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  شعبة النظم اآللية
 المكتبة الرقمية

 
 
 
 
أن نظام معلومات المكتبة العصرية يعتمد اعتمادا آبيرا 
على مؤهالت العاملين في المكتبة وخبراتهم ومدى 
قدرتهم على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وبذلك فأن نجاح مشاريع حوسبة 
المكتبات يعتمد على وجود مكتبيين على درجة عالية 
.  من التخصص واستيعاب قدرات تكنولوجيا المعلومات

ويتصور الكثير من صناع القرار ان عملية حوسبة أعمال المكتبات عملية بسيطة وان تزويد 
المكتبة بمجموعة من الحواسيب يكفي لنجاح مثل هذه المشروعات، غير أن ذلك ليس سوى 

.                                                              جزء بسيط من نظام المعلومات الحديث  
تستخدم التقنيات الحديثة في إتاحة مصادر المكتبة المرآزية في الجامعة التكنولوجية و

استخدمت المكتبة المرآزية  ١٩٨٩المعلومات للمستفيدين من منافذ تقنية غير تقليدية ، فمنذ عام 
الحاسوب في بناء قاعدة بيانات للكتب الموجودة لديها والتي هي غير تقليدية حصلت عليها 

أربعة آالف آتاب وفي آافة ) ٤٠٠٠(المكتبة المرآزية من طرق عديدة تتراوح عددها أآثر من 
التخصصات الهندسية والعلمية وأدخلت في قاعدة البيانات الموجودة لدى المكتبة ويمكن إعارة 
األقراص التي تحوي الكتب بشكل سهل وسريع لتوفير الدقة والسرعة في العمل التي يبحث 

وتعتبر هذه . عنها المستفيد في البحث عن الكتاب الذي يرغب الحصول علية بشكل رقمي
المكتبة الرقمية التي تم افتتاحها بمناسبة الذآرى الخامسة والثالثين لتأسيس الجامعة من قبل 
السيد رئيس الجامعة األستاذ الدآتور قحطان خلف الخزرجي وبحضور األستاذ الدآتور احمد 

)  ١٠٠٠٠(علي موسى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية نواة لمكتبة تحوي على أآثر من 
عشرة آالف آتاب رقمي نهاية هذا العام وهذا المشروع يعتبر رائد في جامعات العراق آافة 
لمتابعة التطورات التكنولوجية باستخدام التقنيات الحديثة التي تبحث عنها جامعتنا لتصبح في 

.                                                                             مصِاف الجامعات العالمية  
 

 
 
 
 

ا    رف إن التحوِل إلى العصر الرقمي لم يعد ت
ات               ب طل ت ا ظروف وم ه م بل ضرورة تحت
د             ه ذي يش ه وال ي يش ف ع ذي ن عصر ال ال
ع            ي ي جم ة ف ل ذه سرعة وم ت طورات م ت
ات                  وم ل ع م دان ال ي ا م ه ن ن وم ادي ي م ال

ة من         ..  واالتصاالت ي ع ام ج إن المكتبات ال
ك                ه وذل ن م رق ى ال أآثر المكتبات حاجة إل
ر              ث طاع من أآ لوجود هذه المكتبات في ق
ومات             ل ع م ى ال القطاعات إنتاجا وحاجة إل
مي،      ل ع وهو قطاع التعليم العالي والبحث ال
ات                   ب ت ك وم في إنشاء م ي لذا فان البحث ال
ات                          ب ت ك م حل محل ال ت ة ل ي م ة رق ي ع جام

ه         )  الورقية( الجامعية التقليدية  ن د م أمر الب
زن                ي خ اصل ف ح ور ال ط ت ة ال ب واآ م ل

ا        رجاعه ه أدى       . والمعلومات واست ذا آل ه
عصر              ى ال حول إل ت ال إلى التفكير الجدي ب
ادة              ج ة ال ي م ل ع الرقمي واتخاذ الخطوات ال
لتحقيق ذلك ، وان قيمة آل شيء تكمن في  

 .      درجة استخدامه واالستفادة منه 
ة     زي استطاعت األمانة العامة للمكتبة المرآ
ة          ب ت ك في الجامعة التكنولوجية وهي أول م
هرس             ف د ال م ج ي وت ن غ ت راق تس ع ي ال ف
البطاقي في مخازنها بعد أن أآملت إدخال     
هرس     ف جميع بياناتها الخاصة بالكتب في ال
خدام         است ا ب اآللي ليتم استرجاعها الكتروني
ة ومن خالل         المحطات الطرفية في المكتب

حاسبة  لالستخدام المباشر من )  ٢٢(توفير 
قبل آافة رواد ومستفيدي المكتبة المرآزية  
تي              ة ال ي م ال ع وباستخدام نظم المعلومات ال
ظام                     ا ن ه ن و وم ونسك ي ة ال ظم تطورها من

Winisis)    (          ام ظ ك ن ذل  Genisisوآ
ر                  ي اي ع م ق ال ات وف ان ي ب د ال واع اء ق ن وب
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 مؤلفات أساتذة الجامعة

الجامعة التكنولوجية زاخرة بالعلم والمعرفة ولديها 
أساتذة يدعمون البحث العلمي بشكل آبير من 
خالل المشارآة في المؤتمرات والندوات التي تقام 
في رحاب الجامعة أو خارج الجامعة في البلدان 
العربية والعالمية باإلضافة إلى أعطاء 
المحاضرات واإلشراف على طلبة الدراسات 
العليا  فهنالك الجانب البحثي المنشور الذي يشهد 
تنافس علمي آبير وجميل لتأليف وترجمة وطبع 
الكتب الهندسية والعلمية وفعال تم نشر العديد من 
هذه الكتب وفي تخصصات مهمة وحديثة لتكون 
عون للباحث في استخدام المصادر الحديثة وتكون 

.إضافة آبيرة ضمن موجودات المكتبة المرآزية   
آما قامت المكتبة المرآزية بإهداء المكتبات 
المرآزية في القطر بنسخ من هذه الكتب إلدامة 
التواصل العلمي والمعرفي  بين آافة جامعات 
عراقنا الحبيب حيث نعمل على االنفتاح على 
الجامعات آافة لتطوير وتفعيل عملية التبادل 
الثقافي والمعرفي والتواصل بين األمناء العامين 
في المكتبات المرآزية آافة وهي توجيهات أآدت 
عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالل 
ندواتها واجتماعاتها وهي فرصة لتكون بادرة 

.                                      مستمرة وفعالة  

 تنفيذ  
مؤيد يحيى خضير .د  

 األمين العام للمكتبة المرآزية

 أخالقيات  المهنة

لكل مهنة في المجتمع اإلنساني أخالقيات يلتزم بها األفراد المنتمون إلى تلك المهنة وتعد 
أخالقيات مهنة المكتبات أهم الوجهات المؤثرة في سلوك األفراد العاملين في المكتبات 
ومراآز المعلومات وتنطبع سمعة مهنة المكتبات والمعلومات بسلوك أعضائها ، وان 
سلوك بعض المكتبيين إذا أسيء فهمه ولو آان سليما فانه قد يلحق األذى بالمهنة نظرا 
لعدم وجود معايير أخالقية ثابتة ومحددة تحكم السلوك المهني للعاملين في المكتبات 
ومراآز المعلومات في البلدان العربية، وقد شهدت المكتبات ومراآز المعلومات في 
السنوات الماضية تطورات وتغيرات علمية وتكنولوجية فلم تعد المكتبات أماآن لحفظ  
الكتب ، بل أصبحت مراآز معلومات تزود الباحثين بالمعلومة المراد الحصول عليها 
بأسرع وقت واقل تكلفة باستخدام حواسيب تكنولوجيا المعلومات لذا توجب أن يسري  
التغيير أو التطوير على العاملين أيضا في هذا الحقل المهم والضروري لكونه على اتصال 
مباشر ومؤثر مع المستفيدين من المثقفين والعلماء وأصحاب العقول النيرة والتي يجب 
العمل معها بطريقة أآثر دراية من باقي أفراد المجتمع لتوفير الجو المالئم لإلبداع والتقدم 

فأصبح أمين المكتبة يطلق علية أخصائي المعلومات وهذه التسمية لم . في البحث الرصين
تأتي اعتباطا بل هي عمل المكتبي الحالي والتي يجب على من يحملها أن يتحلى بصفات 
وأسس علمية وأخالقية لممارسة هذه المهنة ، واألخالق المهنية هي مجموعة من المبادئ 
واألسس والقيم التي يحملها الفرد ويتمسك بها ويعمل بمقتضاها في المهنة ليكون ناجحا 
في تعامله مع الناس وهي الرآيزة األولى التي يقام عليها بنيان المهنة للعاملين في 

آما إن المقومات الشخصية وهي الصفات ذات العالقة بشخصية .مؤسسات المعلومات 
الفرد الذاتية التي تعكس مدى تمسك الفرد باألخالق المهنية ومن أمثلة هذه الصفات الهدوء 

آما هنالك مقومات .واالتزان واالبتسامة وبشاشة الوجه وبساطة المظهر والنظافة وغيرها
التفاعل االجتماعي آالتعاون والمساواة في التعامل مع الناس وعدم التحيز واحترام 

آما إن .  مشاعر اآلخرين والصبر والرغبة في الحوار الهادئ وتقبل الرأي اآلخر
مقومات المهنة هي األسس والمبادئ التي يمارس الفرد بمقتضاها العمل وتكون مستمدة 

ومن أمثلتها خدمة المصلحة العامة .أصال من القوانين والقواعد واللوائح الخاصة بالمهنة
وتكريس الوقت للعمل والحرص على خدمة المستفيدين بأقل وقت ممكن وتبسيط إجراءات 

آما وان نزاهة المكتبي تعتبر من أوضح ما تكون  .العمل وتوجيه المستفيدين وإرشادهم 
في استبعاده للعوامل الذاتية من عملة حيث ينبغي علية أن يطرح مصالحه وميوله 
واتجاهاته الشخصية جانبا وان يعالج موضوعه بتجريد تام وبهذا يجعل المكتبي يلجأ إلى 

آما إن الحياد بعدم االنحياز مقدما إلى طرف من .وسيلة اإلقناع في تعامله مع اآلخرين
األطراف وان يترك تفصيالته 
جانبا وان الهدف من أخالقيات 
المهنة هو إن تجعل الموظف بعيدا 
عن االنحراف أو ارتكاب جرائم 
القانون العام وعدم التسبب في هدر 
المال العام واستثمار الطاقات 
وقدرات الموظف في تحقيق أفضل 
انجاز وتحقيق التوازن بين 

.         المصلحة العامة والخاصة  
 

 تصميم الباحث 
    عمار عبد الرسول    
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