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 مقدمة

هذا  يركز. المصادر اإللكترونية أحد المكونات التي تزداد أهميتها فى أنشطة بناء المقتنيات في المكتبات تمثل
له أهمية كبيرة بالنسبة  كوني سوفأهداف المكتبات األكاديمية والبحثية، وعلي الرغم من ذلك  على رئيسي بشكل دليلال

 من سواءيتطلب الوصول إليها حاسب آلي،  التي المواد تلك إلى" اإللكترونيةالمصادر " تشير. للعديد من أنواع المكتبات
ويمكن أيضا الوصول إليها من خالل االنترنت أو  .الحاسب الشخصي، الحاسب الرئيسي، أو األجهزة المحمولة باليد خالل

 :محليًا، ومن أكثر األنواع الشائعة التي نواجهها
 الدوريات اإللكترونية 
 ترونيةالكتب اإللك 
  (المجمعة)قواعد بيانات النص الكامل 
 قواعد بيانات التكشيف واالستخالص 
  (، الموسوعات، الخ األدلةالتراجم، القواميس، )قواعد البيانات المرجعية... 
 قواعد البيانات العددية واإلحصائية 
 الصور اإللكترونية 
 المصادر السمعية والبصرية اإللكترونية 

 مجانًاالترخيص، أو  أو الشراء طريق عن سواءعلي المصادر اإللكترونية التي تم الحصول عليها يركز هذا الدليل تحديدا 
لقد طرحت (. علي سبيل المثال القرص المدمج المصاحب للكتاب)الصيغ  متعددة موادال أوالويب، أو رقمية المنشأ،  من

ومن ثم يفضل أن تقوم المكتبة يواجهها اختيار واقتناء المواد التقليدية المتناظرة  المصادر اإللكترونية عددًا من التحديات لم
وهذا من شأنه تقديم توضيح للعاملين والتأكيد علي . واضحة الختيار وإدارة مثل هذه المصادرإجراءات سياسات وبتطوير 

، والترخيص، تقنيةالتكلفة المادية، والجدوى الأن المصادر اإللكترونية داخل المكتبة يتم تنميتها مع األخذ في االعتبار 
 .قيودومتطلبات اإلتاحة والحفظ، وال

 الهدف

الهدف من هذا الدليل هو المساعدة فى تنمية الوعي بالقضايا األساسية التى تحتاج كل مكتبة لوضعها فى االعتبار 
يكون شامل، ولكن تم كتابته لتوفير مقدمة  وليس المقصود من هذا الدليل أن. ومواجهتها عند تنمية مجموعاتها الرقمية

 .مناسبة لمجموعة واسعة من القضايا التي طرحتها المصادر اإللكترونية
ومن ثم، فسوف تحل . إن الدليل الذي يتناول مجاالت موضوعية متطورة، مثل المصادر اإللكترونية، يتطلب التحديث

 محلفال، اإلذي تحدده اللجنة الدائمة لقسم التزويد وتنمية المقتنيات بتحديثات هذا الدليل علي فترات مناسبة، علي النحو ال
 .الوقت من المرحلة هذه في الممارسات فضلألمحة ل مجردى هة الحاليوثيقة ال. اإلفال موقع على السابقة الطبعة
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 لمحة تاريخية

. 6991تم تغييره بعد مؤتمر اسطنبول عام  باسم قسم التزويد والتبادل الذي 6991تأسس قسم التزويد وتنمية المقتنيات عام 
، أقرت اللجنة بالحاجة إلى تطوير مطبوع، كان 5001وخالل االجتماع النصف سنوي للجنة الدائمة في بولونيا، فبراير 

 إال أن المزيد من المناقشات منذ أثيرت. التصور المبدئي له أن يكون دليل إرشادي، عن المصادر اإللكترونية فى المكتبات
وهذا اإلصدار . هذه الفكرة أدى إلى تطور فى المفهوم إلنشاء دليال عمليا موجه إلي أخصائي المكتبات والمسئولين اإلداريين

 .من الدليل هو نتاج العديد من االجتماعات التى عقدت والعروض التى قدمت في السنوات األخيرة

 :المجال

أعدت هذه الوثيقة لالستخدام من قبل المكتبات حول العالم بصرف النظر عن الخبرة في التعامل مع المصادر اإللكترونية 
 (.مثال األكاديمية، العامة)الخدمة توجه وبصرف النظر عن 

معالجة المصدر وقد قسمت هذه الوثيقة إلي أربعة أقسام رئيسية، يركز كل منها علي جانب رئيسي أو جانب فرعى هام في 
وهناك ملحق يقدم تعريفات . التجديدات/تنمية المقتنيات، االختيار والتقييم، الترخيص، المراجعة: اإللكتروني في المكتبات

 .للمصطلحات التي تظهر في هذا الوثيقة، باإلضافة إلي قائمة بالمصادر
وتتمنى . ، أو تدريب ودعم المستفيدالقراءة أجهزةدر، ال تغطى هذه الوثيقة التزويد، إدارة التسليم واإلتاحة، ترويج المصا

اللجنة الدائمة كخطوة تالية دراسة إمكانية إنتاج ونشر دليل منفصل يغطي هذه الجوانب إلدارة المصادر اإللكترونية داخل 
 . اختيار المحتوى للرقمنة من مجموعات المكتبة لم يؤخذ فى االعتبار أيضا ضمن هذه الوثيقة. المكتبات

 المؤلفون

 ،نادية زيلبرو ،المرز، لين سيب يندا، جلجونسون شاروند، يلفانج جوليا، نوايفنس جونار اولي: هذا الدليل هم ن مؤلفيإ
، رسونيوكا ن، آمانسفيلد جودي، هافنر جوزيف، فرونتى جيرومويضم فال، اإلبالتشاور مع قسم التزويد وتنمية المقتنيات ب

لعديد من المسودات لهذا العمل إلعداده التحريرها  جونسون شارونلشكر نوجه الو. اللجنةضمن ريجين شمولنج وآخرون 
علي  هافنر جوزيفمولنج واإلفال، وأخيرا نشكر ريجين شلتجميع مالحظات مجلس إدارة  وكيرسونا نآلشكر ال .للنشر

 .للوثيقة ةنهائيالللمراجعة فال اإل جتمعمجانب العمل سويا علي تجميع التعليقات واالقتراحات من 

 (لالستخدام الداخلي من قبل العاملين)بيان سياسة المقتنيات  .1

مثل الموضوع، المستوى، الجمهور المستهدف علي اختيار اغلب المصادر ، التقليدية جموعاتمعايير تنمية الم ُتطبقبينما 
فإن تطوير سياسة تكميلية تتناول القضايا  ،إدارة الشكل اإللكتروني أكثر تعقيدًا، وعلي هذا النحون أإال  ،اإللكترونية

ن مثل هذه السياسة ينبغي أن تستخدم جنبا إلي جنب مع سياسة تنمية إ. المرتبطة بصيغة محددة تعد من الممارسات الجيدة
 .ت التقليدية وليس بمعزل عنهاجموعاالم
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التزويد لبناء توقعات المكتبة وتفضيالتها فيما  يلمساعدة القائمين علي االختيار أو أخصائي توجيهًاالسياسة أن توفر ينبغي 
 :يتعلق بـ

 تقتصر عليتشمل ما يلى ولكنها ال  الجدوي التقنية : 

 .اإلتاحة عن بعد، اإلتاحة القائمة بذاتها مثلاإلتاحة،  .أ 
 .، أو كلمة السر للولوج[IP]تنقية بروتوكول االنترنت  مثل، (إثبات المستفيد) الموثوقية .ب 
 .المعدات والبرمجياتتوافق وقدرات  .ج 
 .االختزان والصيانة، مثل االستضافة عن بعد في مقابل االستضافة محلية .د 
 .منصة التشغيل التي تسهل اإلتاحة للمصادر اإللكترونية .ه 

  تتضمن وال تقتصر عليواالعتمادية الوظيفية:  

 .مثل، البتر، التصفح، تاريخ البحث، النقحرة ،البحث واالسترجاع .أ 

 .مثل، الطباعة، اإلرسال بالبريد اإللكتروني، التحميل آللة والتحميل لجهاز إلكتروني ،والتحميلالتصدير  .ب 

على سبيل المثال المؤلف، العنوان، التاريخ، درجة الصلة، أو . إمكانات الفرز والترتيب لنتائج قاعدة البيانات .ج 
 .األوجه الموضوعية، إلخ

 .الدروس التعليميةالمساعدة،  ،بحارواجهة االستخدام، بديهية النظام، اإل .د 

 التكامل .ه 

 (.أيام 7/ساعة 52)على سبيل المثال زمن االستجابة، اإلتاحة  ،تاحيةإلاالعتمادية وا .و 

  يقتصر علي يتضمن والدعم المورد: 

 .تدريب ودعم المستفيد .أ 

 . العروض التجريبية وعروض المنتج .ب 

 .الدعم الفني وعمليات نظام اإلخطار .ج 

 .التقارير اإلحصائية .د 

 .، العالمات التجاريةمثلالتخصيص،  .ه 

 (.MARC)، تسجيالت مارك مثلتوفير البيانات الببليوجرافية،  .و 

 .امن البيانات وسياسات األرشفة .ز 

  يقتصر علي يتضمن والالتزويد: 

 .نموذج الشراء، على سبيل المثال، الشراء، االشتراك، الدفع مقابل العرض، التأجير .أ 

  .انتقائية في مقابل الصفقات نماذج التسعير، على سبيل المثال، .ب 

 .خيارات اإلتاحة، على سبيل المثال مستخدم واحد، عدة مستخدمين .ج 



6 
 

 . األرشفة وحقوق ما بعد إنهاء التعاقد .د 

 . رسوم الصيانة .ه 

 .حقوق اإللغاء .و 

 يتضمن وال يقتصر علي الترخيص: 

 .المعيارية/  يةنموذجالرخصة ال .أ 

 .القوانين الحاكمة .ب 

 .به المصرح غير االستخدام مسؤولية .ج 

 .المرخص لهم لمستخدمينا تعريف .د 

 .المرخص لها لمواقععريف ات .ه 

 "(.العادل االستخدام" أو) العادل التعاملتوفير  .و 

 .اإلنهاء .ز 

 .المستردة المبالغ .ح 

 .يةاالتفاق مدة .ط 

  (.الدولة ،الوالية المقاطعة،)الحاكمة للسلطة القضائية التابعة لها المكتبة أو اتحاد المكتبات  للقوانين االمتثال .ي 

 .الترخيص لغة .ك 

اعتبارات ترخيص  –3اختيار وتقييم المصادر االلكترونية والقسم - 5تم تناول هذه القضايا بمزيد من التفصيل في القسم 
  .المصادر االلكترونية

االختيار ما بين عندما يتطلب األمر الشكل المفضل أن توفر السياسة أيضا توجيهات لمساعدة القائمين باالختيار حول ينبغي 
 .المحتوى المتاح في كال الشكلين المطبوع واإللكتروني

 أشكالب عناوينال أي حيث يتم بالفعل اقتناء) المكررات إلغاءبتفضيل الشكل على قرارات  المرتبطة االعتباراتقد تشتمل 
 :غير أنها ال تقتصر فقط على ما يلي ،(متعددة

  نظيرها المطبوع عن تتخلف أال نظير مطبوع ينبغي لها التي االلكترونية لمصادرا –الحداثة. 

 المصدر االلكتروني قيمة مضافة كافية عن نظيره المطبوع أو األشكال التناظرية يوفر يجب أن  – القيمة مقابل المال
 (.على سبيل المثال، زيادة الوظائف، زيادة اإلتاحة)األخرى 

  اإللكتروني أو يزيد مقارنة بنظيره المطبوع يجب أن يتطابق محتوى المصدر –الدقة واالكتمال.  
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 يجب أن يؤخذ فى االعتبار إذا لم يكن من  األخرى األشكال مننظيرها  مع اإللكترونية المصادر تكرار – التكرار
المتوقع حفظ وأرشفة اإلصدار اإللكتروني؛ وإذا كانت تكلفة التكرار قليلة، وكانت األشكال المتعددة هى األفضل لتلبية 

 .احتياجات مختلف المستفيدين من حيث اإلتاحة والمالئمة

للمصادر اإللكترونية، حيث يمكن اإللغاء أخيرًا ينبغي لهذه السياسة أن توفر توجيهات واضحة لدورات المراجعة وسياسات 
 . يل، إلخترتبط تحديدًا بالشكل، مثل التقادم، إعتمادية منصة التشغالتى تطبيق العديد من المعايير اإلضافية و

ت المصادر اإللكترونية فى ضمان اتساق النهج المتبع؛ بحيث تكون المصادر جموعاينبغي أن تساعد صياغة سياسة تنمية م
 (.الحالية والمستمرة)اإللكترونية التى تم اقتنائها مالئمة؛ وأنه ُوضع فى االعتبار التكلفة اإلجمالية 

 اختيار وتقييم المصادر االلكترونية  .2

التزويد قرار اقتناء مادة ما بالتشاور المحدود مع  يبالنسبة لمواد المكتبة التناظرية، يتخذ القائم على االختيار أو أخصائ
تطرح المصادر اإللكترونية عدد من العقبات التي ال تواجهها . المعتمدة األقسام األخرى متبعا السياسات والمبادئ التوجيهية

 قضايا لكترونيةاإلصدارات اإل أثارت التناظرية، المواد على تطبق التي المعايير إلى باإلضافة. مصادر المكتبة التقليدية
ال يستطيع  .والمعايير السريعةالتكنولوجية  والتغيرات ،الملكية التسعير، الشبكي، الربط اإلتاحة، الترخيص، حول معقدة

القائم على االختيار اتخاذ قرار اقتناء المصدر اإللكتروني في عزلة، ويجب أن يكون على اتصال وثيق مع األقسام األخرى 
وعادة ما ينطوى ذلك على استشارة العاملين . بالمكتبة وخارجها لتقييم مدى مالئمة مصدٍر ما قبل اتخاذ قرار باقتناءه

، والعقود والترخيص، وتوصيل (الفهرسة واإلتاحة) ظم التقنية، والتزويد، واستكشاف المصدرالخدمات والن عن المسئولين
 .الخدمات

. وإجراءات واضحة الختيار المصادر اإللكترونيةأدلة إرشادية وضع من الممارسات الجيدة لضمان اتساق أسلوب العمل 
دود وأدوار واضحة للمسئولية واالستشارة؛ وتشكيل لجنة والتي قد تتضمن إعداد قائمة مراجعة لالختيار والتقييم؛ ووضع ح

خبراء لتقييم المصدر اإللكتروني، والتي يمكن أن تتألف من مجموعة من أصحاب المصلحة المعنيين بالمصدر اإللكتروني 
 .من األقسام األخرى داخل المؤسسة

التغذية  تشمل هذه السبل أن يمكنو. تلقي آرائهميجب على المكتبة النظر فى سبل  المقتنيات تنمية في المستفيدين إلشراك
 المكتبة على ينبغيو. بالفعل الموجودة المصادرباإلضافة إلى التغذية الراجعة عن  ،المحتملة ةجديدال درامصالراجعة حول ال

 . حاليةال اإللكترونية لمصادرا وتطويرالجديدة  ةاإللكتروني درالمصبا المستفيدين بإخطار تقوم نأ

د مدى مالئمة مصدر إلكتروني ما لمقتنيات المكتبة، وللمساعدة في تحديد مقتضيات التكلفة الحقيقة والخفية للتزويد، لتحدي
ويجب أن تراجع . االختزان، الصيانة، الحفظ، وغيرها من القضايا، فال بد من توفير المعلومات التفصيلية عن هذه المادة
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 األقسام تضمنت وقد(. 6أنظر القسم ) ةدر اإللكترونيامصال مجموعاتبة لتنمية هذه المعلومات بمقابلتها مع سياسة المكت
 ربما األحيان، بعض فيو .بها واألخذ جمعها المفيد من أنه المكتبة تجد قد التي المعلومات لنوع تفصيال أدناه( 5.1 - 5.6)

 التفصيلية األسئلة من مجموعة تتضمن المصدر اإللكتروني وتقييم الختياراجعة مر قائمة تطوير أنه من المفيد المكتبات تجد
 قواعد تتضمن قد إن قائمة المراجعة هذه. والتقييم االختيار عملية من كجزء االختيار علي القائم عنها يجيب أن يجب التي

 التي اإللكترونية لمصادرا اختيار على للقائمين إضافية إرشادات لتوفيروردين الم أو التشغيل منصات بأولويات تعلقت محددة
  .موردين مختلفين خالل من متعددة تشغيل منصات على متاحة تكون أن يمكن

 المحتوى 2.1

بداية يحتاج اختيار المصادر اإللكترونية إلى المراجعة والتقييم من منظور المحتوى بمقابلتها بنفس السياسات واإلرشادات 
 : وعادة ما تشترط مثل هذه المعايير ضرورة أن تكون المصادر. والمعايير التي ُتطبق على المصادر المطبوعة

 وأهداف المنظمةالرئيسية  يةلبحثاهداف األدعم ت. 

 تستكمل أو تضيف عمق أو اتساع للمجموعات الحالية باالعتماد على السمات الموضوعية. 

  أعمال محكمة أو منتجها ذو سمعة: ، مثلمحددة جودةذات. 

 دعم متطلبات الجمهور الرئيسي . 

 إيجاد مستوى مقبول من االستخدام . 

 أنيجب  ،اإللكترونية لمصادروالخاصة با ،ضافيةاإل محتوىال معايير من عدد فإن الرئيسي، االختيار اريمعبمجرد استيفاء 
نما حيللمادة المقتناة  المفضل الشكل على تقرير لمساعدةفي ا التحديد وجه على أهمية لها المعايير هذه. االعتبار فى تؤخذ

نظير مطبوع، وحداثة ويشمل ذلك اتساق اإلصدار اإللكتروني مع أي . لكترونياإل هونظير مطبوعكال الشكلين ال يتوافر
المحتوي علي الخط المباشر، ومعدل التحديثات، وإتاحة األعداد السابقة، واألرشفة، والقيمة المضافة للمصدر االلكتروني 

 .قياسا بغيره من األشكال األخرى، والتسعير

 المتطلبات التقنية 2.2

 معتوافق المصادر  لضمانأخذها فى االعتبار يجب  التى التقنية القضايا من عددا أيضا لكترونيةإلا المصادر تطرح
وفقا توفير إتاحة المصادر والحفاظ على فعاليتها علي  القدرة لديها المكتبة وأن ،لمكتبةالموجودة با ياتبرمجالو المعدات

يجب أن يتم التقييم بالتشاور مع العاملين التقنيين المناسبين، وأن يشتمل على االعتبارات  .فعالة تكلفةألسس مستمرة و
 : التالية

  قائمة بذاتها، عن بعد من خالل الويب، تشغيل : على سبيل المثال)ما هي طرق اإلتاحة المتوفرة  –طريقة اإلتاحة
عد من خالل الويب هي المفضلة ألنها توفر ؟ غالبُا ما تكون اإلتاحة للمضيف عن ب(أو إستضافة ويب محلية

 .ميزات إضافية، مثل سرعة التحديث، اإلتاحة المثلى، تخفيض أعباء االختزان، والحفظ والصيانة
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  تسجيل  ،تصفية بروتوكول االنترنت: المثال سبيل على) المتوفرة هي طرق الموثوقية ما - (إثبات المستفيد)الموثوقية
غالبُا ما تكون اإلتاحة من خالل تنقية بروتوكول االنترنت هي المفضلة ألنها عادة ما توفر اإلتاحة  ؟(وررمال كلمةالدخول و

كما يوفر التعرف علي عنوان بروتوكول اإلنترنت اإلتاحة إلي المستخدمين من خالل الخادم . المتزامنة لعدة مستخدمين
م بالوصول إلى المحتوى من خارج الحدود المادية للمكتبة ، والذي يسمح لمستفيدى المكتبة المرخص له(البروكسي)الوكيل 

بروتوكول  عنوانوتتعرف علي ترى  تجاريةالالبيانات  حالة فإن قاعدةال هذه مثل فيو. وهو ما يمثل أحد الخصائص الهامة
ومن ثم تمنح  نترنت الخاص بمنزل المستخدم أو أي عناوين أخري،إلاوين بروتوكول اعننترنت الخاص بالمكتبة، وليس إلا

ضمن  تفاوضأحيانا ما تكون موضع اإلتاحة من خالل الخادم الوكيل  أن إلى اإلشارة تجدرومع ذلك، . اإلتاحة للمستخدم
 (.3.6 القسم انظر) الترخيص اتفاقية

بث  حول التحديات من عددا تقدم نهاوذلك أل تفضيال، قلهى األ المرور وكلمة الدخول تسجيل خالل من اإلتاحةإن 
 علي المورد أصرما  إذاو. يندفيلمستمن ا كبيرة قاعدة على خدمة المكتبةتقوم  حينما وخاصة المرور، كلماتضبط و

 المكتبة قدرة على المفروضة القيود عن خيصفيجب أن يتم التنازل فى اتفاقية التر المرور، كلمةالمعتمدة على  اإلتاحة
 . لها المنتمين لغير السر كلمة توزيع على لسيطرةفي ا

، وصيانة محلي تنصيب مراأل يتطلب وعندمامنصات التشغيل،  من مجموعة مع المصدر يتوافق نأ يجب  -قية التواف
 االختيار على القائم يحدد نوينبغي أ .المكتبةتى تدعمها اليات المتوافرة ووالبرمجيكون متوافقا مع المعدات   نأ يجب

 تلك فىو. خاصة سمعية إمكانات وأ/و متعددة وسائطيات، برمجاإللكتروني يتطلب أي معدات،  المصدر كان إذا ما يضاأ

 الوسائطمكونات  وأ المالئمة ياتلبرمجا ودعموتنصيب  اإلضافية للشراء، التكلفة األخذ فى االعتبار يجب الحالة،

 بعض وأ كل  احتياجمدى  ديدتحل  المرجعية الخدمات عن المسئول العمل طاقم  مع التشاور لىتدعو الحاجة إ قد .ةالمتعدد

 .االختيار قرار اتخاذ قبل ضافيةمكونات إ وأ ياتبرمج لىإ العامةات الحاسب

متصفحات  على فقط تعمل كترونيةلاإل مصادرال بعض. هميةاأل غاية في الويب متصفحات قضية تعتبر :المتصفحات
 اتالمتصفح من ةقديم اتصدارما تمتلك المكتبات إ وأحيانا .المتصفحاتتلك  من ةمحدد اتصدارإ وويب محددة أ

 القائم على خرىأ مرة. حديثةال صداراتاإل على عمللل البيانات قواعد ميصمتم ت بينما العامة،الحاسبات  علىالمثبتة 

  التي تلك تحديدا) البيانات قواعد بعضلقد ُصممت  .المعلومات تكنولوجيا/ النظم أخصائيي مع يتفاوض نأ االختيارب

إن دعم المتصفحات والنظم  .لمتصفحا إصدارات حدثأ على فقط تعملل (رومانية غيربحروف  وصنص تستخدم
أما إذا  .المكتبةجموعات لم رومانية غيربحروف  الكترونية مواد عند إضافة هميةاأل بالغ مرأ" اليونيكود"المحلية لـ

لم تكن مؤسسة القائم على االختيار تدعم متصفح بعينه، وال تتوافق مع اليونيكود، ومع ذلك اتخذ المسئول على 
 جميع تلبية منيتأكد  نأ االختيار على القائمفعلى  .الفائدة عديمسوف يصبح  المنتج هذا قتناءه، فإنبا ًاقرار االختيار 

 المفاتيح لوحة يات تعريفوبرمجيجب تنصيب اإلصدار المطلوب للمتصفح،  .االقتناء قرار اتخاذ قبل المتطلبات
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ها مستفيديبإعالم  المكتبة أن تقوم ويجب .العامة الخدمة في أماكنعلى الطرفيات  (الضرورة عند) ضافيةاإل
 .اط اإلتاحةنق وموقع األخرى المتطلبات وجميع المتصفح، بمتطلبات

صيغة من الصيغ  كللفاألهمية؛  غاية في البيانات قواعدب المستخدمة ملفاتال صيغ تحديدإن  :المحتوى صيغة
، SGML العامة القياسية الترميزلغة ، HTMLلغة ترميز النصوص الفائقة : خصائصها اإليجابية والسلبية، مثل

 وصيغ ،..الخ epub ، صيغة النشر اإللكترونيPDF، صيغة الوثائق المحمولة XML لغة الترميز الموسعة

 اما القصيرة، وثائقلل جيدة  HTML لغة ترميز النصوص الفائقة صيغة نإ .الخ، (JPEG, MPEG:مثل) الوسائط

 فضلاأل هي XML  الموسعة لغة الترميز فصيغة( كيلوبايت 6000 من كثرأ) طويلةال وثائقال مع تعاملفي حالة ال

 في ومرونة المعلومات، استرجاع دقةتعزز و للمعلومات، وتكامل اتساق وتقدم ،والمعقدة الكبيرة الوثائق دارةإ في

 العامة القياسية الترميزلغة  ملفاتبينما تتطلب و .المعلومات طول عمر من أيضا زيدتو المعلومات، استخدام إعادة

SGML  نصيب برمجيات للقراءة ت(مثل: Panorama or Multidoc Pro reader  )كل طرفيه أو كل على 

هي أكثر الصيغ   XML لغة الترميز الموسعة تعتبر. SGMLعام يستخدم للوصول إلى ملفات  آلي حاسب
 سبيل على .الحاسب على تنصيب برنامج للقراءة تتطلب وال الحجم كبيرة الوثائق مع التعامل علىتفضيال لقدرتها 

 تلك حفظوأراد شخص ما ، فنى إذا كان إصدار  وأ تصويريةال موادتضمنت دورية ما العديد من ال ذاإ ،المثال

المستخدم  تفقدفإن هذه الصيغة قد  .PDF الوثائق المحمولة صيغةفي  صداراتاإل أنواع هذه بعض، وكانت الصور
 في مختلف سلوبأ وتتطلب الحجم، كبيرة ملفاتال تحميلل طويل وقت وتستغرق ،لكامل النص البحث مكاناتإ

 .حاسباتهم الشخصية على  Acrobat readerيجب على المستفيدين تنصيب برنامج  وباإلضافة إلى ذلك، .تصفحها
كما  ،الحاسب علىتشغيل مختلفة  ياتبرمجتنصيب  التى تتضمن محتويات سمعية وبصرية البيانات قواعد تتطلب
 .أيضا وعناصر التحكم النشطة plug-insباإلضافات البرمجية  تسمح نأ يجب

 االعتماديةو الوظيفية 2.3

 :يلي فقد يكون من المفيد للمكتبة تقييم ما ،الوظيفية واالعتمادية قضايا حيث من ما مصدر ئمةمال مدى تقييم عند

 وبديهية اإلبحار وسهلة خدام،االست سهلةتكون واجهة التعامل للمصدر اإللكتروني  أن ينبغي - التعامل واجهة .
معينات  ،قديميةتال شاشاتال ،على خصائص مثل الدروس التعليميةخدام االست سهلة المصادرما تشتمل  غالبا

 ،اإللكتروني البريد تنبيهات / الخالصات في االشتراكمثل  لتخصيصا وخيارات لسياقبحسب ا مساعدةالو اإلبحار،
 واجهة تشابه مع ضرورة مراعاة ،والمتابعة القراءة سهل الشاشة تصميمأن يكون  ينبغيو .الخ ،البحث تاريخ وحفظ

 اللغات متعددة الواجهات تفضلو. والمألوفة بالنسبة للمستفيدين بالفعل المستخدمة األخرى المصادر مع المصدر
 .اللغات متعددة مجتمعات تخدم التي لمكتباتل
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 ويمكن أن تشتمل . االستخدام وسهل ومرن ،قوى بحث محرك المصدر وفري نأ يجب  - واالسترجاع البحث
 الكشاف) تصفحال ر،البت الكامل، النص بحث بولينى،ال بحثالو مفتاحيةال كلماتالبحث بال الخصائص العامة على

 البحث محرك عمل كيفية االعتبار في يؤخذ نأ يجبو .البحث وتاريخ المكنز الصلة، الفرز بحسب درجة ،(والعنوان

 .أدناهبمزيد من التفصيل  ذلكيتم توضيح وس .والتشكيل النقحرة قضايا معالجة وكيفية

 تحديد في البحث؛ حيث أن هذه المعرفة تساعد محرك عمل طريقةينبغى إعطاء اهتمام خاص ل  :ثالبح استراتيجيات

 النهايات، تصريف ،الحروف حاالت استخدام تتطلب بلغات النص يكون عندما، وبخاصة المناسبة البحث استراتيجيات

 التي حرفاأل مجموعة سترجاع نفسال معد البحث كان ذاإ ما نفهم نأ الحاالتمثل هذه  فيفمن المهم . والسوابق لواحقال

 وأ لتقييد متاحة خياراتوهل توجد  الجذور، نفس لها التي الكلمات جميع أيضا يسترجع سوف، أم أنه المستخدم دخلهاأ
 .البحث توسيع

 عن البحثمما ُيعيق إمكانية  ،الرومانية بالحروف البيانات قواعد في النصوص تكون األحيان بعض في :ةنقحرال

 تستخدم لدولة مقالةال يمكن إيجاد  المثال سبيل علىف .رومانية غيرحروف  تستخدم التي البلدان نم ومصادر اتموضوع

 أن يعرف االختيار على القائم على  يجبو .رومانيةبحروف  بحثصياغة استفسار باالعتماد على  السريالية األبجدية

 لألشخاص، بالنسبة خرىالغربية األ وروبيةاأل لغاتمن ال أٍي وأ االنجليزية باللغة المكتوبة للمقاالت المستخدم النقحرة نظام

 بين كبير اختالف المثال هناك سبيل علىف .الرومانيةحروف ال متستخد ال بلغات الناشئة  الجغرافية واألسماء ،المؤسساتو

 .مختلفة بحث نتائجتهجئه قد تؤدى إلى   فكل ؛Eltsinأو  El'tsinو  Yeltsin-السابق الروسي الرئيس اسمتهجئة 

 نتائج على تؤثر التشكيل عالمات كانت ذاإ ما يتأكد نأ االختيارب القائم على. التشكيل اللغات من العديد تستخدم :التشكيل

 المستفيد يكون لدى نأ يجب (Lidové noviny) ية بعنوانتشيك صحيفة في بحث إلجراء ،المثال سبيل على .البحث

  (Lidové noviny) حالة ففي .ابه أو به الخاص الحاسب على مثبت ةتشيكياللغة ال مفاتيح للوحة برنامج تعريف إضافي
 .تشكيل بدون مستحيال البحث يكون

 وأ جهاز على) والتحميل الطباعة، اإللكتروني، البريد مثل التصدير خيارات من مجموعة هناك - والتحميل التصدير 
 لبرمجيات إمكانية تحميل االستشهادات المرجعية كما يجب أن تتاح. يتم دعمهاأن  جبي (شخصي رقمي مساعد

 وأ الطباعة ةسهول عتبارأن يؤخذ فى اال يجبو ...(الخ  Endnote, Mendley, BibTexمثل) االستشهاد إدارة
 .ضةوأي قيود أو رسوم إضافية مفرو ،التحميل

 ،على سبيل )طوال ساعات اليوم على مدار األسبوع  النظام يتاح نأ يجب -- واإلتاحة واالعتمادية، االستجابة
 .ا فى حدود مقيدة من التوقف غير المحدد سلفامستقر يكون نأو ،(أيام فى األسبوع 7/ ساعة فى اليوم  52المثال 
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زيادة كفاءة وعدة مستخدمين  لدعم للشبكة التحتية بنيةالو الئمةمال القدرة لديهوقنيا ت امحدث النظام يكون نأ يجبكما 
 .الصيانةاإلتاحة والدعم وتتضمن إتفاقية الترخيص توقعات  نأ ويجب ستجابة،اال زمن

 ُيكشف  نأو الكامل، والنصالمرجعي  الربط طريق عن األخرى المصادر مع التكامل النظام يدعم أن يجب -- التكامل
 .عن بعدو المحلية المصادر وتوصيل الفعالستكشاف اال لتسهيل وذلكاالستكشاف  أدواتضمن  المحتوى

    المورد دعم 2.4

 ودعم الفني الدعم خدماتإلى و ،اإللكتروني المصدر مورداالعتماد على مدى إمكانية  االعتبار في يؤخذ نمن الضروري أ  

  :تشمل والتي المتاحة، الدعم خدمات مجموعة ديحدت المفيد منو. التي يوفرها المستفيد
 عرض المورد يقدم نأو ،المصدر الستخدام تجريبية فتره تتاح أن المفضل من - المنتج عرضو التجريبي تقييمال 

يفية والوظ التقنية قضاياال حيث من للمنتج التقييم عملية دعم في التجريبية الفترة فائدة وتظهر .الحاجة عند للمنتج
 .واالعتمادية

 ذلك في بما ومستمر، ولىأ تدريب لتقديم امستعد يكون نأ المورد على يجب إذا لزم األمر، -دالمستفي ودعم تدريب 

 وتطوير التدريب عبء تخفيف ذلك في يساعدسوف . المنتج استخدامحول  االنترنت عبر أو األدلةالوثائق  توفير

  .بكفاءة المنتجمع ضمان استخدام و المكتبة،العاملين ب عاتق على قعت نأ الممكن من ىتال لوثائقا

 مستويات على للموافقة استعداد على المورد يكون نأ يجب - النظام إشعار عملياتو العميل دعم/الفني الدعم 
 نظام يمتلك نأ المورد على يجبكما  .التقنيةلحل القضايا  االستجابة وأوقات النظام من حيث توافر إتاحة خدمةال

صة ومن المحتوى وتغيرات ،بفعالية لها المخطط التوقف أوقات والتواصل فياإلشعارات لإلدارة  لمعالجة متقدم
 .وفعال ،واحترافي ،الدعم المقدم فى وقت مالئم يكون نوالبد أ. التشغيل

 يساعد .والعالمة التجارية للمنتج تخصيصلل المورد من المتاحة لخياراتأن يؤخذ فى االعتبار ا يجب - التخصيص 

 .متشابه وإحساس شكل المكتبة داخل المستخدمة المنتجات إعطاء في غالبا ذلك

 وما الذي  النظام، لبياناتتكرار حفظ نسخ احتياطية الزمني ل مدىال أن يؤخذ فى االعتبار يجب - البيانات رشفةأ
 وأ التصفية، قرر وأ ،إفالسه المورد علنما أ ذامن الوصول إليه إ المكتبةوقدرة مستفيدي  للمصدر يحدثيمكن أن 
أو فى شكل أقراص   CD-ROMفإذا ما توافرت النسخ االحتياطية على أقراص مليزرة  .صداراإل نقلُأوقف أو 

 الشكل على واإلتاحة األرشفة دارةإ علىيجب أن يؤخذ فى االعتبار قدرة المكتبة  ،DVDالفيديو الرقمية 

 .األصلي بالمصدر مقارنة تخسرها نأ يمكن مكانات التيواإل ،المعروض

باإلصدارات  ظافتحاال يمكن القد  المطبوعة إلصداراتا عكس على .للمصدر المورد أرشفة سياسة نفهم نأ المهم من
 مع أو ،LOCKSS" لوكس"مشروع  مع متوافق المورد كان إذا ما العتباريؤخذ فى ا نأ يجب .لكترونية بشكل دائمإلا
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 األخرى مماثلةغيرها من األنواع ال وأ ، Portico" بورتيكو"، أو خدمة أرشفة (لمانيابأ)  LuKIIمثل ما وطنية مبادرة

 المتعلقة التوافق قضايافينبغي التحقق من  مفتوح مصدرأما إذا كان الحل البديل هو نظام أرشفة  .األرشيفية المنتجات من

 فهم المهم ومن (.وسيطة)قبل طرف ثالث برامجية أرشيفية من  ولحل أييؤخذ فى االعتبار إعتمادية  نأ يجبو بالحفظ،

 أو هجرة نقل إن إمكانية .الملفات وحفظ نسخ على حتملةم قيود وأ مصاحبة رسوم وأي رشيفأ ألي والشكل المحتوى

 المهم من .أيضا االعتبار في أن يؤخذ  يستحقكنولوجية التالتطورات  لمواكبة جديدةمنصات تشغيل /شكالأ لىإ الملفات

 .الذي سبق االشتراك فيه لمحتوىل ةالدائم اإلتاحة على  واإلنهاء اإللغاء تأثيرإدراك  يضاأ

 معرف موحد للمصدر توفير المورد على يجبإذا تتطلب األمر،  - الببليوجرافية البيانات توفيرURLs  دائم 

 المكتبة عن عبءلتخفيف ال مناسبة، جودة معايير، على أن تكون وفق للمكتبة المفضلة بالصيغة ببليوجرافية وبيانات

 . لإلتاحة فهرسبالتسجيالت إنشاء  وضبط روابط أ في

 فاعلية ومدى بكفاءة المصادر استخدام مدىفهم  فىمهم  نوعية إحصائية بيانات إن توفير – اإلحصائية التقارير 

 نأ المورد علىو .االختيارعدم  وأ التجديد قرارات دعم تحديدا في ذلكأهمية و .األخرى بالمنتجات مقارنة اتكلفته
 International)مبادئ االئتالف الدولي لتجمعات المكتبات مثل المعروفة معاييرتتبع ال إحصائية نوعية تقارير يوفر

Coalition of Library Consortia)  ICOLC "برلقياس اإلحصائي الستخدام مصادر المعلومات عدليل ا 
على المصادر اإللكترونية الشبكية إحصاء استخدام ) COUNTER كونتر تقنينات الممارسة لمشروع ، أو"الويب

 (.إلحصائيات االستخدام المعياريمشروع الحصاد ) SUSHIأو /و، (الخط المباشر

 التزويد  2.2

يؤخذ فى ومن المهم أن . اإللكترونية اإلصداراتوتسعير  ج معيارى لتجميعنموذ ال يوجدمع المواد المطبوعة،  تمكما ي
لحقوق ا اإلتاحة، حيث من المكتبة احتياجات تلبية فى األفضل وتحديد المتاحة التسعير/نماذج الشراء االعتبار

 .المادية وقيمتهاألرشيفية، 

  مع األخذ لمصدر لبعناية نماذج التسعير المتاحة يراجع المسئول عن االختيار  أنيجب  –نماذج الشراء والتسعير
وغالبا ما تستند نماذج التسعير على عدد من . نه ال يوجد نموذج تسعير موحد للمصادر االلكترونيةأعتبار فى اال

لمعتمدة هم نماذج التسعير اأمن و. المتزامنينالمستخدمين وعدد المستخدمين مجتمع المعايير والمتغيرات مثل حجم 
األخرى المماثلة  صادراعد البيانات، والمالكتب اإللكترونية، وقوحزم و اإللكترونية، على االشتراك الدوريات

 (.كاملالدوام لامعادل ( )FTE)المعتمدة على 

النسخة في مقابل تكلفة النسخة اإللكترونية بمقارنة المكتبات ضرورة أن تقوم  فى حالة توافر نسخ مطبوعة يوصى
 ضافيةاإلمزايا ال إلىفينبغي على المكتبة النظر  إذا كان سعر النسخة اإللكترونية أعلى من النسخة المطبوعةو .المطبوعة
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أو  تعزيز الوصولو اإلتاحة، زيادة حيز االختزانتوفير على سبيل المثال  ،المطبوعةعلى كترونية اإللنسخة التى توفرها ال
شراء عن تزيد المكتبة هذه الفوائد تستحق أي تكاليف إضافية تكبدتها  أنالتأكد من جب على مسئول االختيار ي. الوظيفية

 :، ولكن ال تقتصر علىتشملالتسعير أن /نماذج الشراءليمكن . النسخة المطبوعة

o  حقوق دائمة على مل ترسم اشتراك للمحتوى أن يشوجود في حالة  يفضل .واإلتاحة لمحتوىلالتسعير المنفصل
تعطي وجود رسوم منفصلة إن . في المستقبلصدر إلغاء المعلى أن يتم ، مقابل لهاالستخدام المعلومات التي تم دفع 

زيادة ال تحددأن ينبغي و. سلفامقابله المحتوى الذي دفعت المكتبة  تاحةإلالستمرار فى لتكاليف السنوية الجارية لإيضاحا 
 .استضافة/ألسعار المتوقعة ألى رسوم إتاحةالسنوية ل

o  جارىألكثر من محتوي  ةسنوي تاحةإم وألرشيف مرة واحدة ورسلم ورس - التجميعيالنموذج. 
o  مقابل االستخدامالدفع تسعير. 

o نماذج التأجير. 

o المكتبات تسعير اتحادات. 

o  اختيار  ينبغي أن يكون أمكنوإن . الشكلينشراء كل من يطلب الناشر حيث  –باإلضافة إلى اإللكتروني المطبوع
 .لشراءلشرطا أال يكون و ةلمكتبة الشرائيابناء على رغبة الشكلين  اللحصول على كا

o  (.عادة على أساس الموضوع)شراء مجموعة محددة من العناوين يتطلب  – الحزمةتسعير 

o لمكتبةالذى اختارته امحتوى الوليس فقط ما مقابل سعر اشر نعرض جميع محتويات الحيث يتم  - ىالصفقة الكبر. 

o  تحمل التكاليف فى حالة القدرة المستقبلية على ن يؤخذ فى االعتبار أيجب  بدئىميتم تقديم سعر  عندما – مبدئىالالسعر
 .زيادة الجوهرية لألسعار بعد الفترة المبدئيةال

o  بمعدل سعر ثابت سنوات صفقات عدة . 

o  مرات عرض عدد ويتضمن  ستخداماال مؤشراتالشراء القائم على ، مثل على المستفيدعتمد لُملتزويد اانماذج تسعير
 .استخدام الموادالمواد أو مدة 

  ن أيجب و. عدد المستخدمين والمواقع تأثير على التسعيرلمن المرجح أن يكون  -عدد المستخدمين والمواقع
القائمة على الدوام  األعداد. على الطلب المتوقعالترخيص متعدد المستخدمين في  ينمطلوبالستند عدد المستخدمين ي

إجمالي على  ن وليسيالفعليالمستخدمين على حجم مجموعة  عتمديجب أن ت FTEيعادلها  ما أو الكامل
 .مستهدف بعينه ومحدودجمهور لالمتخصصة  صادراختيار الم عندبشكل خاص  هاموهذا . المستخدمين

 يتضمن أن يجب و تأجير البيانات االلكترونية أشراء إن  – ما بعد اإلنهاءحقوق و األرشفة، اإلصدارات السابقة
النسخ اإللكترونية  ضمان المؤسسة إلتاحةترخيص، الالتفاقية  إنهاء ويلي أي. البيانات اإلتاحة الدائمة لتلك

عن  المعلوماتلجمع المكتبة تحتاج  مثل هذه الحاالت وفي .للمحتوى الذي سبق االشتراك فيها بصفة دائمة
  .لذي تم اقتناءه وأرشفته حتى حينهالتكاليف المحتملة لإلتاحة المستمرة وصيانة المحتوى ا
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  واالنتقال إلى  مجمعة صفقةإلغاء  ذلكقد يكون و. اإللغاء وأحكامشروط يجب األخذ في االعتبار  –حقوق اإللغاء
تتضمن النماذج التي  يجب تجنب. بالمصدر المطبوعة المرتبطة صداراتإلغاء اإل التام أولغاء اإل محدد أو محتوى

 .مات الماليةاعلى عدد من العناوين أو الغر االتي تفرض قيود ، أو"إلغاء المطبوعيمكن ال "بنود مثل 
  وأن يتمتع لمكتباتل الشراء جزء من اتحادلألعضاء حينما يكون منفصلة الالفواتير تاح يجب أن ت –الفواتير ،

 .كتكاليف منفصلة اإلتاحةالمحتوى وتحديد واضح لرسوم ، مع التسعير بالشفافية
 وعندما يكون . موعد تجديد االشتراكعن مقدما عن شهرين  لال يقعلى المورد إعالم المكتبة بما  ينبغي – دالتجدي

 .لتجديدفي اعلى حدى مكتبة رغبة كل تأكد من ين أالتحاد على اينبغي فلمكتبات، لاشتراك اتحاد تجديد جزء من ال

مدة االتفاق أو االشتراك، و، اإلصدارات السابقة التعامل معكيفية األخذ في االعتبار  ينبغيبغض النظر عن نموذج التسعير، 
تأثير على سبق عنصر مما كل قد يكون لف، رخص لهاالموالمواقع  ،المتزامنين ينوعدد المستخدم ،وحجم ونوع المؤسسة

عندما يتطلب و .يجب على المسئول عن االختيار أن يكون مستعدا للتفاوض مع الموردين على األسعار. صدرسعر الم
 أفضلالحصول على لضمان كوسيلة ضغط  استخدم هذي، ينبغي أن مصادر من نفس الموردعدد من الاألمر الحصول على 

 .سعر

 اعتبارات ترخيص المصادر اإللكترونية 3

ن أيجب . صاتفاقية ترخيطلب تتوعادة ما  كليًالكترونية ال يتم شرائها إلا رادصالمفإن المطبوعة،  صداراتإلعلى عكس ا
مسئولى ، وللتأكد من أنه يعكس التوقعات الشراءقبل  ، وذلكعم عملية التقييمدل بشأنه التفاوضيتم الترخيص ويراجع 
بلغة الذى يصف حقوق المكتبة و ،معيارى لالتفاقية ترخيص جنموذ الحصول علىالمفضل، كلما أمكن، فمن . االختيار

مفهوم  –SERUعلى سبيل المثال، ) هناك توجهات جديدةالواليات المتحدة،  ففي بعض البلدان مثل. واضحة وسهلة الفهم
تقاسم المصادر اإللكترونية، الذي يعتمد على قانون حق النشر األمريكي الحالي واالتفاق المتبادل بين مزود المصادر 

 .لترخيصآخذة في الظهور كبديل التفاقية ا( والمكتبة للعمل في إطار من التفاهم المشترك والثقة

 اعتبارات اإلتاحة 3.1

توقعها المكتبة، أو  اتفاقية ترخيص أيفى  إدراجهايجب والمكتبة  روادالمصادر لتاحة الممارسات المفضلة التى تحكم إمن 
 :، أو اتحاد المكتبات، وهى كالتاليحاكمةالمؤسسة ال

 عرف على تُُ أنينبغي " المواقع المرخص لها"و " المستفيدين المرخص لهم" –المواقع والمستفيدين المرخص لهم
 .أوسع نطاق ممكن
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 وهذا يمكن أن يشمل . المشتركة اتمؤسسهم جميع األشخاص الموثقين المنتسبين لل – المستفيدين المرخص لهم
لمنتسبين والزائرين الباحثين ا، ، العاملينهيئة التدريسأعضاء ) لعاملينجزئي واالكامل والدوام الطالب 

من لديهم الحق في استخدام أجهزة الحاسبات اآللية للمؤسسة يجب أن يكون مالزائرون (. والمتعاقدين المستقلين
 ".االستخدام العابر"غالبا ما يعرف ذلك و. إتاحة لتلك المصادر المرخصة لديهم

 جغرافية المواقع الالصناعية في  األقمارفيها وسائل جميع المواقع بما يجب أن تتضمن  – المواقع المرخص لها
المواقع منزل أو ويجب أن يتوافر للمستخدمين المرخص لهم الوصول إلى المصادر المرخصة من ال. مختلفةال

النحو  بروتوكول اإلثبات على -اإلنترنتمن بروتوكول  هغير الوكيل أو الخادممن خالل استخدام  عن بعد،
 ."ستخدام عن بعداال"ويشار إلى هذا على أنه . المشتركةالمنصوص عليه من قبل المؤسسة 

  ات للمؤسس/ ةللمؤسسنترنت إلبروتوكول ا إثباتعن طريق  لإلتاحةينبغي السماح  -( الوصول) اإلتاحةطريقة
 اإلتاحةهذه ن توفر أيجب . واقع جغرافية مختلفةناطق وملعدة مستخدمين، في ماإلتاحة المتزامنة شمل وتبأكملها، 

 . كود آخردون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور أو 
 صادر سياسة واضحة ألرشفة المعلومات الم يجب أن يقدم مورد –الدائم  واإلتاحة( الحفظ)األرشفة  سياسة

أنواع  و، أPortico، بورتيكو Lockssأن يكون هناك اتفاق بين مورد المعلومات ولوكس يجب و. المرخصة
 . بواسطة برنامج مفتوح المصدر متوافق مع نظام األرشفة، أو المعلوماتأخرى مماثلة ألرشفة 

شراء أو أن يتضمن ينبغي و. عليها للفترة الزمنية المتفقلمحتوى المصادر المرخصة تبعا  الوصوليضمن المزود يجب أن 
أن تضمن المؤسسة  يص، ينبغيبعد أي إنهاء التفاقية الترخ. تلك البياناتالدائم لوصول التأجير البيانات اإللكترونية 

 .السابق االشتراك بهلمحتوى ل ةالدائم ةاحة اإللكترونياإلت (المؤسسات)

 بتحميلمؤسسات الفردية أو المؤلف صادر للالم موردوينبغي أن يسمح  - األرشفة الذاتية/األرشيفات المؤسسية 
أن يسمح ويوفر مورد المصدر  ويفضل. قبل أو بعد الشكل المطبوعالمؤسسة في مرحلة  مستودعالعمل على 

 .المصادر موردي إصداراتنسخة ما بعد الطباعة من العمل، والتي تظهر فى 

 معلومات إلكترونياستخدام مصدر  3.2

لألغراض التعليمية والتدريسية  ؛للمعلومات كافة( التعامل العادل، وما إلى ذلك)االستخدام العادل الترخيص بسمح ييجب أن 
أي عن ولية ئوالمسالمستفيدين  إحصائياتاالعتبارات التالية بشأن االستخدام العادل، . لألغراض البحثيةو التجاريةغير 

، أو المؤسسة الحاكمة، أو اتحاد مكتبةيتم تضمنيها فى اتفاقية الترخيص والتى توقعها ال أن، يجب استخدام غير مصرح به
 :المكتبات
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 عارة بين المكتبات تبادل اإل(ILL )-  ينبغي أن  أدني،كحد و. بين المكتبات دائماالسماح لتبادل اإلعارة ينبغي
يجب أن يتم السماح باستخدام . باستخدام الفاكس أو البريد إلرسال نسخه مطبوعة من المقاالت اإللكترونيةيسمح 

لإلعارة،  أو بروتوكوالت أخرى مماثلة (Ariel)النظم المؤمنة لنقل الوثائق في اإلعارة بين المكتبات، مثل أرييل 
 .ويجب أن يسمح  باإلعارة لمكتبات أخرى

  المتاحة على أو المطبوعة المكتبة مجموعات فر في االتي ال تتوإتاحة المقاالت خدمة  - العرض مقابلالدفع
مقابل الدفع . ونيعبر البريد اإللكترخدم وإرسالها إلى المستقالة من الممكن للمكتبة شراء الم. الخط المباشر

 .تبادل اإلعارة بين المكتباتليست بديال عن  العرض

  بعرض وطباعة وتحميل نسخ إلكترونية المرخص لهم مستخدمين للينبغي السماح  –المشاهدة والتحميل والطباعة
التعامل العادل، وما " )االستخدام العادل"شيا مع ا، تمالشخصىاإللكتروني لالستخدام صدر من الم الفرديةمقاالت لل

 .المطبق قانون حق النشرباالعتماد على ( إلى ذلك

  لكتروني في إلاستخدام محتوي المعلومات من المصدر ايجب أن يسمح ب  -الدورات الدراسية ( مجموعة)حزم
المرخص محدودة من المستخدمين  لمجموعة تم تجمعيها، كما بيعة التعليميةوغيره من المواد ذات الطالدورات 

 .لهم
 لمقاالت أو جزء منفصل من محتوى المعلومات ل ةاإللكترونييجب تضمين النسخ  - الدراسية الدورات مواد حجز

مدرب لمجموعة ال، وذلك بناء على طلب (مطبوع أو رقمي)كاحتياطي للدورات بالمكتبة من المصادر اإللكترونية 
 .دورات محددةلتزامن مع با المرخص لهممحدودة من المستخدمين 

 مكتبة الالستخدام كل مكتبة مباشرة إلى  إحصاءاتالمعلومات  وردومدم ن يقأيجب  - المستخدم إحصاءات
ينبغي تسليم اإلحصائيات  وفى حالة اتحادات المكتبات. فى اتحادات المكتباتالمشاركة بشكل فردي أو كعضو 

 .االتحادالمجمعة إلى إدارة 
 بشأن قدرة المنطقية توقعات اليجب أن يعكس الترخيص  -المصرح به الستخدام غير القانونية لولية ئالمس

 .المصرح بهعلى رصد وتعقب االستخدام غير  المكتبة
 يجب أن يضمن الترخيص خصوصية وسرية معلومات المستخدم عند  - خصوصية وسرية معلومات المستخدم

في ذلك المعلومات التي يتم جمعها من المستخدمين إلنشاء حساب شخصي الدخول على المصدر اإللكتروني بما 
 .على المصدر

 :واالعتبارات التقنية المورددعم  3.3

أو الحاكمة، مؤسسة اللمكتبة، وا والتى توقعها في أي اتفاقية ترخيصالتالية االعتبارات التقنية يجب تناول دعم المورد و
 :وهي اتحاد المكتبات،
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  أو محلل  خادم الربط المصدر إبالغ المكتبة إذا ما كان محتوى المصدر متاح عبرمورد ينبغي على  -الربطخدمة
 .Open URL مفتوحال موحد للمصدرالالمعرف  معياردعم وفر أيضا معلومات عن كيفية ويجب أن ي. الربط

المعرف الموحد للمصدر المفتوح وربط المحتوى  على كل من ربط المحتوى في المصدر عن طريق ذلك وينطبق
 .من المصدر إلى خادم الربط

 :من قبل المكتبة توجهأو عندما يفضل هذا ال الربطاالعتبارات التالية تنطبق على المصادر التي ال تشملها خدمات 

 كان مختلفا عن ما ما محتوى المعلومات المذكور بالعرض إذا لكشف عن يلتزم مورد المصدر با – محتوىثبات ال
 .الربطهو متاح من خالل خدمة 

 لإلدخال معلومات ببليوجرافية يتضمن لكتروني إالمصدر توفير ملف مورد ينبغي على  - البيانات الببليوجرافية
ويتم ( فهرسةبيانات ال)، يصف هذا الملف محتوى المصدر OPACالخط المباشرلى فهرس المكتبة المتاح على ع

الوصف الببليوجرافي وصيغة الملف  فىطلوبة متحدد المكتبة نوعية البيانات الو .ةصحيحصيغة في تسليمه 
 .المطلوب

 الذى على النحو  ،فهرسالالمصدر لبيانات  موردالفترة المحددة للترخيص قبل تقديم يجب أال تبدأ  – تاريخ البدء
 .ض سعر محتوى المعلوماتيخفتكتبة مللتيح يقد الجودة غير المقبولة للبيانات . ةالصحيحالصيغة في حددته 

  يمكن الربط بين رصيد المعلومات ووظائف المصدر إبالغ المكتبة إلى أي مدى مورد يجب على  -النظام تكامل
 .الخط المباشرعلى المتاح في نظام معلومات المكتبة التنظيم 

 فنيتستخدمه المكتبة عند حاجتها للدعم ال لالتصالالمصدر توفير معلومات موردو على  ينبغي - الدعم الفني. 
  في محتوى  هامةالمصدر إبالغ المكتبة بشكل روتيني بأي تغييرات  موردينبغي على  - اإلخطاراتعملية

أو التغيرات في بالعناوين الجديدة أو المتوقفة أو التى تغيرت  إخطاراتهامة المحتوى التغييرات تتضمن . المصدر
 بطأو عن طريق خدمات الر) SFXهذه المعلومات عن طريق تحديثات  إرسالويمكن . عدد المجلدات المتاحة

أو خدمة الربط المماثلة، فإن  SFXلم تتوافر هذه المعلومات عبر  إذا .البريد اإللكترونيأو عن طريق ( المماثلة
 .ف إلكتروني بصيغة محددة من قبل المكتبةالتغيير فى محتوى المصدر ينبغي اإلبالغ عنه بمل

 اتحاد وفقا لمواصفات المؤسسة أو )لمكتبة العمالء الكافى المصدر توفير الدعم  وردينبغي على م - دعم العمالء
 .يه االتحاداتفاقتم تضمنيها فى إذا  ،األعضاء المشاركين ة منأو إلى كل مكتب( المكتبات

  يجب أن يتاح مصدر المعلومات باستخدام المتصفحات المعيارية  -إمكانية الوصول من خالل المتصفحات
ولديه قدرات لعرض  .Chrome, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Safari, etc):مثل)

ويوصى بأن (. PDF)ولة أو صيغة الوثائق المحم( HTML) صيغ الوثائق المعيارية مثل لغة ترميز النص الفائق
 .المعاقين ويمتثل للتشريعات ذات الصلة باإلعاقة األفراديكون الوصول للمصدر بسهولة ويمكن استخدامه من قبل 
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 أدلة توثيقية  أو/وشاشات متاحة على الخط المباشر للمساعدة المصدر توفير  مورديجب على  - توثيقال
 .للمستفيدين متاحة على الخط المباشر

  خالل فترة اتفاقية الترخيص% 99أكثر من المصدر لمدة المعلومات مورد يجب أن يضمن  -الضمان مدة .
اتحاد المكتبات والذى يعطى الحق للمؤسسة المكتبة أو االنقطاع فى إتاحة المصدر يجب أن يتم توثيقه من قبل 

 .عن العملوقف مقدار التلتخفيض رسوم الترخيص أو لتمديد اتفاقية الترخيص بما يتناسب مع 
 المتاحة في نظم المكتبات يكون قاباًل للتكشيف والفهرسة ن أمصدر المعلومات يجب  - مع نظم المكتبات يةالتوافق

 .خرىاأل اإليجادأدوات االستكشاف وأدوات بما في ذلك  على الخط المباشر،
 يمكن أن . المصدربالمصدر روابط مستقرة للمعلومات موردو ن يوفر أيجب  - لمصادر االلكترونيةلربط ال

يانات معرف الك) DOIهو استخدام الشائعة  األمثلةلعل ابرز لمصدر معين، ودائم مباشر رابط ساليب األتتضمن 
 (.ةالرقمي

 :المرونة والتحسينات 3.4

 اتحاد المكتبات،أو الحاكمة، مؤسسة اللمكتبة، وا والتى توقعها في أي اتفاقية ترخيصالتالية االعتبارات يجب أن يتم تضمين 
 :وهي

 أن يكون  ويجباالشتراك  إلغاءلعدم نه ليس هناك شرط أضمان  إلىيحتاج  سئول عن االختيارالم - اإللغاءات
يجب التى  قيود حول الدفعات أيو االتفاق وأاالشتراك  إنهاءو ألغاء ن تعطى إلأالتي يجب  اإلشعارواضحا مهلة 

 .اإلنهاءو القيام باإللغاء أن تتم قبل أ

 :اإللكترونيةالمطبوعة وتوافر اإلصدارات عند  التاليةالنقاط تنطبق 

 اتحاد المكتبات مكتبة أوالمطبوعة لل اإلصداراتات شتراكاالمعلومات ينبغي أن يسمح بإلغاء  مورد - اإللغاءات 
 .األخرى المعلوماتالدوريات ومصادر لتسهيل االنتقال إلى اإلصدارات اإللكترونية فقط من 

 أي  .المماثلة و اقل من سعر النسخة المطبوعةأن يكون نفس أسعر النسخة االلكترونية يجب  - القيمة مقابل المال
 .الوظائف واإلتاحةزيادة في األسعار ينبغي أن تنعكس على زيادة 

  و العرض أنفس جودة  ان يكون لهأكترونية لمصدر المعلومات يجب اإللالنسخة  -المقابل المطبوع االتساق مع
 .والرسوم التوضيحية، والخرائط بما في ذلك الرسوم البيانية ،المطبوعة األصليةكالنسخة  أفضل

 ن تكون متاحة في وقت ال يتجاوز النسخة أيجب الدوريات اإللكترونية لكترونية من إلالنسخة ا - اإلتاحة
 .المطبوعة
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  النسحاب من اتفاقية الترخيص في بداية كل سنة تقويميةا إمكانيةعلى صراحة النص ينبغي  -سحاب االنشرط 
، كما هو مسبق بوقت كاف إشعارتقديم اتحاد المكتبات و أينبغي على المكتبة  .اتحاد المكتباتللمكتبة أو  مالية

 .ي انسحاب أو إلغاء مزمعألمحدد في اتفاقية الترخيص، 

 :المسائل القانونية 3.2

اتحاد أو الحاكمة، مؤسسة اللمكتبة، ووالتى توقعها ا في أي اتفاقية ترخيصيجب أن يتم تضمين المسائل القانونية التالية 
رئيسية التشاور مع مستشارها القانوني قبل أن توقع أي اتفاقيات اتحاد المكتبات من المستحسن للمكتبة أو . المكتبات

 .ةتكليف على مستوى المؤسسب يًا أو إجرائيًابالفعل قانونه المراجعة تم هذتلترخيص، إذا لم ل

 بين كل من  اإلتاحةاتحاد المكتبات تبدأ من تاريخ االتفاق على و مسئولية السداد من جانب المكتبة أ –سدادشروط ال
 .محتوى مصدر المعلومات في شكل محددلالمورد مورد المصدر وتوفير والمكتبة 

  وصول المكتبة أو اتحاد المكتبات للمصدر خالل فترة المصدر المحافظة على مورد يتعين على  - السماحفترة
 .مبلغ التجديديصله بعد شهر واحد على األقل في بداية كل سنة ترخيص، إذا لم السماح التى تمتد ل

 تقيد أي حقوق  أاليجب اتحاد المكتبات و أالمصدر والمكتبة  موردبين  الترخيص ةاتفاقي – حاكمةالقوانين ال
فى  التحاد المكتبات والسلطات القضائية اتحاد المكتبات، وذلك وفقا للقوانين الحاكمة للمكتبة أوو أقانونية للمكتبة 

السلطات القضائية  إلىفى المنازعات الناشئة عن اتفاقية الترخيص ينبغي االحتكام . (ولة، الدواليةالمقاطعة، ال)
 (.الدولةالوالية، المقاطعة، )فى اتحاد المكتبات بة أو عة لها المكتالتاب

  أن يضمن أن لديه جميع الحقوق على مانح الترخيص ينبغي  -سلطات موردي المصدر فى توفير الوصول
 .لألغراض المبينة في االتفاق المصدرالالزمة لترخيص 

 للغة بااتفاقاتها تقدم ن يعرف مانح الترخيص أن العديد من الشركات الدولية أيجب  - لغة اتفاقية الترخيص
في طلب النظر  هم، عليبالمكتبةخبرة في اللغة اإلنجليزية للوثائق القانونية  العاملين إذا لم يكن لديف. اإلنجليزية

 .لغة أخرىب االتفاق

 والتجديدالمراجعة  إجراءات 4

 تسعير والمحتوىالالمعلومات من حيث موردي عروض جديدة من ظهور و التغير السريع للتكنولوجيا، طبيعة بالنظر إلى
أن تقيم المكتبات مصادرها اإللكترونية من الضروري أصبح ، والضغط المستمر على ميزانيات المكتبات، في صورة حزم

 .مقابل ما أنفق عليها من مالذات صلة، وتقدم قيمه يمكن إثباتها للتأكد من أنها ال تزال بانتظام 

تلك المصادر التي تشترك : مثل)إن أعباء العمل فى إدارة وتنسيق عملية التجديد السنوى للمصادر اإللكترونية المتتابعة 
 .ال يجب االستهانة بها( التي يتم تأجيرها فى مقابل تلك المصادر التي يتم شرائها المكتبة بها أو
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عقود  المتتابعة، فإن المصادر اإللكترونية ال يكون لها دائما تاريخ موحد للتجديد، فاالشتراكات أووعلى غرار المصادر 
 .تاريخ محدد فى التقويم أياالستئجار يمكن أن تعمل لمدة عام أو عدة أعوام من 

االشتراك، ليسمح  يدتجدبفيما يتعلق  امسبق ًاإخطارأن يوفر المورد كجزء من اتفاقية الترخيص، يجب أن تضمن المكتبة 
ات تجديدالالمكتبة عدد كبير من ما كان لدي  إذاللمكتبة بمهلة كافية لمراجعة المصدر، ويعد هذا اإلجراء هاما خصوصا 

 .المستحقة أو التي تتزامن في توقيت واحد

 مراجعة بيانات االستخدام 4.1

، ينبغي على المكتبة أن تقوم 5قبل إعادة تقييم المصادر بغرض التجديد بخالف معايير االختيار والتقييم الموضحة في القسم 
االستخدام المتاحة للمساعدة في تحديد ما إذا كان استخدام هذا المصدر بالنظر إلي التكاليف المرتبطة به  إحصائياتبمراجعة 

 :تحديدن إحصائيات االستخدام تفيد في أ. يبرر االحتفاظ به وتجديده

 .المكتبةبمستفيدي  صلةصدر ال يزال ذو المإذا كان  .أ 

 بالمقارنة أو السابقة السنواتب بالمقارنةينقص  مأفى مجاالت محددة، هل يزيد االستخدام  ستخداماال اتجاهات .ب 
 .صادر أخرى في مجاالت مماثلةمب

 .ستخداموفقًا لال التكلفة حيث منهذا المصدر بالمصادر األخرى يمكن مقارنة كيف  .ج 
 .المال مقابلصدر في تقديم قيمة المإذا ما استمر  .د 

مقابل العرض،  الدفع: المثال سبيل على) التكلفة حيث من فعالية أكثر كونلإلتاحة ت أخرى خياراتكان هناك  إذا .ه 
 (.مقابل اتفاقية الحزم المحتوى المختار

 .وفقا مستوى مالئم نما تم تحديد عدد المستفيدين المتزامني إذا .و 

 .السابقة اإلصداراتمقابل  مدى الصلة واالستخدام للمحتوى الحالي في .ز 

أن نأخذ فى االعتبار قضايا معروفة قد يكون لها تأثير  أيضااالستخدام فإننا نحتاج  إحصائياتمع ذلك وعند البحث في و
 :على دقة البيانات مثل

 ؟تم الترويج للمصدر بفاعلية داخل المكتبةكيف  .أ 

 أو التوثيق للمستفيدين لدعم االستخدام الفعال للمصدر؟/ هل تم توفير تدريب و .ب 
 ما مدى اعتمادية إتاحة المصدر خالل الفترة التي غطتها بيانات االستخدام؟ .ج 
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 ياإلحصائدليل القياس : "ماستخدا مثال بها المعترف للمعايير وفقاتمت من مصدر موثوق به و إلحصاءاتهل ا .د 
من أو/و ICOLC" تباتالمك ئتالف الدولي لتجمعاتاال"الصادر عن " الستخدام مصادر المعلومات عبر الويب

 ".على الخط المباشرالمصادر اإللكترونية الشبكية استخدام " COUNTERمشروع كونتر قواعد ممارسة 

. الهامة ختياراال قرارات التخاذالحاالت  جميع في كافية غير وحدهااالستخدام، إال أنها  إحصائيات هميةأعلى الرغم من 
 .تنمية مقتنيات المكتبة وممارساتها لسياسةشمل األ السياق إطار في بيانات االستخدام وتفسير تنسيقأن يتم  دائما ينبغيو

 اعتبارات أخري للتجديد 4.2

، فإن المصدر اإللكتروني الذي يجدر النظر 2.6باالعتماد علي اعتبارات االستخدام والقيمة مقابل المال الموضحة في القسم 
عدم تغير أيًا من  من للتأكد 5م القس فى الموضحة والتقييم االختيار معاييرلتجديده، يحتاج إلي إعادة تقييم في ضوء  إليه

تقتصر ال أي مصدر إلكتروني متتابع ينبغي أن يؤخذ فى االعتبار بعض القضايا التي تتضمن ووعند تقييم . االختيار معايير
 :علي

 تغييرات في موردي المعلومات. 

 التشغيلمنصة  في تغييرات. 

 إلتاحةتوفير ا في راتيتغي. 

 فى األسعار تغييرات. 

 الوصول لإلصدارات السابقة في راتيتغي. 

 االستخدام في ترخيص تغييرات. 

 المتاح للمحتوى/ للحزم تغييرات. 

مقابل سياسة المكتبة لتنمية مجموعات المصادر اإللكترونية، ينبغي  المستمرة والمراجعة اإلرشادية للتقييم المبادئبإتباع 
 للمكتبة أن تكون قادرة علي التأكد أن ميزانياتها مستمرة في اإلنفاق على المصادر التي تدعم مهام وأهداف المؤسسة وذات

 .التكلفة حيث نصلة بمستفيديها وفعالة م
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 المالحق

 قاموس المصطلحات

 التكنولوجية ياتالبرمج ضمانو اإللكترونية، المصادر مع؛ طرقالوالتعليمات،  التسليم، على تطبق - الوصول. اإلتاحة
 وهي ،يةفعالب المواد هذه استخدام كيفية حول للمستخدم تعليمات توفير عن فضال ،نترنتإلا واتصاالت المعدات، ،الئمةالم

 الفائق النص لغة: مثل الصيغ من العديد في تتواجد الرقمية المصادر .اإللكترونية المصادر إتاحة وظيفة في أساسي مفتاح
HTML المحمولة الوثائق صيغة أو PDF، أو وسائل تبادل اإلعارة بين  متنوعة، تحميل وسائل خالل نكذلك مو
 .للمواد االفتراضية واإلتاحة لروابط،ا خوادم ،الوكيلة خوادمال ،مكتبةال في اتصاالت من اإلتاحة طرقتختلف  .المكتبات

 للمكتبة جديدة مادة ألي والتمويل والموافقة عرضو بحث يتممن خالله  الذي الجمعي اإلجراء -التزويد

 .عام كل تجديد إلي تحتاج ،واحد عام تكون ما عادة والتي اإللكترونية المصادر تعاقد مدة -السنوية  التجديدات

 .كذلك طلبات اإلتاحة لنفس المواد المواد، وتخزين حفظ تحكم للمكتبة محددة قواعد -( مرتبطة بالسياسة)حفظ ال. األرشفة

 .أمريكا شمال للمكتبات البحثية الرائدة في منظمة هي البحوث مكتبات جمعية -البحوث  مكتبات جمعية

 XML لغة الترميز الموسعة صيغة ملخص المفردة هي. الصلة ذات المعايير من زوج على المفردة ينطبق اسم -المفردة 
بسيط قائم على  بروتوكول هو( AtomPub أو APP)المفردة  بروتوكول نشر أن حين في والمستخدمة فى تغذية الويب،

 .الويبالمصادر على  وتحديث إلنشاء HTTP التشعبية النصوص نقل بروتوكول

 المصدر استخدام أو إلي للوصول اإلذن لديه ترخيص اتفاقية في محدد كيان أو شخص أي -المرخص لهم  المستخدمين
 (."المعتمد"به  المسموح المستخدم) أنه على إليه يشار أن أيضا ويمكن. الترخيص اتفاقية موضوع الرقمي

مصدر حزمة كجزء من  تدرج ما غالبًا السابقة اإلصدارات الدوريات؛ من السابقة اإلصدارات -السابقة  اإلصدارات
 موردين من شراؤها يتم السابقة اإلصدارات بعضو. للدورية الحالي االشتراك انتهاء عند متاحة تكون ال قدو. ما إلكتروني
 .الجارية اإلصدارات موردى عن مختلفين

 من اإللكترونية الكتب أو اإللكترونية الدوريات شراء عند شائع خيار وهو حزمة؛ من كجزء تباع ةيفرد مواد -حزمة 
 .مورد أو ناشر

 900-110 ويحتوى على معلومات تصل إلىما  إلكتروني لمصدر صيغة -فقط  القراءة ذاكرة -المدمج القرص
 .ضوئي قرص من واحدة طبقة وجه واحد، علي ميجابايت
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 من االستخدام؛ وإحصائيات اإللكترونية المصادر تقييم كيفية تصف المكتوبة القواعد من مجموعة -الممارسة  تقنينات
معايير جمعية مكتبات البحوث  ؛ICOLCاالئتالف الدولي لتجمعات المكتبات معايير  :للتقييم المتاحة الشائعة المعايير
ARLالمعلومات لمعايير الوطنية ؛ المنظمة NISO،  اللجنة المشتركة لنظم المعلوماتJISC. 

 .مواد أو مهام من واحتياجاتها بالمؤسسة يتعلق فيما المواد وتحليل وتزويد، الختيار، مصطلح -المقتنيات  تنمية

 كمصادر؛ تجمعها التي والمواد الموضوعية المجاالت لتحديدما طورتها مكتبة  التي هى السياسة –تنمية المقتنيات  سياسة
 .واالستبعاد االختيار وإجراءات المكتبةمهام  عن تفاصيل السياسة تتضمن قدو

إال و ،ومستنسخةومتطابقة،  ،ةالسابقة كامل الصيغ المتاح على الخط المباشر يقدم المحتوى أن ضمان -المحتوى  اكتمال
 .لتصحيح الوضع كوسيلةالمرخص لهم لتصحيح األخطاء  مع يتعاونفعلى مانح الترخيص أن 

 بحيث للتشريعات لالمتثال معقولة جهودا مانح الترخيصيبذل  من المتطلبات أن –اإلعاقة  ذوي للمستخدميناالمتثال 
في مقتنيات  المعلومات إتاحة لمحتوى على الحصول جسديا أو المصابين السمع، أو يستطيع المستفيدين من ضعاف البصر

  .لتشجيع أفضل الممارسات المصادر اإللكترونية؛

 من ،صادرهالم وفعال منظم تنسيقتتيح  التي التعاونية أو الوطنية المحلية، واإلقليميةمؤسسة للمكتبات  أي - مكتبات اتحاد
 .فيدينللمست اإلتاحة والخدمات تحسين أجل

 ."مكتبات اتحاد" من الجمع صيغة -المكتبات اتحادات 

 .اإللكترونية بالمصادر االشتراك تجديد عند شائع أمر اإلتاحة استمرار -االستمرار 

 العقد شروط في المدرجة البنودتتضمن  قد اإللكتروني؛ المصدر واستخدام إتاحة تحكم التي والقيود القواعد -التعاقد  شروط
 .أخرى قضايا تخصيصو بعد، عن اإلتاحة ،بروتوكول اإلنترنت عنوانتفعيل  مثل موضوعات

 االستخدام مرات عدد بقسمةيتم احتسابها  عام بوجه ؛إلكتروني ما لمصدر استخدام كل تكلفة -مقابل االستخدام  التكلفة
 من كجزء المصدر شراء مقارنة في خاص بشكل مفيدا هذا يكون أن يمكن المثال، سبيل على. للمصدر المدفوع الثمن علي
 تكلفة تقل عالي، االستخدام معدل يكونوعندما . بعينهم لمستفيديناإلعارة بين المكتبات  طلباتل الفردية التكلفة مقابل العقد

 بالنسبة لالستخدامات غير المنتظمة ُتفضل التكلفة الفردية لطلبات اإلعارة بين المكتبات التي تقل. المرخصةللمادة  االستخدام
التكلفة مقابل االستخدام هى أسلوب هام للمقارنة بين فوائد قواعد البيانات المتشابهة لتقرير أيها . عن االشتراك السنوي

  .األجدر بالترخيص أو االحتفاظ به

 هذا - (استخدام المصادر اإللكترونية الشبكية على الخط المباشر إحصاء) ستخدام المتوافقكونتر لال إحصاءات
. والموردين منتجاتال عبر تساقوبا بوضوح المستمر االستخدام بيانات تقديموالموردين من  الناشرين مكني بروتوكولال
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 يمكن كملف أوكسل مايكروسوفت إفي ملف  "كونتر" إحصاءاتالناشرين عامة متطلبات لتوفير -اتتتضمن عقود المكتب
 .اإلحصاءات بجانب ةالبياني موالرسبإنشاء  للسماح إكسل بيانات جداول إلى استيراده

 المواد هذه تتضمن ربما ؛بعينهادورة  لدعم تجميعها يتم التي المواد من حزمة -الدورات الدراسية ( مجموعة)حزم 
 رسوم دفع يجب عام بوجهو. ةمحدد دورة في بالطال لتعليم ضرورية أخري مواد أو اإلنترنت، مواقع شرائح، ،مذكرات

 .الدورات لحزم

 إلكترونيا مجمعة لمكتبةبا أخري مواد أي وأ المقاالت،و الكتب، فصول من إلكترونية نسخ - الدراسية الدورات مواد حجز
 .تهااستعارو المحجوزة المواد إلى الوصول بستطيع الطالي عام بوجهو. محدد مقرر دراسي في المقيدين بالطال الستخدام

 .واالسترجاع الوصول لسهولة خادم جهاز حاسب آلي أو علي المخزنة البيانات من مجموعة -البيانات  قواعد

 توصيل يتم أن يمكن المكتبات فيو المصادر؛ إلي اإلتاحة توفير عملية -( تطبق على النماذج، اإلتاحة، المصادر)تسليم 
 .عام بوجه نترنتإلا خالل من أو بين المكتبات،المتبادلة اإلعارة  ،الروابط خوادم ،ةادم الوكيلوالخ خالل من المواد

 الفيديو أقراص المدمجة، تتضمن األمثلة األقراص إلكتروني؛ أو رقمي شكل فى المتاحة المواد هي -الرقمية  المواد
 .االنترنت ومواقع اإللكترونية، الدوريات الرقمية،

 . المساعدة والمعلومات األخرى القائمة على المستفيد الملفات أو المعلومات منتجات استخدام كيفية حول تعليمات -التوثيق 

 .المستخدم خالل من عامة ويتم آخر، إلي تخزين جهاز من إلكتروني مصدر نقل -التحميل  

 كون فى بدايةت ما وعادة االشتراك، إلغاء االنسحاب أو للمكتبة يسمح التي الترخيص اتفاقية في شرط - االنسحاب شرط
 .الترخيص تجديدشروط 

 عناصر من وأساسية صغيرة مجموعة تقدم( البيانات واصفات) الميتاداتا عناصر من مجموعة كور هى دبلن -كور  دبلن 
 .وفهرستها المصادر معظم وصف خاللها من التى يمكن النص

 أي آلي، أوحاسب أو  اإلنترنت، متصفح خالل من االستخدام أو لالستعارة رقمي شكل في يقدم كتاب -اإللكتروني  الكتاب
 .آخر مثل قارئ الكتاب اإللكتروني إلكتروني جهاز

 جهاز أي أو حاسب آليأو  اإلنترنت، متصفح خالل من لإلتاحة رقمي شكل في تقدم دورية -اإللكترونية  الدورية
 .آخر إلكتروني

 ترسل أن يمكن كما الحاسب اآللي، خالل من ألخر شخص من ترسل نصية، ما تكون عادة رسائل، -اإللكتروني  البريد
 .الوقت نفس في األشخاص عناوين من كبير عدد إلي
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 .التقويم العام عن المالية السنة تختلف أن ويمكن نفقاتها؛ المكتبة فيها تدير التي شهر 65 المالية الدورة -المالية  السنة 

فقط؛ وعادة ما  نسق البيانات الذي يقدم النص الكامل للوثيقة بدال من االستشهادات المرجعية أو الملخص -النص الكامل 
أو لغة ترميز ( PDF)الوثائق المحمولة  صيغةتتوفر نصوص الوثائق الكاملة المتاحة بقواعد البيانات االلكترونية فى 

 .(HTML) الفائقةالنصوص 

اإللكترونية؛ على سبيل المثال، الجامعة هي  المصادرالهيئة المسئولة عن القرارات الرئيسية بشأن  -المؤسسة الحاكمة 
المكتبية، لمجموعاتها، هي المؤسسة الحاكمة والتي تتولى القضايا المالية  االتحاداتالمؤسسة الحاكمة للمكتبات األكاديمية؛ 

 .ترونيةالمصادر اإللك واقتناءوالقانونية المتعلقة بإتاحة 

 .القوانين فى المقاطعات، الواليات، والدولة التي تحكم المؤسسة - القانون الحاكم

وعادة ما تتراوح فترة السماح  ؛ات الماليةالدفع استالم من غمباإلتاحة على الر سمحت التي الزمنيةالفترة  -فترة السماح 
 .واستالم مبلغ التجديد التجديد تاريخ بين شهر لمدة

 .مواد فى مجموعات المكتبات - المقتنيات

 .إلنشاء صفحات الويب المستخدمةساسية األلغة ال - HTMLالفائقة لغة ترميز النصوص 

 أساسوهو . والتعاونيةالمهيبرة، ونظم المعلومات الموزعة لهو بروتوكول شبكات  -الفائقة بروتوكول نقل النصوص 
 .(الويب) االتصال بالشبكة العنكبوتية العالمية

 العالي بالتعليم المتعلقة التجمعات على ركزوت ،المكتبة لتجمعات رسمية غير منظمة :االئتالف الدولي لتجمعات المكتبات

مجموعة من المبادئ التوجيهية والتي تتطور باستمرار يصدرها  - الدولي لتجمعات المكتبات لالئتالفالمبادئ التوجيهية 
وشكل البيانات اإلحصائية  المحتوىعلى سبيل المثال المبادئ التي تهدف إلى تعريف . االئتالف الدولي لتجمعات المكتبات

المكتبات وثيقة  جمعاتتف الدولي لئتالاالاعد  6991في عام : المتعلقة باستخدام المصادر االلكترونية على النحو التالي
 Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Indexed, Abstracted, and Full "بعنوان 

Text Resources" ، تم مراجعة هذه المبادئ التوجيهية وأعيد إصدارها مرة أخرى تحت عنوان  5001وفى عام
"Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Information Resources" وقد اصدر ،

 .لكترونيةإلالعديد من الوثائق والمبادئ التوجيهية المتعلقة بترخيص المصادر ا يالدول فئتالاال

 المعلومات وخدمات المكتبات مصالحمنظمة دولية للمكتبات معنية ب - االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
 .ديهافيومست



27 
 

يختص هذا القسم باالتحاد الدولي للمكتبات  - قسم التزويد وتنمية المقتنيات باالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
 .بمناقشة منهجيات تزويد المصادر االلكترونية والمطبوعة

مكين وصول عن طريق وضع طلبات المصادر فى مكتبة أخرى لت المصادرتقاسم لطريقة  :تبادل اإلعارة بين المكتبات
 فيدينلمستل اإللكتروني البريد عبربإرسال المعلومات  البلدان وبعض الترخيص اتفاقيات بعض تسمح .يهاإلمستفيد المكتبة 

أو /أخرى استنادا إلى اتفاقية الترخيص و أحيانوفى  .(PDF)الوثائق المحمولة  صيغة مثل أشكال فيوعلى سبيل المثال 
أو ،  ARIELعلى سبيل المثال،)قوانين حقوق النشر، يجب أن تمر المعلومات بعمليات حيث يتم إرسال الوثيقة إلى المكتبة 

 .إلى المستفيد الذي طلب تلك الوثيقة ابعد ذلك قبل تمريرهليتم طبعها ، (أي وسائل أخرى

األمثلة م أحد الوكالء هو؛ ما شركة، أو مجموعة توفر مصدر معلومات، أو فردلمصطلح عام  - المعلومات/المصادر وردم
 .المعلومات ورديمعلى 

مجموعات البيانات اإلحصائية والمواقع؛ ومن أمثلتها مصطلح عام للمصادر التي تتضمن المعلومات؛  - مصادر المعلومات
 .الخام؛ والكتب اإللكترونية

 .األم لكتروني للمواد التي يتم إنشائها واستضافتها بواسطة المؤسسةإأرشيف  -ية رشيفات المؤسساأل

ن تعمل بكفاءة ألمصادر المعلومات فإن الواجهة يجب بالنسبة المستفيد مع المصدر؛ فيها النقطة التي يلتقي  -الواجهة 
 .للمصادرالوصول لمستخدمين من اجل توفير ومتاحة 

، نشأت من قبل وزارة الدفاع األمريكية وامتدت بواسطة المؤسسة الوطنية للعلوم لتصبح العالمية شبكة االتصال -االنترنت 
 .أي إشارة لإلخفاقموزع بدون نظام 

االتصاالت السلكية  عبر شبكة( الحزم) ترحيلمخططات الرئيسي المستخدم لبروتوكول ال هو - IP بروتوكول االنترنت
 .شبكة اإلنترنت الذي يؤسس األساسي بروتوكولهو و، الشبكة عبر حدود الحزم توجيه المسئول عنو. والالسلكية

الطريقة التى يستخدمها مورد المصادر اإللكترونية للتحقق من بيان اعتماد اإلتاحة للمستفيد  –موثوقية بروتوكول اإلنترنت 
 .عنوان بروتوكول اإلنترنت للمستفيد إلىوتأكيد اشتراك المكتبة فى المصدر استنادا 

 في القيادة توفير خالل من والبحث العالي التعليم تدعمالمملكة المتحدة بلجنة   – JISC اللجنة المشتركة لنظم المعلومات
 .اإللكترونية مصادرال ترخيص عن فضال تقنيات المعلومات واالتصاالت، استخدام

 .المصادر إلى الوصول استعارة أو الستئجار األجل قصير عقد -إيجار 

 .األخرى القانونية والقضايا الفكرية ملكيةالموظف القانوني الذى يقدم الدعم والمشورة حول ال – القانونيالمستشار 
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 والية لهاالتى  المحاكم" في كما القانون، وتطبيق تفسيرلطة لالسو الحق التي تمتلك القانوني الحكم منطقة –السلطة القضائية 
 ".منطقة في قضائية

 طرف من مقدمة لمادة التجارية الشروط وتحديد استخدام يجيز األطراف بين قانوني اتفاق –أو اتفاقية الترخيص الرخصة 
 .القضايا من وغيرها اإلتاحة ومدة تكلفةال تشمل أن يمكن والتي اآلخر، الطرف قبل من وتستخدم واحد

 .للتنفيذ وقابلةسارية  الترخيص اتفاقيةتظل فيها  الزمن من محددة فترة  - شروط الترخيص

 .الترخيص اتفاقية تعاقدو تطوير إجراء – الترخيص

  .اإللكتروني صدرمللالنشر  حق مالكومزود المعلومات  – الترخيص وكيل

المستفيدين فى مؤشر برامجي يجمع بين معلومات المصدر المستشهد به واشتراكات المكتبة وذلك لمساعدة  –محلل الروابط 
 المكتبات تستخدم ما غالبا األخرى؛ ردصاالم في عمليات بحث جديدة إجراءبدون  العثور على نسخ النص الكامل للمقاالت

 النصإيجاد "زر  المكتبات توفر ما وغالبا ؛إلنشاء محلل الروابط Open URL المفتوح موحد للمصدرالمعرف ال معيار
 .ابطوالر محلل على كمثال المرجعى ستشهاداال بجانب "الكامل

النسخ تركز على تكرار  لالختزانطريقة  –( "LOCKSS "Lots of Copies Keeps Stuff Safe) مشروع لوكس
برنامج لوكس، الذى يوجد مقره بمكتبات جامعة ستانفورد، . من خالل توفير خوادم اختزان متعددة لمعلوماتاالحتياطية ل

مفتوحة المصدر للحفظ الرقمي، حائزة على جوائز، ومنخفضة التكاليف لحفظ وتوفير  أدواتيوفر للمكتبات والناشرين 
 .المعتمد والمستمر الرقميالمحتوى  إلىالوصول  إمكانية

البنية المرتبطة ، وة، واإلدارييةالوصفواصفات البيانات  ترميزل ميتاداتا معيار – METS شفير الميتاداتامعيار نقل وت
يتولى صيانة . بيالو التحاد XML لغة الترميز الموسعةيتم التعبير عنه باستخدام مخطط و رقمية، مكتبة بالكيانات داخل

 .المكتبات الرقمية اتحاد من كمبادرة هتطوير تمو رس،جالكون مكتبةب MARCمارك  معاييرمكتب تطوير الشبكة و اريالمع

 .الخ...االتصال المختلفة مثل الصوت، النص، الصور الثابتة، واألفالم أساليبلعديد من من اهى مزيج  –الوسائط المتعددة 

منظمة غير ربحية للمعايير بالواليات المتحدة والتي تطور، وتحافظ على   – NISO المعلومات لمعايير الوطنية المنظمة
 .ةيالمكتبو تطبيقات الببليوجرافيةوالالمتعلقة بالنشر،  الفنيةوتنشر المعايير 

 .لى فترة إتاحة المصدر اإللكترونيإيشير   -( مستمر أو دائم)جارى 

االستشهادات المرجعية أو ربط لمساعدة  ميتاداتامعرف موحد للمصدر يتضمن  –المفتوح  موحد للمصدرالمعرف ال
 .، مثل مقاالت النص الكامللدى المستفيد بالمعلومات المستهدفةالمعلومات المكشفة 
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 من الفردية العناوين أو الموضوع طريق عن إماتم تجميعها  متعددةال عناوينال من مختارة مجموعة أو حزمة -حزمة 
 .مزودال أو ناشرال

جهاز حاسب آلي، واجهة،  يلإتتيح لمجموعة محددة من المستخدمين الوصول  التي األحرف من سرية سلسلة -كلمة السر 
 .أو نظام

تحميلها على فهرس عام  يتم إلكترونية كتب قائمة من الختيارا فيدين منلمستتمكن اخطة  – فيدالتزويد القائم على المست
مة ئها الدااتمقتنيضمن  المختارةتقتنى المكتبة المواد و. مكتبةال قبل من اختيارها تم مواد من سلفا محددة أنواع على تعتمد
 .أخرى أساليبتم الموافقة عليه من  أو ما الوقت من معينة مدةواستخدام ، اتعدد مرات اإلتاحب االتفاق قياسابعد 

االشتراك أن تصبح جزءا من بدال من  ها،لحظة استخدامعملية شراء إتاحة المواد كل ل أسلوب - العرضمقابل الدفع 
 .المدفوع مسبقا

 ،Adobe Acrobat، Adobe Readerمثل  PDFملف قارئ هذا النسق يتطلب  - PDF الوثائق المحمولة صيغة
Preview.  

نتج عن أو توقف الُمالمكتبة اشتراكها حتى وإن ألغت  الدائم الى المصدر، الوصول على الحفاظ مفهوم -اإلتاحة الدائمة 
 .صيانته

 .Ithakaغير هادف للربح لكيان والحفظ الرقمي  يخدمة متنامية لألرشيف اإللكترون - Portico بورتيكو

 .نسخة من المسودة اإللكترونية النهائية لمقالة بحثية، كما نشرت - ما بعد الطباعة

 .رسمية دورية في نشرها قبل ةبحثية الكتروني لمقالة مسودة -مسودات 

 .البحث الشخصي لغرض فرد قبل من اإلصدار استخدام - االستخدام الشخصى 

. منفصل خادم على اإلتاحةبيانات  اختزان فيها يتم التى لطلبات معلومات العميل، كفلتر يعمل الذي الخادم -الخادم الوكيل  
 .المرخصة اإللكترونية ضمان إتاحة المصادر قبل الموقع خارج للتحقق من المستخدمين تستخدم الخوادم الوكيلة غالبا ما

 .المصدر تنشر شركة أو فرد  - (الناشرون) الناشر 

 .ما مادةل االشتراك أو الشراء إجراء - شراء

وقد  .لبيانات الميتاداتا باعتبارها نموذجُصممت  الويباتحاد مواصفات عائلة من  وه - RDFطار وصف المصادرإ
صيغ  باستخدام وذلك ،طبيقها على مصادر الويبت يتم التي المعلومات نمذجة أو المفاهيمي للوصفأصبحت أسلوب عام 

 .تركيبية متنوعة
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 من غيرها الخوادم الوكيلة أو الحدود المادية للمكتبة عبر خارج المكتبة بيانات واستخدام قواعد إتاحة - الوصول عن بعد
 .القائمة على الويب أساليب الموثوقية

 .االتفاق على تجديد أو تمديد العقد - التجديد

وغالبا ما يطلق عليها اسم  ،RDFملخص الموقع إلطار وصف المصادر  األصلهو فى  –الملخص الوافى للموقع 
األعمال التى يتم  لنشر صيغ تغذية الويب تستخدم من عائلة - Really Simple Syndication ى للموقعفالملخص الوا

ى فالملخص الوا وثيقة تتضمنو. فى صيغة معيارية. الخ.. األخبار عناوين المدونات، مداخل مثل متكرر بشكل تحديثها
 .والتأليف النشر تواريخ مثل واصفات البيانات إلى باإلضافة الملخص، أو الكامل للموقع النص

؛ هذا المؤلف يعمل بهامستودع ألعمال مؤلف فى مستودع المؤسسة التى ب اإليداع النشر على الويب أو –األرشفة الذاتية 
 لها فى مستودع الجامعة أولنسخة من مقالة نشرت له  يأكاديمأستاذ  إيداععلى سبيل المثال، 

معايير المؤسسة، ومراجعة سياسات تنمية المقتنيات، تعد  المعلومات لمصادر؛ وبالنسبة االختيار إجراء –االختيار 
 .اختيار المصدر اإللكترونيالعوامل التى تؤثر فى من  فيدينواحتياجات المست

و أات المكتبة قتنيمصطلح يصف فرد أو مجموعة من األفراد المسئولين عن اختيار مواد م –المسئول عن االختيار 
  .المكتبات اتاتحاد

من خالل شبكة الحاسبات الداخلية  إماخرى أمساحة تخزين هائلة ويرتبط بأجهزة حاسبات  هلي لديآجهاز حاسب  –الخادم 
  .أو اإلنترنت

SFX –  الشائع فى المكتبات المفتوح موحد للمصدرالمعرف محلل روابط ال. 

 ،التركيب ،ةممكنال األحرف التعرف على خالل من الترميز لغات لتحديد نظام - SGML العامة القياسية الترميزلغة 
 .ةالوثيق ونوع

 .فشل الشبكة اإلتاحة للمصدر بدون انقطاع أو –اإلتاحة المستقرة 

 .مصدر مستقل ومكتف بذاته – قائم بذاته

عندما تشترك المنظمة أو المكتبة فى محتوى، فإن . كما تختلف عن األفراد المالكين أو المشتركين –ة شترِكالمؤسسات الُم
 .الشروط تكون مختلفة، خاصة بالنسبة لطرق وشروط اإلتاحة

 .و الخدمةألمصدر لإتاحة  إلى للحصول السداد –االشتراك 

SUSHI -  إلحصائيات االستخدام المعياريمشروع الحصاد. 
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 طرفهو ال االشتراكوكيل  يكون قد المثال، سبيل على ،ما معاملة في مباشر بشكل مشارك غير طرف - ثالثال طرفال
 .والمكتبات المعلومات موردي بين لترتيبات ثالثال

 اإللكتروني البريد طريق عن تتاح أن المحتوى، ويمكن تنصيب لدعم إضافيةبرمجيات  إلىيشير  –التدريب والدعم  
 أيضا تشمل أن يمكنو ؛استكشاف األخطاءو المشاكل حل على وينطوي ،العادية العمل ساعات خالل الفاكس أو الهاتفو

 .الخ ،عن بعد اتالمؤتمرعبر  أو شخصيا المكتبة لموظفي" المدربين تدريب" دورات

 استخدامشخص أو كيان محدد فى اتفاقية الترخيص الذى ال يملك صالحية للوصول أو  يأ – مصرح بهغير  استخدام
 صراحة الترخيص اتفاقيةال تحدده  مستخدم أي هومصرح له  غير مستخدم أيضا،. االتفاق موضوع الرقمية المعلومات
 .مصرح له كمستخدم

فى النموذج الثنائي؛  سقتمعيارية من األحرف والرموز المشتركة عبر لغات متعددة لضمان التمثيل الم مجموعة –يونيكود
 .دقيقال ستدعاءمن اال تمكنالوااللتزام باليونيكود مهم لمنع فقد المعلومات ولضمان دقة عملية االسترجاع 

 .إلنترنتالشبكة أو اعلى التى يتوفر فيها المصدر  الزمنية الفترة -المتوفرة حاليا 

 .عنوان الوثيقة الرقمية على شبكة االنترنت - موحد للمصدرالمعرف ال

إجمالي عدد المرات التى يتم . المصدر بواسطة العميل إلىتكرار الوصول  –االستخدام، المستخدم، إحصاءات االستخدام 
 .وغالبا ما تستخدم من قبل المكتبات ألغراض التقييم ،المصدر إلىفيها الوصول 

إيجاد ودين حول كيفية تصفح المصادر، فيللمست ةيتعليمات المكتبة أو التعليمات الببليوجراف –د فيالمستأو تعليم تدريب 
 .المعلوماتية األمية، أو محو المعلوماتوالبحث عن 

 .مؤسسة مسئول عن بيع أو تأجير المصادر أوفرد  -المورد 

وبالتالي يكون لديهم ة بالمؤسسة المتاحالعامة  اآللية اتباستخدام الحاسب تصريحلديهم  ن ممنورئالزا – المستفيد العابر
 .المرخصة المصادر إلى إتاحة

 .اإلنترنت مثلأو المعلومات من الشبكة،  المواقع باسترجاعيقوم  يآلحاسب برنامج  -متصفح الويب 

 ؛نظرا لزيادة القواعد البنيةفى  أبسط هاولكن SGML العامة القياسية الترميزلغة للغة ترميز مماثلة  - لغة الترميز الموسعة
المكتبة من خالل معايير مثل دبلن كور واصفات البيانات لمجموعات إلنشاء لغة الترميز الموسعة تخدم كلغة تستخدم 

 .ةالمفرد اتتغذيالالملخص الوافى للموقع وومصادر اإلنترنت من خالل  (الميتاداتامعيار نقل وتشفير ( METSو
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 المصادر

ICOLC (International Coalition of Library Consortia), Guidelines for statistical measures of usage of 

web-based indexed, abstracted, and full text resources, November 1998, Revised Guidelines for 

Statistical Measures of Usage of Web-Based Information Resources, October 2006: 

http://icolc.net/statement/revised-guidelines-statistical-measures-usage-web-based-information-

resources 

  

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) Codes of Practice, (no 

date), Viewed May 30 2011 http://www.projectcounter.org/code_practice.html 

  

University of Hong Kong Libraries – Electronic Resources Collection Development Policy, (no 

date), Viewed May 30 2011, http://lib.hku.hk/cd/policies/erp.html 

 

SERU The Shared Electronic Resources Understanding Recommended Practice offers a mechanism 

that can be used as an alternative to a license agreement. http://www.niso.org/workrooms/seru  

 
LIBLICENSE: The LIBLICENSE Web site provides extensive resources (including model license 

language and detailed discussion of licensing terms) through a detailed series of links and menus. 

http://liblicense.crl.edu 

 

 

 

http://icolc.net/statement/revised-guidelines-statistical-measures-usage-web-based-information-resources
http://icolc.net/statement/revised-guidelines-statistical-measures-usage-web-based-information-resources
http://www.projectcounter.org/code_practice.html
http://lib.hku.hk/cd/policies/erp.html
http://www.niso.org/workrooms/seru
http://liblicense.crl.edu/

