفذت مكتبة جامعةة كارسةلورهه العديةد مةن الفهةارس  1,5االتحادية ويزوره شهريا  حوالى من 

لةةك ألقةةاليم عديةةدة )مثةةل االفتراضةةية األخةةرى والتةةى تعتمةةد علةةى فكةةرة وتقنيةةة فهةةرس كارلسةةروهه االفتراضةةى وذ

( الواليةةاتالبالتينةةات( ومجةةاالت التخصةةع )مثةةل الشةةرقيات( أو مقتنيةةات المراجةةع )مثةةل ببليوغرافيةةا  –راينانيةةا 

وألنواع الوسائط )شرائط الفيديو( كذلك يقوم عدد متزايد من نظم االتحادات اإلقليمية بعرض أدوات بحث مشةابهة 

 ة والبوابات وإدخال نظم الطلب على الخط والتى تتخطى حدود االتحادات. وذلك فى إطار بناء المكتبات الرقمي

التةى طورهةا مركةز مكتبةات المعاهةد  (DigBig) وسةتفاليا –شمال الةراين  واليةالمكتبة الرقمية لوتلقى  

ونيةة داخةل العليا فى كولونيا إنتشارا واسعا، والذى يمكن أن تشارك فيه أيضا  كل مكتبة تابعة لمؤسسة عامةة أو قان

ألمانيةةا أو حتةةى فةةى النمسةةا والمنطقةةة المتحدثةةة باأللمانيةةة فةةى سويسةةرا. وتتةةيه تلةةك المكتبةةة الرقميةةة اإلمكانيةةة 

لمستخدميها إليجاد إجابات تحت سقف بحثى موحد من خالل عدد ضةخم مةن مصةادر المعلومةات المتزامنةة، منهةا 

بحث فى شبكة اإلنترنةت، وقواعةد بيانةات للكتةب  فهرس مكتبات، وخادم نصوص قادمة، وماكينات 300أكثر من 

من كافة أنحاء العالم. حيث يظهر عليها ما إذا كان النع الذى عثر عليه متاح فعليا  إما على الخط المباشةر أو مةن 

خالل توريد المستندات أو فى مكتبة أو فى سوق الكتاب على الخط المباشر أما فى حالةة عةدم تةوافر الةنع فهنةاك 

مرتبة موضوعيا  تقود إلى قواعد بيانةات معلومةات علةى الخةط المباشةر أو علةى األقةراص المليةزرة )مثةل إحاالت 

دوائر المعارف وقواعد البيانات المتخصصة( أو أنها تؤدى إلى مواقع عالية النوعيةة علةى شةبكة اإلنترنةت. حيةث 

دى المكتبةات المشةاركة  أمةام المنتمةين إلةى يتيه  الدخول المعتمد إلةى المكتبةة الرقميةة   مةن الشةبكة الداخليةة إلحة

معاهد التعليم العالى ومستخدمى المكتبات المسجلين إمكانية الوصول مجانا إلةى نصةوص كاملةة وبنةوك معلومةات 

مرخصة من مواقع المكتبات المعنية. كما يستطيع الضيوف من كافة أنحاء العالم أن يسةتخدموا النصةوص الكاملةة 

انية من خالل  المنفذ الخارجى . ويمكن فضال عن ذلك توجيه طلبات االستعالم عن طريةق بنوك المعلومات المج

مركةةز مكتبةةات المعاهةةد العليةةا فةةى  فهةةرس الةةبالد الةةثالث  الةةذى يحةةوى ثبتةةا كةةامال لكافةةة محتويةةات المكتبةةات فةةى 

 –قاطعةات    شةمال الةراين مليون ثبت ملكيةة لبيانةات مةن م 31المنطقة المتحدثة باأللمانية. حيث تم إدخال حوالى 

 البالتينات وبافاريا وشمال ووسط ألمانيا إلى جانب النمسا فى الوقت الحالى.  –وستفاليا وراينانيا 

 قاعدة بيانات الدوريات

بينمةا تةتم فهرسةة الدراسةات بشةكل غيةر مركةزى فةى االتحةادات اإلقليميةة للمكتبةات فقةد تةم تجهيةز نظةام  

، التى (ZDB) قاعدة بيانات الدورياتللدوريات منذ البداية وهو المعروف باسم  مركزى على مستوى الجمهورية

بوصةفها نظةام اتحةاد تعةاونى، تقةوم  1973بنيت بالمساعدات المالية التى تقدمها جمهية البحوث األلمانية منةذ عةام 

دة بيانةات الةدوريات المكتبات المشاركة بندخال بيانات عنةاوين الةدوريات ومعطيةات المركةز عليةه وقةد بلغةت قاعة

حالةةة البيانةةات المعياريةةة التةةى تؤهلهةةا لخدمةةة عنةةاوين الةةدوريات بفضةةل نوعيتهةةا ذات الطةةابع الببليةةوغرافى وظةةل 

نموذج توزيع المهام حتى اليوم بين إشراف تحريرى وفنى مقسم بين جهتين مختلفتين وتعتبر مكتبة الدولة للتةراث 

 1999قاعدة بيانةات الةدوريات منةذ تصةفية المعهةد األلمةانى للمكتبةات عةام الثقافى لبروسيا ببرلسين هى المنوطة ب

حيث انتقلت مسئولية اإلشراف على النظام إلى المكتبةة الوطنيةة األلمانيةة وتسةتخدم قاعةدة بيانةات الةدوريات كةذلك 

 .PICAنظام المكتبة بيكا 

 150يات، حيةث تضةع حةوالى مؤسسة فى بناء وتوسيع قاعدة بيانات الةدور 4300ويشارك انن حوالى  

مكتبة كبرى بيانات دورياتها وصحفها وسالسل كتاباتهةا فةى فهةارس داخةل قاعةدة البيانةات، أمةا المكتبةات المتبقيةة 

فتسجيل بيانات الدوريات من خالل إحدى المكتبات الكبةرى أو تسةتعين بةاإلدارة المركزيةة فةى هةذا الصةدد وتعنةى 

وتفةةادى أزدواجيتهةةا وتعةةود هةةذه المعلومةةات المسةةجلة داخةةل القاعةةدة لبيانةةات  هةةذه اإلدارة بنسةةتمرارية المعلومةةات

العناوين والمحتوى إلى أتحادات المكتبات مرة أخرى، حتى ال تكةون مركزيةة مةن خةالل قاعةدة بيانةات الةدوريات 

عبةر اإلنترنةت فقط، بل توجه أيضا  إلى قواعد بيانات االتحةادات اإلقليميةة والفهةارس المحليةة المتاحةة علةى الخةط 

 بانتظام بأحدث البيانات.subito كذلك تغذى هذه القاعدة خدمة توريد الوثائق  

 

 

مةن  400.000مليون عنوان لمجلةة مةنهم حةوالى  1.2تحوى قاعدة بيانات الدوريات اليوم ما يربو على  

وهةى متاحةة فةى شةكلين:  مكتبة ألمانية. 4.300مليون ثبت مقتنيات لحوالى  6المجالت الدورية، كما يضم حوالى 

أو فةى صةورة نسةخة قةرص مليةزر  (OPAC)إما فى صورة الفهرس المتاح للجمهور يوميا  علةى الخةط المباشةر 

يصةةدر مةةرتين سةةنويا. ونظةةرا  ألن الجةةزء الغالةةب مةةن المكتبةةات المتخصصةةة ومكتبةةات المعاهةةد ال تضةةع دورياتهةةا 

هذه األعمال توضع عليها عالمة خاصة وتقدم المكتبةات  المثبتة فى قاعدة بيانات رهن تصرف حركة اإلعارة فنن



مةن العنةاوين المسةجلة فةى  %95مكتبةة تةوفر حةوالى  400المشاركة فى حركة اإلعةارة والتةى يزيةد عةددها علةى 

 قاعدة بيانات الدوريات. 

وضع الطريةق إلةى شةبكة اإلنترنةت حجةر األسةاس لمسةتقبل قاعةدة بيانةات الةدوريات، التةى تعكةف علةى  

مات أخةةرى مبتكةةرة مثةةل وضةةع مكونةةات للطلبةةات وربةةط قاعةةدة بيانةةات الةةدوريات بقاعةةدة بيانةةات محتويةةات خةةد

، 2007الدوريات. وقد أصةبحت المكتبةة الوطنيةة األلمانيةة أحةد المشةتركين فةى قاعةدة بيانةات الةدوريات منةذ عةام 

انيةا االتحاديةة مسةتقلة بةذلك عةن حيث أنها حتى انن هى التى تضع قوائم للدوريات التةى تصةدر فةى جمهوريةة ألم

قاعدة بيانات الةدوريات. وقةد بةدأت قاعةدة بيانةات الةدوريات بالفعةل فةى إدراج الةدوريات األلمانيةة وكةذلك الناطقةة 

باأللمانية والقادمة من مكتبات أجنبيةة، كمةا بةدأت فةى وضةع  سةجل للةدوريات اإللكترونيةة. وهةى تتعةاون فةى هةذا 

التى تعد واحدة من الخةدمات الموسةعة التةى تقةدمها مكتبةة جامعةة  (EZB) اإللكترونية مكتبة الدورياتالمجال مع 

 400ريجنسبورج من أجل االستخدام الفعال لدوريات النصوص العلمية الكاملة فى اإلنترنت. حيث تتيه أكثر مةن 

 28.000تحةوى أكثةر مةن  مكتبة ومؤسسة بحثية لمستخدميها إمكانية الدخول إلى مكتبة الدوريات اإللكترونية التى

 عنوانا من كافة مجاالت التخصع.  

 سل ت الطبعات القديمة 

نظرا  ألن ألمانيا ظلت بال مكتبة وطنية حتى مطلع القرن العشرين، فلم يكن لديها حتى ذلك الوقةت كةذلك  

اع الطباعة، حيةث لةم تكةن أية ببليوغرافيا قومية تكون بمثابة توثيق لكافة الكتابات التى ظهرت فى ألمانيا منذ اختر

فكرة تجميةع الببليغرافيةا القوميةة اسةترجاعيا أمةرا  واردا  فةى أى وقةت وكةان البةديل هةو مشةروعات الفهةارس ذات 

األهميةةة التةةى تتخطةةى الحةةدود اإلقليميةةة والتةةى خصصةةت لقةةرون معينةةة بنةةاء علةةى األعمةةال التةةى أوردتهةةا بعةةض 

ما تعالج مكتبة الدولة ببرلين الدليل الشةامل لطبعةات المعهةد والتةى تةؤدى المكتبات المختارة من اإلنتاج األدبى وبين

الغرض من وظيفة الفهرس من خالل إثبات النسةخ مةن مكتبةات مةن كافةة أنحةاء العةالم ترعةى كةذلك مكتبةة الدولةة 

عبةارة عةن وهو  (ISTC) دليل العناوين القصيرة للطبعات األولىموقع العمل األلمانى فى  1988ببفاريا منذ عام 

قاعدة بيانات دولية للطبعات األولى تخضةع إلشةراف الكتبةة البريطانيةة بلنةدن، ويتةوافر الةدليل الةذى يحتةوى علةى 

مقتنيات كتب الطبعات األولى األلمانية منذ اختةراع الطباعةة والمةزوج بصةور رقميةة لةبعض الصةفحات األساسةية 

 بها فى صورة قاعدة بيانات على قرص مليزر.

حصر كتابات القرون التى تلت عصر الطبعات األولةى ببليوغرافيةا سةوى بالعمةل المشةترك.  ولن يمكن 

فقد أصدرت على سبيل المثال مكتبة الدولة ببافاريا باالشتراك مع مكتبة هيرتسةوج أوجوسةت فةى فولفينبوتيةل منةذ 

واستكمل هذا  (VD16) سجال بالطبعات التى ظهرت فى مجال اللغة األلمانية فى القرن السادس عشر 1983عام 

عمةال مطبوعةا  نتيجةة دمةج بيانةات مةن مكتبةات أخةرى وبعةض  75.000العمل، حيث تم إنجاز سجل يضم حوالى 

كتب الببليوغرافيا. وفى مرحلة تالية من العمل تقوم حوالى ثالثون مكتبةة ألمانيةة بتسةجيل عنةاوين لكتابةات أخةرى 

عنوانةا آخةر تةم إدخالةه  25000كون ملحق للسةجل يضةم حةوالى ليست مدرجة على السجل الببليوغرافى، وهكذا ت

مجلةدا  مطبوعةا  تةم عمةل ملةف معلومةات  22على قاعدة البيانات. واستكماال للسجل الببليوغرافى الذى يتكةون مةن 

إلكترونى حةول المكتبةات التةى تمتلةك نسةخا  مطابقةة للطبعةات المسةجلة. ومنةذ تحويةل توصةيفات عنةاوين األعمةال 

 ليكون بمثابة بنك للمعلومات. (VD 16)ة يتوافر انن فهرس الطبعات األلمانية للقرن السادس عشر الرئيسي

، وهةو مشةروع (VD17)مشروع فهةرس الطبعةات األلمانيةة للقةرن السةابع عشةر  1996بدأ بالفعل عام  

تسةع مكتبةات  معادل لمشروع طبعات القرن السادس عشر ومقدر لةه مةن عشةرة إلةى اثنتةى عشةرة عامةا  بمشةاركة

جامعة علمية كبرى، كما أنه مدعوم كذلك من قبل الجمعية األلمانية للبحوث. وسةوف يشةمل فهةرس القةرن السةابع 

عشر كافة األعمال المطبوعة والمنشورة فى القرن السةابع عشةر فةى المنطقةة اللغويةة والتاريخيةة األلمانيةة بغةض 

ات العنةةاوين بةةبعض المالمةةه التةةى طةةورت لتحديةةد هويةةة النظةةر عةةن اللغةةة المكتوبةةة بهةةا. وسةةوف تسةةتكمل توصةةيف

المطبوعات القديمة )لتكون بمثابة بصمة األصبع لها( باإلضافة إلى الصفحات الرئيسية من المطبوعات المصورة 

سينمائيا أو باستخدام الماسه الضوئى )مثل صفحة الغالف، بداية الجزء األساسى، وبيانات النشر وتاريخه ومكانه 

تحةوى مةا  2006(. وبذلك سوف ينشأ من قاعدة البيانات المتنوعة التى يمكةن اسةتدعائها والتةى كانةت عةام وخالفه

نسةةخة، فهةةرس يحقةةق غةةرض المطالبةةة بةةدليل ببليةةوغرافى  511.000عنوانةةا فةةى أكثةةر مةةن  237.000يزيةةد علةةى 

لزمنةى للببليوغرافيةا القوميةة للطبعات القديمةة مةن كافةة الجوانةب ويعةد بمثابةة خطةوة لألمةام علةى طريةق التقسةيم ا

 األلمانية. 

 دليل مقتنيات الكتب التاريخية 

استكماال لفهرس الببليوغرافيا القومية االسترجاعية، وهةو  فى ألمانيا دليل مقتنيات الكتب التاريخيةيعتبر  

لكتةب األسةتاذ مشروع مشترك بين المكتبات األلمانية تدعمه وتمولةه مؤسسةة فةولكس فةاجن، وقةام بتحريةره عةالم ا

مجلةد. ويختلةف هةذا الةدليل  27فةى  <Georg Olms>الدكتور بيرنهارد فابيان لتصةدره دار نشةر جةورج أولمةز 



على قوائم وفهارس الكتب فى أن اهتمامه ال ينصب على الكتاب المنفرد ولكن على مقتنيات المكتبات بأكملها فهةو 

باعة وحتى نهاية القرن التاسع عشر، كما يضع فى االعتبةار يعتبر بمثابة حصر للكتابات الصادرة منذ أختراع الط

كافة األجناس األدبيةة وال يفةرق بةين األعمةال المكتوبةة باللغةة األلمانيةة وتلةك بلغةة أجنبيةة ويصةف هةذا الةدليل فةى 

مكتبةة ألمانيةة وهةو يةدرج بةذلك كافةة  1500استعراض زمنةى ومةنظم المجموعةات التاريخيةة التةى تمتلكهةا قرابةة 

 الطبيعة اإلقليمية لقطاع المكتبات فى المانيا.  الوالياتماط المكتبات ويراعى تقسيمه بحسب أن

يشكل  دليل مقتنيات الكتب التاريخية  آداة جديدة للعمل العلمى والمكتبى ويتوجةه إلةى كافةة نظةم البحةث  

يةا إلةى جانةب  دليةل مقتنيةات العملة تاريخيةا  علةى وجةه الخصةوص كمةا امتةد ليشةمل أيضةا  الةدول المجةاورة أللمان

مكتبةة، نشةأ  دليةل  250الكتب التاريخية فى النمسا ، والذى يصف فى أربع مجلدات مجموعات مقتنيات أكثر من 

مقتنيةات الكتةةب األلمانيةة التاريخيةةة فةى أوروبةةا  وهةةو أسةتعراض لمجموعةةات مةن مكتبةةات تضةم مقتنيةةات ضةةخمة 

 توثيق تاريخ الحضارة القديمة بوسط أوروبا. ومميزة وتقوم القسام الثالث للدليل معا ب

 

 

 التعاون فى ملال االستفادة والمعلومات

هةةى اإلعةارة األلمانيةةة  حركةةةأو  بحركةة اإلعةةارة العةابرة لألقةةاليمأو مةةا يسةةمى  االسةةتعارة الخارجيةةتعةد  

سةائدا  منةذ القةرن التاسةع  أصدق دليل على تعاون المكتبات األلمانية فى مجال االستفادة ويعزى ذلك إلى تقليةد كةان

عشةةر أمةةا اليةةوم فتشةةكل حركةةة اإلعةةارة الخارجيةةة خدمةةة تقليديةةة تعةةانى مةةن منافسةةة الةةنظم الحديثةةة لطلةةب الوثةةائق 

 وتوريدها المباشر والتى تخطت التناقض بين الثبت السريع والتوريد البطىء.

 حركة اهعارة العابرة لألقاليم 

يس باألمر الممكن أن تمتلك مكتبة كةل الكتةب والةدوريات أو أيةة أشةكال لم يكن من الممكن أو أنه أيضا  ل 

لةةذلك تطةةور نظةةام لحركةةة اإلعةةارة فةةى بدايةةة القةةرن  ،مةةن وسةةائط المعلومةةات التةةى يبحةةث عنهةةا مسةةتخدميها كاملةةة

للجمهوريةة  تالوالياكافة  حركة اإلعارة العابرة لألقاليمالعشرين يعتمد على مبدأ المساعدة المتبادلة. واليوم تشمل 

االتحادية. وتدعم هذه الحركةة البحةث والمعرفةة بشةكل مباشةر، وتةوفر كةذلك المراجةع الموضةوعية والمتخصصةة 

 المطلوبة فى مجال التدريب واستكمال التعليم والتأهيل المتقدم إلى جانب النشاط المهنى.

فهةارس إقليميةة لألقاليم تم عمةل والستعراض مقتنيات المكتبات األلمانية ولتوجيه حركة اإلعارة العابرة  
أحيانا وتتخطاها فى احيةان أخةرى وقةد انتقلةت الفهةارس  الوالياتبعد الحرب العالمية الثانية تغطى حدود  مركزية

. حيةث تتخةةذ مراكةز االتحةةادات اإلقليميةةالمركزيةة للمكتبةات الكبةرى ذات المهةةام اإلقليميةة إلةى حةد مةةا إلةى حةوزة 

فرة فةةى جمهوريةةة ألمانيةةا االتحاديةةة مواقعهةةا فةةى عشةةرة مراكةةز إعةةارة هةةى بةةرلين، الفهةةارس المركزيةةة المتةةوا

 ودريسدن، وفرانكفورت على نهر الماين، وجوتنجن، وهاله، وهامبورج، ويينا، وكولونيا وميونيخ، وشتوتجارت.

وشةةكلت الفهةةارس المركزيةةة منةةذ زمةةن طويةةل واحةةدة مةةن المكونةةات التةةى ال غنةةى عنهةةا إلتاحةةة الكتةةب  

األلمانية  للوالياتمطلوبة بالنسبة لحركة اإلعارة التى تجرى داخل اإلقليم نفسه وكانت الفهارس المركزية السبع ال

مليةون عنةوان لكتةاب أمةا اليةوم فةنن هةذه الفهةارس المركزيةة تشةكل  50أنذاك حتى بداية التسعينات تضم أكثر من 

ها آليا فحسب حيث تولت قواعد بيانات االتحادات إلةى جانةب أهمية فقط لتثبت المقتنيات القديمة التى ال يمكن قرائت

 DigiBib، والمكتبةة الرقميةة KVKماكينات البحةث التةى ظهةرت مةؤخرا  مثةل فهةرس كارلسةروهه االفتراضةى 

 مهمة هذه الفهارس أال وهى توجيه حركة اإلعارة. 

ن مليةةون طلةةب إلةةى مةة 1978و  1966وقةةد تضةةاعف عةةدد الطلبةةات فةةى حركةةة اإلعةةارة فةةى الفتةةرة بةةين  

تم تسليم أكثر من ثالثة ماليين طلةب لإلعةارة الخارجيةة. ويبلةا عةدد الطلبةات التةى  1995مليونى طلب. وفى عام 

(.  كذلك تزايد عدد المكتبات 2005مليون طلب ) 4,9تم تسليمها فى حركة اإلعارة المانحة فى تلك األثناء حوالى 

مكتبة مسجلة ضمن حركة اإلعةارة العةابرة  1.100فهناك انن حوالى  المشاركة فى حركة اإلعارة زيادة مطردة،

لألقليم، لذا تم إدراج أسماء هذه المكتبات وشاراتها فةى دليةل للشةارات تصةدره مكتبةة الدولةة ببةرلين بوصةفها مقةر 

 المركزى للشارات.

 

 

رة حيةث يوجةد داخةل وإلى جانب حركة اإلعارة العابرة لإلقليم تتواجد مستويات أخرى من حركةة اإلعةا 

فيما بين المكتبة المركزية ومكتبات المدن أو المكتبة المتنقلة وهناك  حركة إعارة داخليةنظام المكتبة المحلى عادة 



االتحاديةةة يسةةمه باالتصةةال بحركةةة اإلعةةارة الوطنيةةة وفةةى  الواليةةاتداخةةل بعةةض  لحركةةة اإلعةةارة اإلقليميةةةنظةةام 

االتحادية يسمه باالتصال بحركة اإلعارة الوطنية. وفى النهاية يجةدر ذكةر  اتالواليداخل بعض  اإلعارة اإلقليمية

حركة االعارة الدولية التى تشارك فيها مكتبات جمهورية ألمانيا االتحادية أيضا . وتعتبر مكتبةة الدولةة ببةرلين هةى 

 مقر التبادل لحركة االعارة الدولية. 

 خدمات توريد الوثائق إلكترونيا

تزايد صورة جديةدة  لإلعةارة الخارجيةة  لتحةل محةل حركةة اإلعةارة التقليديةة وتتخةذ مةن تظهر بشكل م 

هدفا  لهةا. حيةث تسةتخدم إمكانيةات التكنولوجيةا الحديثةة لالتصةال والمعلومةات، وال تجةرى  بتوريد الوثائقالتعجيل 

لمستفيد اإلمكانية للةدخول علةى فيما بين مكتبتين بل بين المكتبة والمستفيد مباشرة وتشترك هذه الصورة أن يكون ل

قواعد بيانات المراجع. ويعتبر هذا الشرط متحقق بالفعل نظةرا  ألن المكتبةات ونظةم االتحةادات تقةدم قواعةد بيانةات 

فى صورة فهرس اإلعارة على الخط المباشر على شبكة االنترنت ونتيجة السةتخدام إمكانيةات الطلةب اإللكترونةى 

 مستحقة الرسوم.– خدمات توصيل الوثائقفى العقد الماضى ظهر عدد من وطرق التشغيل االلكترونية 

تقدم المكتبة المركزية األلمانية للعلوم الطبية التى تتخذ من كولونيا مقرا لها أشكال طلب وتوريةد مختلفةة  

مجلة متخصصةة فةى الطةب العضةوى. وكةذلك تقةدم مكتبةة  8.000لنسخ المقاالت من المجموعات التى تزيد على 

وعلةةى الخةط المباشةةر مقةةاالت وكتةةب وتقةةارير  TIBORDER ONLINEالمعلومةات الفنيةةة ومةةن خةةالل خدمةة 

ومصةةغرات لكافةةة العنةةاوين المطلوبةةة، وتعةةرض إمكانيةةة العثةةور المباشةةر علةةى الخةةط علةةى مقةةاالت المجةةالت 

بنيةتس لالقتصةاد فةى مةدينتى االكترونية. كما تقدم المكتبة األلمانية المركزية لعلوم االقتصاد، ومركز معلومةات الي

 كييل  وهامبورج خدمة وثائق وطنية ودولية للكتب ونسخ المقاالت.

بالنسةةبة لمحتوياتهةةا مةةن  لمجةةاالت الجمةةع الخاصةةة –خدمةةة سةةرعة توريةةد تقةةدم عةةدة مكتبةةات جامعةةات  

 –القيةود  مع بعةض –المراجع الخاصة بمحاور جمع المراجع، وترسل صورا  من المقاالت والدراسات والرسائل 

مباشرة إلى المستفيد حتى إلةى خةارج الةبالد وقةد طةورت مراكةز االتحةادات نظةم طلبةات مشةابهة وعةابرة لألقةاليم 

واسةةتكملتها بةةبعض الخةةدمات. ومةةن أبلةةا األمثلةةة علةةى ذلةةك حصةةر كافةةة الوثةةائق الرقميةةة والنصةةوص االلكترونيةةة 

الدوريات فضال  عن الةربط بةين قواعةد بيانةات علةى  الكاملة والمتوافرة، إلى جانب عرض قواعد بيانات محتويات

على سبيل المثال من تلك  2006أقراص مليزرة وبين نظام الطلب. ويوضه عدد المهام التى سجلت فى نهاية عام 

التةةى  تتجةةاوز سةةنويا المئةةات مةةن الطلبةةات حةةين تقةةدم علةةى نظةةام الطلةةب المباشةةر مةةن الرابطةةة العامةةة للمكتبةةات 

(GBV) االستفادة من هذه الصورة الجديدة من  اإلعارة الخارجية .، يوضه مدى 

 

 

 

بمرور الوقت أهم خدمة توصيل الوثائق عبر األقاليم وهو عبارة عةن  مشةروع  subitoأصبه مشروع  

لإلسراع من اإلمةداد بخدمةة المعلومةات والمراجةع.  1994  عام الوالياتقام على مبادرة من الحكومة االتحادية و

منذ ذلك الحين أنه مشروع خدمات موجه للعمالء، يعمةل بحسةب اقتصةاد السةوق subito  م مشروع وأصبه مفهو

وثائق سةوبيتو مةن المكتبةات، الشةركة  subito -إتحاد  ويقدر على المنافسة العالمية. واألعضاء أو الموردين  فى 
هيئةةة، تتخةذ مةةن  35حاليةا  ،  جمعةيهم مةةن المكتبةات الشةةاملة والمتخصصةة، حيةةث يبلةا عةةددها 2003عةةام  مشةهرة

 برلين مقرا  ومركزا  لتسيير العمل من قبل موظفين ثابتين.

تتيه خدمة توصيل الوثائق إمكانية البحث على الخط المباشر والطلب والتوصيل المباشةر للمراجةع إلةى  

يمكةن نقلهةا بعةد  مقر المستفيد، كما أنهةا تةتم باسةتخدام شةبكة اإلنترنةت وتحةوى هةذه الخدمةة مقةاالت مةن المجةاالت

نسخها، وكةذلك كتةب وأعمةال مجمعةة ورسةائل علميةة وبعةض المراجةع األخةرى التةى يجةب إعادتهةا تةتم الطلبةات 

بالطرق اإللكترونية، ويمكن توصيل نسخ المقاالت إلكترونيا  أو عن طريق الفاكس أو بالبريد وتتراوح مةدة توريةد 

يوم عمل واحد )الخدمةة السةريعة(، فةى كةل األحةوال دون احتسةاب الطلب بين ثالثة أيام عمل )الخدمة العادية( أو 

 يوم السبت. 

وتتحدد التكاليف بحسب شكل وسرعة التوريد وبحسب مجموعة العمالء التى يتبعها المسةتفيد: حيةث يةتم  

  subitoالتفريق بين التالميذ / الطلبة والمستخدمين االقتصاديين واألشخاص العةاديين وينطبةق سةعر خةاص علةى 

، وهةو عةرض يقتصةر فقةط علةى المكتبةات داخةل وخةارج الةبالد حيةث تسةتطيع المكتبةات سوبيتو لخدمةة المكتبةات

ساعة لمقاالت المجالت إلى مسةتخدميها. ويتوقةف تحديةد نوعيةة  72بمقتضى هذا العرض تقديم خدمة توصيل فى 

ة باأللمانيةة أو خارجهةا. وينةدرج ضةمن العميل والخدمة المقدمة بأن يكون محل سكن العميا داخل المنطقة المتحدثة



حدود المنطقة المتحدثة باأللمانية كل من ألمانيا ، والنمسا، وإمارة ليختنشتاين، وسويسرا، فى حين تعد كافة الةدول 

 األخرى ضمن اإلطار الدولى.

د منذ عدة سنوات يتخذ ناشرون ألمان ودوليون خطوات قانونية ضد سوبيتو حتى يصلوا إلى وقةف تورية 

الوثائق وحركة اإلعارة الخارجية مع المكتبات داخل البالد وخارجها. وقةد تةم التوصةل إلةى اتفةاق بةندراج التخلةى 

عن حقوق الملكية الفكرية فى رسوم سوبيتو، التى تصل سنويا إلى عدة ماليةين مةن عملةة اليةورو توردهةا سةوبيتو 

لى إيقاف توريد الوثةائق إلةى الةدول التةى ال تنتمةى إلى جمعية كلمة بوصفها هامش ربه. إال أن سوبيتو اضطرت إ

. ولم تحسم بعض القضايا األخرى نهائيا حتى انن. وإذا ما رجحت 2003إلى المنطقة المتحدثة باأللمانية فى عام 

كفةة الناشةةرين أمةام المحكمةةة فسةوف تتةةأثر عمليةة اإلمةةداد بةةالبحوث والعلةوم إلةةى المنةاطق التةةى ال تتةوافر بهةةا تلةةك 

 اجع فى ألمانيا تأثرا شديدا. المر

من زيادة حجم طلباتها فى السنوات الماضية بنستمرار، حيث بلا  subitoورغم الصعوبات فقد تمكنت  

مليون طلبةا . ويسةاهم مشةروع سةوبيتو بالتعةاون مةع نظةم توصةيل وثةائق أخةرى فةى  1,3 2005عدد الطلبات عام 

تكمل كافة الخدمات المذكورة حركةة اإلعةارة الخارجيةة التقليديةة. تحسين خدمة توفير المعلومات فى ألمانيا. حيث 

 وال يمكن التكهن بكيفية تنظيم  مشهد التوريد  هذه مجددا  فى المستقبل على مستوى ألمانيا وأوربا بأكملها.

 

 

 خدمات معلوماتية تعاونية

كتةل المكتبةات وفقةا لمبةادرة مكتبةة مةن خةالل ت 2000منةذ إطالقهةا عةام  DIBتدار المكتبة األلمانيةة فةى اإلنترنةت 

مدينة بريمن، ومؤسسة بيرتلسمان واالتحاد األلمةانى للمكتبةات بوصةفها مشةروع تعةاون يتخطةى األقةاليم للمكتبةات 

مكتبةةة مشةةاركة مةةن ألمانيةةا والنمسةةا وسويسةةرا معلومةةات باسةةتخدام البريةةد  94العامةةة والعلميةةة. حيةةث تقةةدم اليةةوم 

ج إحاالت سنوى مختبر نوعيا ومقسم بحسب الموضوعات لمواقع اإلنترنت األلمانيةة األلكترونى، فضال عن كتالو

عنوانا لموقع. وهكةذا تتةاح الفرصةة أمةام مسةتخدمى المكتبةة األلمانيةة فةى اإلنترنةت لتوجيةه  6.350يضم أكثر من 

ات كافيةة وفةى أسةرع أسئلتهم المعرفية من مختلف األنواع إلى بوابةة اإلنترنةت الببليوغرافيةة فيحصةلوا علةى إجابة

وقت من المكتبات. أما مكتب  تنسيق العمل الخاص بهذه المكتبة فقد اتخةذ مةن مكتبةة مدينةة دريسةدن مقةرا لةه، فةى 

بادن فورتمبرج الكائن فى مدينة كونستانس. فةى عةام  واليةحين يخضع اإلشراف التقنى لمركز خدمات المكتبات ل

مليون دخةوال علةى  3,5المكتبة األلمانية فى اإلنترنت، إلى جانب  زائر لموقع 470.000تم تسجيل حوالى  2005

 .4.900الصفحات، أما عدد األسئلة الموجهة عبر البريد اإللكترونى فقد بلا 

وقد أثرت اتحادات معلوماتية تعاونية افتراضية أخرى لها محور موضوعات فى مجال المعلومةات العلميةة مركةز 

ومركةز خةدمات المكتبةات  "DigiAuskunft"ونيا من خالل  المعلومةات الرقميةة  مكتبات المعاهد العليا فى كول

 ."InfoDesk"بادن فورتمبرج فى كونستانس من خالل  مكتب المعلومات  
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 مكتبة المستقبل 

 االستراتيلية المقومات واألفكار 
ى بعد عشةر سةنوات أو عشةرين سةنة علةى أى مستقبل ذلك الذى ينتظر المكتبات؟ هل ستبقى المكتبات إل 

؟ هةل حانةت نهايتهةا مةع تقةدم الثةورة الرقميةة، وهةل سةتزيحها بنةوك المعلومةات عرفها بها اليومنفس الشاكلة التى ن

: فكيةف تلك المميكنة وماكينات البحث أو تحل محلها على اإلطالق؟ وإذا ما استمرت المكتبات رغم كل نذر الشؤم

  مجرد فكرة أم غرفة افتراضية أم ستظل مكان طبيعى محاط باألسوار ومغطى بسقف؟ستبدو إذن؟ هل ستكون 

تلك هى التساؤالت التى يطرحها أصحاب القرار، والممولون ورجال االقتصاد والرأى العام، إلى جانب  

ن بين ليلةة أمناء المكتبات بشكل متزايد. وهى أسئلة مبررة ألن معظم أصحاب الرؤى والمتنبئين بالمستقبل يرسمو

وضحاها صورة قاتمة للمكتبات، ويرون مستقبلها بريبة شديدة. إال أنه ال زالت هناك أصوات متفائلة تتعالى لتمنه 

المكتبة فرص نجاة جيدة ويتطلعون إلى رؤيتها فةى شةكلها المعهةود كمكةان طبيعةى فةى المسةتقبل البعيةد، وال سةيما 

ات األكفةةاء والنشةةطاء، ومةةزدان بةةأرفف ونضةةد معلومةةات مكةةان يحمةةل صةةبغة هةةؤالء المتخصصةةين فةةى المعلومةة

 ومكاتب تعلوها شاشات الكمبيوتر ويعمه الصمت الذى ينطوى على جهد حثيث. 

سةيما مالةه ارتبةاط بواجبةات اللقد ضاع الكثير من الثوابت المعتةادة داخةل عةالم المكتبةات المتخصةع، و 

وجةه الخصةوص ولةيس فةى ألمانيةا وحةدها. فلةم تعةد قةراءة المكتبات وبديهياتها، وذلك فةى السةنوات األخيةرة علةى 

الكتاب من األمور المفروغ منها تحت تأثير الوسةائط الرقميةة. وهنةاك أصةوات متشةائمة تعلةن نهايةة الكتةاب، فكةل 

شىء قد تغير كما تغير مستخدموا المكتبة فى القرن الحادى والعشرين: حيث أصبحوا أكثةر ثقافةة ، وثةراء، ولةديهم 

فةةى الحركةةة، بةةل وأصةةبحوا أكثةةر رشةةدا  عمةةا كةةان عليةةه قةةراء القةةرن العشةةرين. إن العمةةالء الجةةدد يتخةةذون سةةهولة 

قراراتهم بوعى أكثر، عما يفعلونه فى أوقات فراغهم، نظرا  ألن وقت الفةراغ أصةبه محةدودا ، فبةات علةى المكتبةة 

ر كبير يحةدث فةى اإلدارات العامةة، أن تناقس مؤسسات أخرى فى سوق أوقات الفراغ. وفى الوقت نفسه هناك تغي

 التى بدأت فى خصخصة بعض الخدمات وإخضاع مؤسساتها لحسابات آداء وتكاليف صارمة. 

إن التحول الجذرى الذى حةدث فةى العقةد األخيةر علةى األصةعدة االجتماعيةة واالقتصةادية والتكنولوجيةة  

حصر المكتبات فى غرف افتراضةية واسةتبدالها  يلقى بعدة أسئلة هامة. هل سيؤدى وجود تقنيات حديثة إلى سرعة

بمكتبة دولية موصلة بشبكة كبرى فى الفراغ السيبرى؟ هةل ستنصةهر مكاتةب األرشةيف ومتةاحف العةالم ومكتباتةه 

لتصبه ذاكرة ضخمة لإلنسانية متصلة بشبكة كبرى؟ كما أن كافة أجزاء النظم الحالية لالتصاالت العامة والعلميةة 

ور نشر ومكتبةات ومقةدمى بنةوك المعلومةات، ومةؤلفين وقةراء، كلهةا ستصةبه محةل تسةاؤل فةى والتى تتكون من د

مواجهة تلك التغيرات الجذرية، حيث سيتعين تحديد مفاهيم جديدة لها شأنها شأن المطبوعات مثل الكتاب والمجلة. 

مةن شةتى األنةواع للعلةوم  ، ال زالةت تمثةل المةورد الرئيسةى للمعلومةات2007وإذا كانت المكتبات اليةوم، فةى عةام 

والتعليم، فنن هناك تطةورات معينةة مةن شةأنها التأكيةد علةى أن المكتبةات ستصةبه فةى السةنوات الخمةس أو العشةر 

 القادمة واحدة من موارد المعلومات المتعددة ولكن ما هى توابع ذلك؟ 

 

مثابةةة نظريةةات هنةةاك خمةةس شةةروط يمكةةن صةةياغتها مةةن رؤيةةة اليةةوم وبنظةةرة إلةةى المسةةتقبل، لتكةةون ب 

 مطروحة للنقاج: 

سوف يصبه التعليم مسألة أساسية فى القرن الحادى عشر شديد التقةدم، وهةو األمةر الةذى سةيؤثر  :النظرية األولى

 تأثيرا  كبيرا  على المجتمع بأكمله، وعلى االقتصاد فى المقام األول.

ة مشةكلة بةل االقتصةار علةى المهةم والصةحيه لن يشكل الحصول على معلومةة فةى العقةد القةادم أية :النظرية الثانية

 منها: حيث ستتعالى الصيحات بمبدأ النوعية وليس الكم ليصبه ذلك هو المعول األساسى. 

يجب إعادة هيكلة المكتبةة بمثابةة السةوق الةذى يتةيه إمكانيةة لقةاء األفةراد، ويجةب تشةكيلها بطريقةة  :النظرية الثالثة

ى أمةةام شاشةةة الكمبيةةوتر حيةةث يكةةون تركيةةز البصةةر موجةةه إلةةى  القريةةة أخةةرى، تختلةةف عةةن ذلةةك المكةةان المنةةزو

 الكونية  اإلنترنت. 

يجب أن تتوافر مكتبة الغد فى شكل غرفة مرتبطة بمبنى وجزء مستقل من الحياة الثقافية لمجتمع  :النظرية الرابعة

لمدينةةة بةةال روح ولةةن يةةتمكن مةةا وقةةد انةةدمج فةةى الحيةةاة االجتماعيةةة، حيةةث أنةةه دون وجةةود مبنةةى للمكتبةةة ستصةةبه ا

 مواطنوها من أن يتواجدوا بشكل حقيقى فى مبناها االفتراضى الكائن داخل المكتبات الموصلة بشبكة عالمية.

سةوف تتةأرجه العالقةة بةين الوسةائط المطبوعةة والوسةائط المخزنةة رقميةا  فةى السةنوات العشةر  :النظرية الخامسة

، إال أن المجةاالت التةى ال تعتمةد علةى الكتةاب سةوف تتزايةد فةى 50إلةى  50القادمة لتصةبه متسةاوية تمامةا  بنسةبة 

 العقود القادمة باضطراد.

سوف تُحدد زيادة تنوع الوسائط مدى تطور المكتبةة بةال أدنةى شةك سةواء بالسةلب أو بااليجةاب حيةث أن  

لهةا تةأثير مفةزع مةن جهةات تكاليف االستثمار الباهظة التى يتطلبها إدخةال حاسةبات تخةزين جديةدة وأجهةزة قةراءة 

متعددة لدى رعاة المكتبات، خاصة إذا لم يكن هناك رؤية واضحة فيما يخةتع بفرصةها المسةتقبلية ووجودهةا فةى 

والتةى  2000التةى كانةت تشةكل سةوق المسةتقبل المبشةر فةى مطلةع عةام  (E-Books)السوق. فالكتب االلكترونية 



ية، عادت لتعيش مرحلةة إزدهةار غيةر متوقعةة فةى الوقةت سرعان ما أضحت من العوارض الوسيطة محل السخر

الحالى، وهى تحظى بفرص واعدة فى السوق بشكل واضه وجلى خاصة فى العقد القادم. ويؤكد هةذا المثةال مةدى 

 صعوبة تقدير االبتكارات التقنية سواء كانت وسائط تخزين حديثة أو طرق توزيع جديدة عبر اإلنترنت.

يتحرك فى إطاره دور النشر ومنتجى الكتب والوسائط بما فيها الوسائط التقليديةة  ال شك أن المجال الذى 

والرقمية سوف يشارك فى لعةب دور حاسةم فةى مسةتقبل المكتبةات. حيةث أن سةوق الةدوريات المتةوافرة إلكترونيةا  

خصصةة يشكل جانب جوهرى لدى المكتبات العلمية على وجه الخصوص، حتى أن جانب كبير مةن المجةالت المت

، بينما المجالت المطبوعةة ال زالةت تحظةى E-Journalالتى تصدر من فترة طويلة فى صورة صحف الكترونية 

بالقبول لدى العمالء إال أن آلية االرتفاع المستمر لألسعار التى تحركها بعض دور النشر تقةوى مةن عمليةة إحةالل  

نه ال شةك أن أشةكال النشةر الرقميةة الجديةدة سةوف تحةل النسخ الورقية المطبوعة. لذا يرى الكاتب ديتر إ. تسيمر أ

محل طباعة الكتاب والمكتبة التقليدية. ويعتقد أن الشكل الورقى المطبوع سوف يظل متةوافر فيمةا بعةد ولكةن دوره 

سيحتل مكانة هامشية وبشكل متزايد. كما يعتقد تسيمر فى أهمية تلك المكتبة العالميةة االفتراضةية، التةى هةى تحةت 

نشاء انن ولكنها تخطو خطى واسعة، والتى سوف تتواجد فى غضةون عشةر سةنوات أو عشةرين سةنة كمةا هةو اال

 الحال بالنسبة ألكبر المكتبات التقليدية. 

 

يرى الكثير من المتخصصين والكتاب أن أهمية المكتبات الرئيسية ال تقدر حق قدرها ألسباب عديدة وال  

إلةى ذلةك مةا يلةى: قلةة الةوعى السياسةى بوظةائف المكتبةة، وانعةدام الثقةة فةى  تطبق سياسيا. ومن أهم األسةباب أدت

القدرة على االبتكار للمؤسسات القديمة فى هذه األلفية، حيث ال يثق أحد فى قدرتها على الوفاء بالمتطلبات الجديدة 

ال الدعم لهذه المؤسسات للمجتمع المعلوماتى. ومن توابع انعدام الثقة هذا أن هناك ومنذ زمن طويل جمود فى أشك

تفاقم فى السنوات الخمس األخيرة حتى بلا حد نقع التمويل فةى حةاالت كثيةرة، فمةن الواضةه أن أمنةاء المكتبةات 

والمؤيةةدين للمكتبةةات فةةى ألمانيةةا لةةم يحققةةوا نجاحةةا  حتةةى انن فةةى ترسةةيخ دور المكتبةةة بوصةةفها مؤسسةةة ثقافيةةة 

لة للتصديق ومستدامة فى عقول أصحاب القرار فى ألمانيا كما هو الحةال ومعلوماتية مركزية، وال سيما بدرجة قاب

 فى الدول األنجلوساكسونية واالسكندنافية. 

باالشةتراك مةع اتحةاد  2004تصف ورقة االستراتيجية القوميةة التةى أصةدرتها مؤسسةة بيرلتسةمان عةام  

 ، نمةوذج مةا يجةب أن يكةون عليةه 2007ة عام والتى أطلقوا عليها اسم  مكتب (BID)المكتبة والمعلومات بألمانيا 

الهيكل الجديد والذى يتماشى مع العصر. ذلك التصور الذى دارت على أساسه نقاشات سياسةية وتخصصةية حةول 

التصور المستقبلى للمكتبات، وال سيما النقاج الذى نشأ فى أجزاء ولكنه يجب أن يتواصةل. وقةد قةدم معهةد أبحةاث 

ة البيانات لذلك المشروع بناء على مجموعةة كبيةرة مةن االسةتفتاءات. وكانةت أكثةر النتةائج قاعد Infasالرأى العام 

أهميةةة هةةى االجابةةات التةةى حصةةل عليهةةا المعهةةد ردا  علةةى السةةؤال:   كيةةف يةةرى العمةةالء المكتبةةات؟  حيةةث جةةاء 

افيةة حيةث أن ملخع اإلجابات كالتالى:   سوف يرى البعض المكتبات بوصفها مكان لطيف ولكةن لةيس بدرجةة ك

نصف العمالء فقط راضون عن االنطباعات المكانيةة لهةا. أمةا أهميةة  المكتبةة بوصةفها مكةان ، أو بعبةارة أخةرى 

التصميم المعمارى والمكانى فقليل ما تحظى باالنتباه فنذا ما أضفنا إليه معروضا  ناقصا  أو ليس حالى، األمر الذى 

جراءات التوفير الصارمة، فال عجب أن تتزايد نسبة عدم الرضى عةن يؤدى تناقع درجة احتياج العميل نظرا  ال

 المكتبة.

وتشكل  الصور الراسخة فى عقول  الكثير من المةواطنين والمسةئولين السياسةيين مشةكلة كبةرى عنةدما  

بية، يتعلق األمر بالمكتبات العامة. حيث إن المرادفات المستخدمة من قبل مسةتخدمى المكتبةة مثةل دار الكتةب الشةع

مكتبة االعارة ومحبى القراءة، كلها كلمات تنم عن تجارب أحادية الجانب غالبا  ما تكون متأثرة بذكريات سةلبية أو 

لعلها تكون تجارب محدودة رسخت وجهات نظر معينة حيال المكتبات المحليةة، ممةا يشةتت االنتبةاه عةن إمكانيةات 

وتوقعات المواطنين قد تغيرت بشكل جذرى، فلعةل الوقةت قةد التطوير وفرصه. ونظرا  ألن المتطلبات االجتماعية 

حةان كةى نضةةع المكتبةات فةةى قلةب التخطةةيط الثقةافى والتعليمةى وأن نبةةذل كافةة الجهةةود التةى مةةن شةأنها أن تحسةةن 

صةةورة المكتبةةة حتةةى تةةتلخع مةةن التصةةورات التقليديةةة العتيقةةة والزائفةةة عةةن مكتبةةات القةةراءة واإلعةةارة ومكتبةةات 

 الدراسات. 

  أن أهةم الخطةوات صةوب تةأمين مسةتقبل قطةاع المكتبةات 2007يرى تصور االستراتيجية  مكتبة عام  

، (BEA)، وال سةيما وكالةة تطةوير المكتبةات الواليةاتاأللمانى تكمن فى تأسيس كيان ينعم بالتنسيق على مسةتوى 

تحةديث المكتبةات. فقطةاع لتأتى فى صورة مؤسسة تخضةع للقةانون العةام والخةاص بوصةفها وسةيلة دفةع مركزيةة ل

المكتبةةات الةةذى يجةةب أن يةةوفى بمطالةةب المجتمةةع فةةى المسةةتقبل، يحتةةاج إلةةى تعةةاون متنةةاغم بةةين المبةةادرة المحليةةة 

والقيادة المركزية، كما يحتاج إلى دعم، وهو ما نتعلمه من النماذج األجنبيةة الناجحةة. قةد يكةون االسةتثمار الموجةه 

للمكتبةةات داخةةل عةةروض التعلةةيم المتشةةابكة بمثابةةة إسةةهام أساسةةى علةةى كافةةة  فةةى نظةةم التعلةةيم والتطةةوير السةةريع

المستويات لتأمين قدرة ألمانيا على المنافسة فى المستقبل. أما الشعارات الرئيسية التى يأمل واضعوا هةذا التصةور 

األفضل بةالبرامج فى استخالص دفعات جديدة منه ألصل قطاع المكتبات األلمانية فهى: التعلم من األفضل، ودعم 



المفيدة والمتعلقة، وإدخال مسةتويات جةودة والسةماح بالمزيةد مةن المنافسةة مةن خةالل تحديةد المراتةب، فضةال  عةن 

 ممارسة التخطيط البناء للتطوير وضمان الجودة وإعداد استراتيجيات توزيع ودعم المزيد من سبل التعاون.

لى:   مدخل محلى، معلومةة كونيةة . لةذا يجةب أن تكةون يكمن مستقبل المكتبة بشدة فى سياق الشعار التا 

اإلرادة السياسية هةى جعةل المكتبةات بكافةة أفرعهةا فةى وضةع يسةمه لهةا بمواصةلة ممارسةة تحويةل الوسةائط إلةى 

الرقميةة ونقةل الوسةائط، إلةى جانةب دفةع اإلمةداد بالمعلومةات وهيكلةة المعرفةة، علةى  أن تكةون المكتبةات فةى ذلةةك 

وكيان رائد وموجه بحسب الظروف. فى الوقت ذاته يجب أن تقوم المكتبات بوظيفة ملتقى النتاج  نموذج يحتذى به

الثقافى، والفعاليات والطلبات، كما يجب أن تراعى وجهات النظر الخاصة بةندارة األعمةال بشةكل أقةوى عمةا كةان 

 عليه الحال فى الماضى. 

 صور ونماذج لمكتبة الغد العامة 
بسةةؤال  2003أى الةةذى تةةم بمناسةةبة إصةةدار الطبعةةة األولةةى مةةن هةةذا الكتةةاب عةةام أسةةفر اسةةتطالع الةةر 

العشرات من الزمالء المتخصصةين عةن سلسةلة مةن التقةديرات المثيةرة لالهتمةام حةول  مكتبةة المسةتقبل . وهكةذا 

تبةةة يمكةةن تصةةنيف نمةةوذجين مةةن المفةةاهيم لمكتبةةة المسةةتقبل، ليصةةنعا فةةى شةةكل شةةعارات الوظةةائف المسةةتقبلية للمك

 ومهامها. 

يرى أكثر من ثالث أرباع المشةاركين فةى االسةتبيان مكتبةة المسةتقبل غالبةا  فةى صةورة مةزيج مةن : النموذج األول

مكتبة للوسائط والمعلومات إلى مركز اتصاالت ومكتب لخدمة المواطنين، بحيث يرتبط هذا كلةه بالةدور االضةافى 

 لموقع تعلم ووظيفة متحف للكتاب.

يعتبةر أكثةةر مةن نصةةف المشةاركين فةةى االسةتبيان مكتبةةة المسةتقبل غالبةةا  بمثابةة مةةزيج مةن مركةةز : ىالنمةوذج الثةةان

 للوثائق وخادم النع الكامل، بينما يندمج دور المكتبة بوصفها مركز ثقافى مع مقهى اإلنترنت.

الةذى يقةوم وقد سادت غالبية التحفظات والشكوك تصور اتخاذ المكتبة المستقبلية منحى مركز الحاسبات  

بدور مركز معلومات مزود بمقهى لإلنترنت وبعض المقتنيات المتحفية فى قسةم مسةتقل. كةذلك القةت فكةرة تحةول 

 وظيفة مكتبة الغد إلى مكتب خدمات للمواطنين رفض جانب كبير من المشاركين فى االستفتاء. 

؟ قط فةى فةخ التصةورات الخياليةةدون أن تسة –وال سيما المكتبة العامةة  –كيف يمكن أن تبدو مكتبة الغد  

وقةةد خةةرج المكتبةةى كةةالوس دام بأربعةةة نمةةاذج تسةةتحق أن تؤخةةذ فةةى االعتبةةار مةةن شةةأنها أن تةةربط بةةين الحاضةةر 

 . 2005والمستقبل بشكل واضه، وصاغ ذلك فى مقال نشره عام 

 مكتبة االسترخاء 
لكبير المتوافرمن  الزائرين ، يتضةه وفقا  لما يؤكده ذلك التناقع بين عدد  المعيرين  النشطاء والعدد ا 

وجود احتياج كبير إلى أماكن للتواصل االجتماعى تكون متاحة للجمهور. واليوم لم يعد من الممكن االسةتغناء عةن 

الكافيتيريةةا داخةةل مبنةةى المكتبةةة الحديثةةة. وهكةةذا بةةدأت الغةةرف المؤثثةةة بطريقةةة مريحةةة، مةةا يطلةةق عليةةه  غةةرف 

ات األنجلوساكسةونية التةى يتوافةد عليهةا الةزوار طواعيةة ليتحةدثوا معةا  أو يتجولةوا فةى المعيشة  تسةتقر فةى المكتبة

شةةبكة اإلنترنةةت ويتنةةاولوا القهةةوة أو يسةةترخوا أثنةةاء القةةراءة. يجةةب إذا وضةةع التصةةميم الةةداخلى الموجةةه بحسةةب 

ت المسةتقبل، ووضةع المعايشة وتصميم أماكن  مفتوحة االستخدامات  ومتنوعة محل اعتبار عنةد التخطةيط لمكتبةا

تصةةور لهةةا. كمةةا سةةتمتد مواعيةةد العمةةل حتةةى سةةاعات المسةةاء وفةةى عطةةالت نهايةةة األسةةبوع وتصةةبه مسةةألة مةةن 

البديهيات. إن مكتبة الغد هى مكان إللهام ُمجمع، مكان يتميز بجو خالب وخرائط يشجع زائريةه علةى التواجةد فيةه 

 الكتب والوسائط الحديثة باسترخاء شديد. ليتمكنوا من التواصل مع عالم البحث عن المعلومات و

 مكتبة االتحاد 
أثبتت المكتبات المجهزة بطريقة تتناسب مع العصر منذ مدة طويلة أنها مقدم للخةدمات ومةزود بالمعرفةة  

والمعلومات خالى من أى عوائق، ويمكن لجميع طبقات الشعب استخدامه، وذلك علةى كافةة مسةتويات ببليوغرافيةا 

ظرا  ألنه ال يمكن ألى مكتبة أن توفر كل التجهيةزات بهةا، يجةب أن تصةبه مكتبةة الغةد العامةة جةزء مةن التعليم. ون

اتحاد مكتبات متشابك بدرجة أقوى، مما يسمه باستخدام كم معروض أكبر وكامل ومتنوع من المراجع والوسائط. 

ام أمةرا  أكثةر فعاليةة، إذا كةان وفى تلك الحالة قد يكون وجةود فهرسةت موحةد يتخةذ شةكل بنةك معلومةات وسةائط عة

العمالء يستطيعون الدخول على عروض رابطة المكتبات وهم جالسون فرادى فى غرف المعيشة أو مدارسةهم أو 

 أماكن عملهم. 

ويعد توسيع الخدمات المكتبية فى مزيج علةى مسةتوى المكتبةات العلميةة والعامةة مةن األمةور التةى تةدور  

يضمن بشكل منظم أن يستطيع كل عميل ألى مةن مكتبةات الرابطةة أن يسةتخدم بطاقةة بشكل يتميز بالمثابرة، حيث 

مكتبية واحدة وأن يستعير كل وسيط طلبه عبر شةبكة اإلنترنةت مةن المكتبةة الرئيسةية أو يطلةب ارسةاله إلةى البيةت 

 نظير رسوم إضافية. 

 مكتبة االتصاالت 
الةبعض أو فةى مواجهةة بعضةها الةبعض، وهةى يوجد اليوم فى أماكن عديةدة مكتبةات إلةى جانةب بعضةها  

مكتبات تتبع رعاة مختلفين ولها وظائف مختلفة، وذلك دون االتفاق على أى شكل من أشةكال التعةاون بينهةا. حيةث 



أنه فى ظةل تلةك األوقةات االقتصةادية الصةعبة يجةب اختبةار امكانيةة التعةاون فةى كةل اسةتثمار. ويعةد االنةدماج فةى 

مكانيا  وتنظيميا  بين مكتبات صغيرة متعددة لتصبه وحدة أكبر حجمةا  خيةارا  واعةدا  للمسةتقبل. المبانى، أو االندماج 

يجب إذا دراسة امكانية الدمج المكانى المباشر حيثمةا تتواجةد منشةآت تعليميةة وثقافيةة عديةدة فةى مدينةة مةا. وهكةذا 

والمدرسةة الشةعبية، وجةاليرى الفةن يمكن جمع المتحف الةوطنى، ومكتبةة المدرسةة، والمركةز الطبةى، واألرشةيف 

 والمكتبة، ليشكلوا جميعا  مجمع للوسائط والمعلومات قادر على تقديم الخدمات بشكل فعال.

 وكالة مكتبة المدينة 
إن ذلك التنوع الكبير بين رعاة المكتبات ووظائفها داخل المدن الكبرى والمتوسطة يسةمه بتطةوير نظةام  

رى، إذا لم يكن الدمج المكانى غير قابل للتنفيذ ألسباب مختلفةة. والمقصةود هنةا هةو مكتبات متشابك بطريقة أو بأخ

هةذا الكةةم الهائةل مةةن مكتبةةات المةدارس علةةى وجةةه الخصةوص، حيةةث تنتشةةر فةى كةةل مكةةان مثةل الجةةزر الصةةغيرة 

تقةوم بةدور  المنعزلة عن بعضها البعض. وهكذا يمكن لمكتبة المدينةة فةى المسةتقبل أن تكةون بمثابةة وكالةة مكتبةات

التنسيق والتكامل لتحتل مركز الصدارة وظيفة أمين مكتبة المدرسة ليخدم كافة مدارس المدينة: فهو يقدم المشةورة 

للموظفين ويعمل على توفير الكتاب والوسائط لكل الشركاء، كما يهتم بثبت مخزون المكتبات ومعالجتةه، وبتنسةيق 

 ازن فى الخدمات. توزيع المهام على العاملين ويسعى لبلوغ تو

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبات العلمية 

 الرؤية والواقع 
طور المتخصصون العاملون فى مجال المكتبات العلمية رؤى وخطةط لتشةكيل المسةتقبل المكتبةى، مثلمةا  

فعل ممثلوا قطاع المكتبات العامةة حتةى وإن كانةت تلةك نظةرة إلةى المسةتقبل البعيةد، كمةا فعةل الكثيةر مةن مشةاهير 

ع الكتةةب والمكتبةةات فةةى الطبعةةة األولةةى مةةن هةةذا الكتةةاب، فهةةذا ال يمنةةع أن نوجةةه أبصةةارنا كةةذلك إلةةى ممثلةةى قطةةا

المستقبل القريب أى صوب التطةورات التةى تحةدث بالفعةل منةذ وقةت طويةل، تلةك التطةورات التةى سةيحددها ذلةك 

مصةدرا  رئيسةيا . كمةا أنهةا  الدور المتغير باستمرار للمكتبات فةى مجتمةع المعلومةات، الةذى أصةبحت فيةه المعلومةة

أصبحت تتمتع بأهمية أساسية داخل وسائط المعلومات من كافة األنواع حيث إن االحتياج إلى المعلومة يتزايةد فةى 

كافةةة شةةرائه المجتمةةع، وال سةةيما المعةةروض مةةن المعلومةةة الةةذى يشةةكل فةةائض مةةن العةةروض بأشةةكال متنوعةةة. 

لومات بالوسةائط التقليديةة واإللكترونيةة علةى حةد سةواء، ممةا لةه عظةيم فالمكتبات تشارك فى سد االحتياج إلى المع

األثر فى تغير طابع المكتبة ووظيفتها وكيفية فهمها. وفيمةا يلةى نةورد لكةم بعةض المالحظةات والنظريةات فةى هةذا 

 الصدد، وهى تنصب على كافة أنواع المكتبات بشكل أساسى، حيث يتضه بجالء مةدى تغيةر متطلبةات المعلومةات

فى مجال العلم والبحث والتعليم، مما زاد من حجم التغيرات التى يجب أن تخضةع لهةا المكتبةات العلميةة ووظائفهةا 

 أكثر مما هو الحال بالنسبة للمكتبات العامة على األقل فى العقود التالية. 

وا علةى قناعةة فى البداية يجب التأكيد على أن كل أصحاب الرؤى قد أخطأوا، وال سيما هؤالء الةذين كةان 

بنهايةةة عصةةر الكتةةاب وزحةةف الوسةةائط الرقميةةة وااللكترونيةةة فقةةد تمكةةن الكتةةاب والوسةةائط المطبوعةةة علةةى وجةةه 

مثةل  –العموم من الدفاع عن مكانتهم ألنها وسائط تحظى بمميزات عديدة بال شك فى مواجهة  الوسةائط الجديةدة  

تخدام التقنيةة، وإمكانيةة االسةتخدام فةى كةل مكةان إلةى جانةب االستقاللية عن الطاقة اإللكترونيةة والمسةاعدة فةى اسة

عمرها الطويل، وسهولة قراءة النصوص الطويلة، وواقعيةة العمةل وخالفةه، بغةض النظةر عةن الجوانةب الجماليةة 

والخاصة بالولع باقتناء الكتب وكل ما يسرى على الكتاب دون ذلك. وتنطبق تلك المعلومات على العلم الذى تلعب 

جهات نظر أخرى دورا  كبيرا ، وال سيما ضمان الجودة والسمعة وإثبات األهلية العلميةة. لةذا يجةب أن ننطلةق فيه و

 من أن الوسيط الذى يتناسب بأفضل شكل مع أهداف مستخدميه هو الذى يستطيع أن يثبت وجوده ويعيش طويال . 

مهمة حف  الموروث الثقافى والعلةم الةذى  فمن ناحية تعد المكتبات بمثابة المؤسسات الثقافية الموكل إليها 

ورد إلينا مطبوعا ، كما أنها منوطة بثبته والمحافظة على سالمته حتى يظل متوافرا  ألجيال اليوم وأجيال المسةتقبل 

بغض النظر عن األنشطة الداعمة للثقافة والتواصل والتى تنميها المكتبات منذ قديم الزمةان. ومةن ناحيةة أخةرى  –

بات بمثابة منشآت تعليمية، وهو األمر الذى يعنى فى هذا السياق أنهةا أمةاكن الكتسةاب مهةارتين أساسةتين تعد المكت

من خالل عروض واجراءات متنوعة: وال سيما مهارتى القةراءة والوسةائط. ففةى الوقةت الةذى تقةدم فيةه المكتبةات 

لتعامل مع الوسائط المطبوعةة، تلةك التةى توجةه العامة فى المقام األول برامج لنقل كفاءة القراءة األولية ولضمان ا

فةةى الغالةةب إلةةى األطفةةال والشةةباب، فةةنن المكتبةةات العلميةةة تتةةيه شةةروط اكتسةةاب قةةدرات القةةراءة علةةى المسةةتوى 

األكاديمى. حيث إن كفاءة القراءة هى شرط أساسى يجب أن يسبق الكفاءة المهمة التالية، وهى القدرة علةى البحةث 



ها وتحويلها إلى معارف. وبناء عليه فنن المكتبةة ينبغةى عليهةا أن تقةدم خةدمات إلةى المسةتخدم عن معلومات وتقييم

 الذى يحتاج إلى المعلومة، شأنه شأن القارىء الذى يبحث عن مراجع.

 

تؤكةةد االحصةةائيات المكتبيةةة إلةةى جانةةب االسةةتبيان الةةذى خضةةع لةةه الخبةةراء أن نمةةو الوسةةائط المطبوعةةة  

كمةةةا تؤكةةةد أن أعةةةداد مسةةةتخدمى المكتبةةةات سةةةوف تتزايةةةد نتيجةةةة للتوجهةةةات الديموغرافيةةةة والرقميةةةة ال يتوقةةةف، 

والقرارات الدستورية الخاصة بسياسة التعليم. حيث إن مخصصات المكتبةات علةى صةعيد آخةر تةتقلع أكثةر ممةا 

حتةوى لصةاله تحظى بزيادة. ينبغى إذا على المكتبات أن تبتعةد عةن توجهاتهةا المسةيطرة عليهةا المنسةحبة علةى الم

وفةى هةذا اإلطةار يجةب أن تتوسةع مهمةة المكتبةات  (access contra holding).توجةه بحسةب االقتنةاء والثبةت 

 العلمية ليطلق عليها إدارة العلم. 

كما أن هناك هيئات مثل مجلس العلوم مقتنعة بدورها بأن الوسائط المطبوعة سوف تحةتف  بأهميتهةا فةى  

ة للبحةث والعلةم، إال أن أهميةة اإلصةدارات الرقميةة سةوف تتزايةد بشةكل ملحةوظ وهةو التزويد بالمعلومات المطلوب

األمر الذى يترتب عليه أن ينتج عن هذه الوظيفة المزدوجة فى وقت قصير نمط من المكتبات العلمية يضم مزيجةا  

ة مركبة الوظةائف. المكتب –من االصدارات المطبوعة والرقمية ومصادر المعلومات، وهو النمط الذى يطلق عليه 

وحيث أنه ال يمكن االعتماد على احتمال زيادة المخصصةات، ينبغةى أن تتةوازن العالقةة بةين نمطةى الوسةائط وأن 

 ترجه كفة أحدها وفقا  لمبدأ العرض والطلب. 

إال أن هناك انقسام واضه فيما يخع االحتيةاج إلةى المعلومةة وطريقةة سةد هةذا االحتيةاج: فبينمةا لةم تعةد  

ئط المطبوعةةة بمثابةةة مصةةادر المعلومةةات األوليةةة ولةةم تعةةد المكتبةةة تلعةةب الةةدور الرئيسةةى فةةى اإلمةةداد بهةةذه الوسةةا

المعلومةات فةى أفةرع العلةوم الطبيعيةة والهندسةة والطةةب والحاسةب انلةى، نةرى أن المكتبةة ال زالةت هةى أرشةةيف 

لمخزون الكالسةيكى فةى  علةوم الكتةاب  المحتوى المطبوع لكافة المنتمين للعلوم األخرى، حتى وإن كانت زيادة ا

فى تراجع مستمر نتيجة لضغوط اقتصادية والستمرار التحويل إلى الرقمية. وبناء عليه فنن مكتبات المعاهد العليةا 

 تواجهة مهمة صعبة تكمن فى ضرورة التوزيع العادل بين ثقافات العلوم المختلفة. 

 المكتبة الرقمية 
األول بنشر عةروض المعلومةات االلكترونيةة فةى اطةار المكتبةة الرقميةة حتةى  يتعلق األمر هنا فى المقام 

وإن بةةدا مجلةةس العلةةوم متةةرددا  بشةةأن توسةةيع مكتبةةات المعاهةةد العليةةا لتصةةبه مراكةةز لتةةوفير المعلومةةات الرقميةةة 

 واإلصةةدارات. فقةةد دخلةةت المكتبةةات فةةى خضةةم هةةذا التطةةوير بسةةرعة شةةديدة، حيةةث أن وجهةةة النظةةر التةةى تبنتهةةا

الصحافة )اإلعالم( المعاصرة والقائلة بأن تحويل المجتمع بأكمله إلى الرقمية هةو تكليةف ثقةافى وبنةاء عليةه يتعةين 

على المكتبات االلتزام بتحويل كافة الوثائق المكتوبة إلى الرقمية وهو ما يعنى أن تصبه المكتبات أماكن ال جدوى 

بحت كلمةةة السةةر اليةةوم لكةةل المكتبةةات هةةى  التحةةول إلةةى منهةةا، رفضةةها المكتبةةات وردتهةةا بشةةكل قةةوى، فقةةد أصةة

 الرقمية . 

لقد بدأت مكتبات علمية عديدة فى تحويل بعض محتوياتها المختارة إلى الرقمية سواء بجهودهةا الخاصةة  

أو بالتعاون مع شركاء حيث أن هناك مراكز تحويل إلى الرقمية تعمةل منةذ سةنوات فةى مةدينتى ميةونيخ وجةوتنجن 

جارى العمل على أساس تعاونى فى تطوير نظةام مركةزى  2005ذلك تكليفات من جهات عديدة .ومنذ عام وتنفذ ك

للثبت واالستخدام لكافةة المةواد المكتبيةة المتاحةة وغيةر القابلةة للتحويةل إلةى الرقميةة وهةو مةا يطلةق عليةه الفهةرس 

لفةرص إللقةةاء نظةرة علةةى المجموعةةات المركةزى للمطبوعةةات الرقميةة. وال يتوقةةف دور هةذه البوابةةة علةى إتاحةةة ا

الرقمية والمكتبةات الرقميةة فحسةب، بةل أنهةا تعكةس فةى الوقةت ذاتةه هةذا التنةوع الهائةل فةى مشةاريع التحويةل إلةى 

الرقميةةة، وهةةو مةةا نسةةتخلع منةةه أن  الفلسةةفة  الكامنةةة خلةةف التحويةةل إلةةى الرقميةةة والتةةى أصةةبحت مرئيةةة بعةةض 

 الشىء هى فلسفة متشعبة. 

 

سؤال عما إذا كةان التحويةل التةام إلةى الرقميةة مجةدى ويمكةن تمويلةه فيجيةب عليةه الجانةب المكتبةى أما ال 

بالنفى, فقد أكدت بعض األعمال الحسابية على سبيل المثال أن تكاليف تحويل كافة محتويات مكتبة الدولةة ببافاريةا 

الةذى قةد يسةتتبعه انتقةاء صةارم لةبعض إلى الرقمية تتخطةى ضةعف القيمةة التجاريةة لتلةك المحتويةات. وهةو األمةر 

المحتويات قةائم علةى وجهةات نظةر علميةة موجهةة بحسةب الطلةب علةى المعةروض مةع مراعةاة المسةائل القانونيةة 

وإمكانيةةة الحفةة . وال شةةك أن المكتبةةات ال يمكنهةةا أن تفةةوز فةةى السةةباق الجةةارى مةةع المشةةاريع التجاريةةة الخاصةةة 

، إال أن نقةاط قةوة المعةروض بالمكتبةات ال Google Printبوعةات جوجةل بالتحويل إلى الرقمية مثل مشروع مط

 تكمن فى الكم بل فى النوعية، أو فى ضمان إتاحة هذا المخزون وتوافره للجميع على المدى الطويل. 

لذا تدعم اتحادات وروابط المكتبات باالشتراك مع المؤسسات البحثية األلمانية تلك الفرصةة التةى يتيحهةا  

نت بمحاكاة شاملة وتفاعلية للعلوم والمعرفة االنسانية متضمنة الموروث الثقةافى مةع ضةمان اتاحتهةا للجميةع اإلنتر

على مستوى العالم. وتدعو  حركة االستخدام المفتوح  إلى استخدام االمكانيات البديلة لإلنترنت إلى جانب الشةكل 

 ن أجل تبادل المعارف العلمية. التقليدى لنشر العلم، عمال   بمبدأ االستخدام المفتوح  م



ويشةةترط  مبةةدأ االسةةتخدام المفتةةوح  بشةةكل مثةةالى المشةةاركة الفعالةةة لكةةل صةةاحب انتةةاج مةةن المعةةارف  

العلمية ولكل قائم على الموروث الثقافى كما أن كل مؤلف وبالتالى كل صاحب حقوق ملكية عليه أن ينقل مةع هةذا 

ة حق االستفادة والمنفعة، وعليهم أن يودعةوا نسةخة كاملةة مةن مؤلفةاتهم النوع من النشر إلى كافة مستخدمى المكتب

فى خادم أرشيف إحدى المؤسسات الجديرة بالثقة والتةى تةدعم حركةة االسةتخدام المفتةوح، ممةا يضةمن اسةتمرارية 

 توافر هذه المؤلفات.

المعرفةة مةن خةالل دور ونظرا  ألن نموذج النشر البديل للطريقة الكالسيكية من أجةل التةى تخةدم انتشةار  

النشر تشكل نوعا  من أنواع المنافسة، لذا يتخذ الناشرون موقفا  ناقدا  حيال النشر من أجل االستخدام المفتوح. وهةو 

األمر الذى يسرى على كثير من الكتاب الذين يرون فى ذلك مجازفة بأمن منتجى المعارف العلميةة ومتلقيهةا، فهةم 

ت، وبسةالمة ومصةداقية البيانةات فضةال  عةن اسةتمرار إتاحةة الوثةائق واالعتةراف يهتمون بضمان جودة اإلصدارا

بمنشوراتهم الموجةودة علةى شةبكة اإلنترنةت فةى  الوسةط  العلمةى بوصةفها مقومةات سةمعتهم الخاصةة ومسةتقبلهم 

 الوظيفى. 

قةانون الجديةد ال شك أن األرشفة طويلة المدى لإلصدارات اإللكترونية تشكل تحةديا  كبيةرا . وقةد ضةمن ال 

الخاص بالمكتبة الوطنية األلمانية المقومات القانونية لجمع  أعمال الوسائط التى ال تتخذ صورة مجسةدة . وهنةاك 

نية لتوسيع مةدى مهمةة جمةع اإلصةدارات علةى شةبكة اإلنترنةت لصةاله المكتبةات اإلقليميةة للنسةخ اإلجباريةة علةى 

 : الوالياتمستوى 

والمكتبيةة والتنظيميةة لألرشةفة طويلةة المةدى جةارى تطويرهةا وتجريبهةا منةذ حيث أن المقومةات التقنيةة  

 سنوات. 

تتوافر قاعدة اتصاالت ومعلومات لكافةة الشةركاء المهتمةين بهةذا الموضةوع ولكةل أوجةه  2003منذ عام  

ة المةدى األرشفة طويلة المدى، وهو األمر الذى يتمثل فى شبكة صالحيات لألرشفة طويلةة المةدى واالتاحةة طويلة

 للمصادر الرقمية. 

للتوسةيع التعةاونى ألرشةيف  –والمعةروف باسةم مشةروع كوبةال  2004أما المشروع الةذى بةدأ فةى عةام  

طويل المدى للمعلومات الرقمية فيكمله مشةروع نسةتور فةى مجةال التقنيةة، وتطةوير البرمجيةات ومسةارات العمةل 

إلةى كيفيةة توسةيع أرشةيف رقمةى جةدير بالثقةة، ممةا يضةمن واألثر الذى من شةأنه أن يهةدينا إلةى الطريةق المةؤدى 

دخةل مشةروع كوبةال حيةز التنفيةذ بوصةفه  2006مصداقية المواد الرقمية المخزنة وواقعيتها وتوافرها. وفةى عةام 

أرشةةيف رقمةةى طويةةل المةةدى، وفةةى تلةةك األثنةةاء تةةم تخةةزين آالف الوثةةائق اإللكترونيةةة لشةةريكى المشةةروع المكتبةةة 

مدونا رقميا لمعاهد عليا حصلت عليهةا المكتبةة  47.000انية ومكتبة الدولة والجامعة بجونتجن، منها الوطنية األلم

. أما فى المرحلة التالية مةن المشةروع فسةوف يةتم 1997الوطنية األلمانية من كافة المعاهد العليا األلمانية منذ عام 

كانيةةةة تحليةةةل الوثةةةائق علةةةى المةةةدى الطويةةةل اختبةةار عمليةةةات الهجةةةرة والمحاكةةةاة، التةةةى مةةةن شةةةأنها أن تضةةمن إم

 واستخدامها.

ويشكل اإلنترنت تحديا  آخر يواجه المكتبات حيث يمثل ماكينات البحث مثل جوجل بمةا تحويةه مةن أكثةر  

 Googleو  Google Scholarمن عشرة ماليين عرضا  لتقديم األخبار والمواد القابلة للطباعةة والخةرائط مثةل 

Pint  وGoogle Earth  منافسة ملموسة للمكتبات، شأنها شأن قواعد البيانات التفاعلية بحسب نموذج الويكيبيةديا

 Web). وأصةبحت أمةر نمطةى لمتابعةة تطةوير شةبكة اإلنترنةت اجتماعيةةوالمنتديات التى تعتبر بمثابة برمجيات 

2.o.) هةد العليةا يختةار عنةد دخولةه حيث أن جانب كبير من مستخدمى المكتبات بما فةيهم الطلبةة والملتحقةين بالمعا

ت المتخصصةة. لةذا فى عملية البحث إحدى ماكينات البحث ليصطدم حينئذ وعنةد متابعتةه للبحةث بعةروض المكتبةا

 يك التقنى والمنطقى لمصادر المعلومات المتباينة بشبكة اإلنترنت إمكانية حل واعدة بالنجاح.تبدو مسألة التشب

الناحية الكمية على مجاراة هذا التنافس الشرس مع مقةدمى الخةدمات  من المحتمل أال تقوى المكتبات من 

التجارية، أما من ناحية النوعية فلن يمكنهةا أن تثبةت وجودهةا إال إذا تمسةكت بمسةتوى جودتهةا العةالى وهةو األمةر 

نظم المالحة الذى يتطلب التزود رفيع المستوى بكافة المصادر العلمية الهامة، إلى جانب توسيع إمكانيات البحث و

واجبا  ونوعيا  من حيث التخصع. وتعد المكتبةات االفتراضةية المتخصصةة أمثلةة مهمةة عةابرة لألقةاليم فةى إطةار 

بنةك المعلومةات ومكتبةة  –البوابة العلمية الوطنية فاسكودا إلى جانب نظم ثبت ودخول شاملة مثةل نظةام معلومةات 

ت شةبكة اإلنترنةت بشةكل بةديهى مةن أجةل عروضةها للمعلومةات، الدوريات اإللكترونية. وبقدر ما تسةتخدم المكتبةا

 يجب أن تطبق التقنيات التفاعلية لشبكة اإلنترنت من أجل التواصل مع مستخدميها. 

وكما توضه استطالعات الرأى التى أجريةت علةى جامعةات مختلفةة فننةه مةن المتوقةع أن تجمةع المعاهةد  

المهمة والخاصة بها وتجعلها متاحة للجميع عبةر ماكينةة بحةث مريحةة. العليا والجامعات مصادر اإلنترنت العلمية 

حيث يتعين على المكتبات أن تقوم بدور  المالحين فى منطقة العلم  كةى تةتمكن مةن مواجهةة هةذا الكةم الهائةل مةن 

مةة، وال المعروض من المعلومات الذى يقابله فى الوقت نفسه قدرة محددة على التلقى من قبل الباحثين عةن المعلو

سيما بأدوات مناسبة. كما يتوقع الةبعض أيضةا  أن تةزود المكتبةات مةن عروضةها التةى تشةمل الوسةائط اإللكترونيةة 

والخدمات، دون أن تهمل فى رعاية مخزونها من الكتاب والمجةالت والةدوريات، نظةرا  ألن الكتةاب ال زال يشةكل 

قبةل. وال يتضةمن توسةيع المكتبةة الرقميةة اإلمكانيةة الوسيط األول فى مجاالت تخصع عديدة كما كان الحال مةن 



لالطالع على المجالت اإللكترونية والنصوص الكاملة وبنوك المعلومات ومصادر اإلنترنت األخرى فحسب، بةل 

أنه وسيلة إلدارة المعلومات بطريقة فعالة. ويندرج ضةمن هةذا األمةر كةذلك خلةق حلةول للبوابةات وماكينةات بحةث 

تنوعة من مصادر المعلومات الرقمية والتقليدية وهكذا تتوصل المكتبةات إلةى الةربط بةين العةالم تجمع العروض الم

 الرقمى والمطبوع بمفهوم المكتبة المركبة، مما قد يشكل جزءا  من تأمين وجودها. 

 ومن بين الرغبات التى أبداها كثير من الدارسين التوفير الفعال لصالحيات المعلومات والوسائط، فضال   

عن تقةديم المسةاعدة فةى حالةة األشةكال الجديةدة مةن العمةل العلمةى )اإلرشةاد علةى الخةط المباشةر، وجهةاز الفصةل 

عةرض الوسةائط المتعةددة وخالفةه(. وتحتةاج  –الدراسى اإللكترونى وخالفه( والنشةر العلمةى )النشةر االلكترونةى 

منةةاء المكتبةةات إلةةى المعرفةةة المناسةةبة والكفةةاءات المكتبةةات إلةةى بنيةةة أساسةةية تقنيةةة وتنظيميةةة مناسةةبة، كمةةا يحتةةاج أ

 لمواجهة هذه المتطلبات. 

وسيصب رد المكتبات علةى المتطلبةات المختلفةة لمسةتخدميها علةى المةدى الطويةل فةى نظةام المعلومةات  

 الرقمةةى كمةةا يةةدعم جمعيةةة البحةةوث األلمانيةةة خلةةق مثةةل هةةذا النظةةام الشةةامل لإلمةةداد بالمعلومةةات العلميةةة فةةى اطةةار

. ويتةدرج مجةال النشةر اإللكترونةى ضةمن مجةاالت الموضةوعات الفرديةة، إلةى 2015برنامج دعم يمتد حتى عام 

 جانب إدارة المعلومات بما تتضمنه من خلق مناخ افتراضى للبحث والتعلم. 

 الخ صة وندرة إلى المستقبل 

الطريقةةة التةةى صةةورناها إال إذا لةةن تةةتمكن المكتبةةات العامةةة والعلميةةة مةةن آداء خةةدماتها إلةةى المةةواطنين ب 

ضمنت بقائهةا وإذا زودهةا رعاتهةا بةاألجهزة والعةاملين المناسةبين. وهكةذا يتخةذ السةؤال عةن مسةتقبل المكتبةة بعةدا  

سياسيا  إلى جانب البعد التكنولوجى وبعد المحتوى. لذا يجب األخةذ فةى الحسةبان أن تلعةب المكتبةات دورا  محوريةا  

س فةةى مواجهةةة المسةةئولين السياسةةيين فقةةط، بةةل أمةةام االعةةالم والشةةعب بأكملةةه. إال أن فةةى مجتمةةع المعلومةةات لةةي

المكتبات لةن تةتمكن مةن القيةام بهةذا الةدور وتحقيةق التوقعةات المرتبطةة بةه إال عنةدما تةدرك التحةديات التةى يمثلهةا 

التكنولةوجى والتحسةين فةى  مجتمع المعلومات وتقبلها، وعنةدما تسةتفيد باسةتمرار مةن االمكانةات المتةوافرة لإلبةداع

التنظيم وتواجه نقاط ضعف قطاع المكتبات األلمانى السياسى منها والمادى والهيكلى بفعاليةة ونجةاح. وهكةذا تظةل 

 المكتبات فى المستقبل كما هى: بوابات، تفته كثير من الطرق واإلمكانيات. 



 المؤلفان 

 يورجن زيفيلدت 

Jürgen Seefeldt 

شةةئون المكتبةات العامةةة فةةى مدينةة كولونيةةا، ثةةم تةدرج فةةى المناصةةب بةدءا  مةةن أمةةين مكتبةةة ، درس 1953ولةد عةةام 

حاصل على دبلوم المكتبات فى مكتبة مدينة هام، ثم فةى المكتبةة المتخصصةة التابعةة التحةاد المصةانع األلكترونيةة 

تبةة مدينةة هيرنةه ثةم شةغل منصةب نائةب مةدير مك 1985حتةى  1979الفستفالية بمدينة دورتمونةد وفةى الفتةرة مةن 

مةديرا  لفةرع مكتبةة  2004حتةى  1991 عةام  ، وعمل من1991حتى  1985مدير لمكتبة دائرة أونا فى الفترة من 

 مديرا لمقر مركز مكتبة والية راينالند بفةالس. كمةا 2004. وهو يعمل منذ عام راينالند بفالس بمدينة كوبلنز والية

والمعهةد الفنةى العةالى لشةئون المكتبةات العامةة  ،الفنى العالى بمدينة كولونيا قام بالتدريس ألعوام طويلة فى المعهد

منتةةدى المكتبةةة  BuBفةةى إصةةدار مجلةةة  1998حتةةى  1995شةةارك زيفيلةةدت فةةى الفتةةرة مةةن وقةةد  .بمدينةةة بةةون

م وترأس منذ عةا ،عضوا  فى مجلس إدارة إتحاد المكتبات األلمانية 2001حتى  1998وظل من عام  ،والمعلومات

تةأليف فةى زيفيلدت العديد من األعمال وشارك ميتس  . وقد ألفراينالند بفالس واليةإدارة فرع اإلتحاد فى  1998

،   األدب الترفيهى فى المكتبات العامةة Unterhaltungsliteratur in Öffentlichen Bibliothekenكتاب 

 Das Bibliothekswesen derن كتةاب فةى الطبعةة الثالثةة مة وبالسةمان-وإرنسةتو –كل من بوسةى كما شارك 

Bundesrepublik Deutschland البحثى المكتبةات  ة، والكتةاب  كيان المكتبات فى جمهورية ألمانيا االتحادية

 Bibliotheken und Informationsgesellschaft in"مةةةدخل   –ومجتمةةةع المعلومةةةات فةةةى ألمانيةةةا 

Deutschland-eine Einführung" وروج، وأومالوف.مع كل من بالسمان ، 

 

 د. لودجر سيريه 

Dr. Ludger Syré 

، درس التاريخ وعلوم اللغة األلمانية وآدابها فى جامعات فرايبورج وميونيخ وتةوبنجن حتةى 1953من مواليد عام 

حصةةل علةةى الةةدكتوراة فةةى تةةاريخ شةةرق أوروبةةا وتلقةةى سةةيريه تةةدريبا فةةى تةةوبنجن وكولونيةةا ليصةةبه أمةةين علمةةى 

بةادن فةورتمبرج ويةرأس القسةم  واليةمقررا  للتاريخ ويشارك فى ببليوغرافيا  1987و يعمل منذ عام للمكتبات، وه

بادن بمدينة كارلسروه، كمةا عمةل بالتةدريس فةى معهةد التةاريخ بجامعةة كارلسةروه وقةد ظةل  واليةالفنى فى مكتبة 

كتبات األلمانية، ثةم ثمةانى سةنوات عضوا  فى مجلس إدارة إتحاد أمناء الم 2002حتى  1992عامين فى الفترة من 

بةةادن  واليةةةعضةةوا  فةةى لجنةةة اإلتحةةاد ذاتةةه كمةةا شةةغل منصةةب رئةةيس مجلةةس إدارة إتحةةاد المكتبةةات األلمانيةةة فةةى 

 فورتمبرج وقد ألف العديد من الكتب واإلصدارات والمقاالت. 
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