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���
�  

 ���������  

تظهر الفهارس المتاحة على الخط المباشر االختالفات في مجال البحث، و تعُقد خصائصها 

لديها فهارس متاحة على الخط  المكتباتمن  بينما العديد .وٕامكانيات المساعدة، الوظيفية، المصطلحاتية

في  المكتبات تساعد لممارسة جيدة، كأساس إرشادية أو توصياتشكل أدلة  في لدمجل فهي بحاجة، المباشر

  .المستفيدين احتياجات هذه الفهارس، مع األخذ بعين االعتبار عروض إعادة تصميم أو تصميم

�	ر� ������� ا�

، صممت واحدة من حركة األنظمة المركزية تاريخ الفهارس المتاحة على الخط المباشر، يبين أنها

عدد  ما زال هناك و .توزيعا واستفادة منهاكثر فأكثر أل مصممي النظام و مبرمجيه، التحكم فيها من قبل ويتم

 من هذه األدلة اإلرشادية، فهم  المستفيدون أما .تاحةعروض اإل من حيثها يمكن تطوير  الجوانب من

   .البرمجياتلهذه والمنتجون  ،البائعونو  OPACالمسؤولون عن استعمال برمجيات  المكتبيون

مصادر  وثائقية من مجموعات  لمكتبات التي تحويجميع ال صممت األدلة اإلرشادية أساسا

 لخدمة بالضرورة؛ فهي لم تصمم البحتة والتطبيقية العلوم، العلوم االجتماعية، و العلوم اإلنسانية معلومات في

يعني الفهرس العام المتاح على الخط  OPACمنذ أن أصبح و   .المتخصصةالعليا  المكتبات احتياجات

مكتبة ال مهام لدعمعلى عروضه لجمهور المستفيدين، ال ) إتاحته(ركزت التوصيات على عروضه ،  المباشر

 العروض جميع ، ينبغي أن تتاحمع ذلكو  .كمتابعة إجراءات وصول الدوريات، االقتناء، الخ المتخصصة،

جمهور المستفيدين كما أنه ال ينبغي اعتبارها مفيدة ل ؛موظفي المكتبةل ،ذه األدلة اإلرشاديةالموصى بها في ه

  .فقط
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�وع�  !�ر�  ا�

الضبط الببليوجرافي في عام  شعبة من قبل  OPACعروضل األدلة اإلرشادية فرقة عمل تم تشكيل

 قسم  .الدانمرك بكوبنهاجن، (IFLA) مكتباتال االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات في مؤتمر 1997

، قسم الببليوجرافيا من قسممنحدرة  فرقة عملل مع أعضاء الرئيسي في هذه الفرقة، هو القسم الفهرسة

 .تكنولوجيا المعلوماتقسم  و، الضبط الببليوجرافي التصنيف و التكشيف لشعبة و كذا من قسم، الفهرسة

للمشاركة في الموائد  دعوتهمتمت أخرى، الذين   من عدة أقسام فضال عن بعض المشاركين اآلخرين 

 .المستديرة التي عقدت لهذا الغرض

والكثير من ، العالمية للمراجعة األدلة اإلرشادية نسخة من تم إرسال ،1998من عام  في نوفمبر

وهناك مراجعات هامة تبعت مراجعة عام  .لألدلة الصيغة النهائية في للتعليقات التي وردت االهتمام أعطي

المشروع مع نسخة  .2003 دولي في نهاية عام لحصول على تعليقا طلب، مما استلزم العالمية 1998

المبادئ  أيضا اقرار ضمنت فرقة العمل  وقد .في برلين 2003لعام   IFLAاجتماع الـ   من المنبثقةالحالية 

 في تصميم هنةللتطورات الراستيعابها وا النهائية لألدلة اإلرشاديةالصيغة  المنصوص عليها في والتوصيات

 FRBR) (Saur(الببليوجرافية المتطلبات الوظيفية للتسجيالت  مع وتوافق عروضه  OPAC أنظمة

1998(. 

�وع� �#�ل ا�

نوع واجهة ، بصرف النظر عن أنواع الفهارس أي نوع من لتطبيق علىل األدلة اإلرشادية أعدت

 وهي .)المرتكزة على الويب، بما في ذلك رسوميةمستفيد  أو واجهات خطية(التكنولوجيا المستخدمة و  البحث

 .وما شابه ذلك، المنسدلةالقوائم األزرار، ، األيقونات، اللون الستخدام ملموسة اقتراحات وضعتحول دون 

 صندوق وصول الدوريات، لإلعارة، كمقابل( الفهرسة معلوماتعرض األدلة اإلرشادية على  تركز

 قيمة عرضب تعلقةمالعبارات العامة ال بعض، مع ذلكو  .)ن تجليد الكتبع أو معلومات، االقتناء المحاسبة
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 تغطية تحاول ال األدلة اإلرشادية .أخرى من التسجيالت أنواع استخالصها من يتم معلومات للمستفيدينال

قائمة  الفرق بين مباشرة و هكذا، فهي ال تعالج .والوظائف أسماء األوامر أو البحث، أوامر، مساعدة شاشات

  .الولوجأسلوب  و أمر

 الحد األدنى الموصى بها متطلبات من الهدف من ذلك هو تزويد األدلة اإلرشادية بمجموعةان  

 أخرى يمكن  تقديمها خيارات بغض النظر عن أي، الفهارسهذه  ينبغي أن تقدمهاالتي  للعروض

الحد  متطلبات أخرى عن خيارات بناءفي الراغبين  النظام مصممي إبداعتقييد  و الهدف ليس .للمستفيدين

 جوانبه النظام في كيفية استخدام المستعدين لمتابعة تعلم) المتمكنين(للمستفيدين المتمرسين  األدنى، لتقديمها

تزويد المستفيدين و  سهولة االستخدام، الموصى بها هي العروضمن  هدفال .تعقيداكثر تطورا و األ

على  إذا ما طبقت العروض،هذه ل ميزة إضافيةك الفهرس محتويات همفي ف مساعدتهم بمعلومات من شأنها

إلى مكتبات  من مكتبة واحدة الفهرس المكتسبة استخدام مهارات بتحويللمستفيد هذا قد يسمح ل، نطاق واسع

، وهذه الميزة الشبكة العالمية للمعلومات على متاحة فهارس المكتبة، العديد من، حتى أصبحت عديدة أخرى

  .خصوصا مهمة

أو الفهارس، ليست قادرة على متابعة / و قد أدرك فريق العمل، بأن العديد من األنظمة الموجودة و

 تالءمالتي  OPACفي الوقت الحاضر، على سبيل المثال، عروض  .كل التوصيات الواردة في هذه الوثيقة

أعدت مسبقا  أو ) FRBR(يوجرافية العمل، التعبير، و مظهر هرمية المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببل

و مع ذلك، نرى بأن األدلة اإلرشادية ينبغي أن تكون إلى حد ما عملية، وينبغي أن تحاول  .هي قيد التطوير

اإلشارة إلى العديد من الجوانب، أين يوجد مجال للتحسين في الفهارس الموجودة المتاحة على الخط المباشر، 

وجودة، بأنها  ستحاول العمل، من أجل تطبيق األدلة اإلرشادية و أن نسخا واألمل معقود على األنظمة الم

  .جديدة من برمجياتها، ستتطور في المستقبل
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 ألجل توضيح UNIMARCأشكال  و MARC 21 معلومات من باستخدام بعض األمثلة تقديم

سجيالت ت تستخدم الفهارس ليست كل إننا ندرك بأنه .استخراجه يمكن العرض مضمون منهاالتي  مجاالتال

  .أيضا تنطبق عليهاأن  يمكن، وهذه األدلة اإلرشادية MARCصيغة 

 منوبنيتها،  OPAC شاشات عروض لالستخدام في التسجيالت المتاحة مضمون تم تحديد لقد

المتاحة تم  البيانات، والتسجيالت نواع المختلفة مناأل التعرف علىومن أجل  .الحالية قواعد الفهرسة

المحينة كما هي محددة في هذه   MARCأشكالقواعد الفهرسة و  ، بينما تم أخذMARCبأشكال  حديدهات

 نحاول ال .OPACعروض في شاشات التسجيالت الموجودة السبل الستخدام أفضل اقتراحمحاولين  الوثيقة،

 ندركو ، OPAC عروض يمكن أن تساعد على تحسين قواعد الفهرسة تغيرات الفعلية فيال ألن اقتراح طرق

  .تغيرات قواعد الفهرسة تكمن في OPAC مشاكل عرض ل الحلول المحتملة بعض أن

  !()�' ا�د�� ا&ر%�د��

، األدلة اإلرشادية ألهداف بنود عامة هي المبادئ  .مبادئ و توصيات تنقسم األدلة اإلرشادية إلى

 بمعنى آخر، ، لممارسة فعليةموسع  تفصيل هي التوصيات .أساس منطقي للتوصياتو  سياقأعدت لتوفير 

، قد كلما كان مناسبا .كيف: كيفيةتتصل بال توصياتلماذا،  وال: بالسببمتصلة  أن المبادئ يمكن القول

نظام  منها إظهار أي وليس المقصود بشكل عام،وردت األمثلة و  .توصية بدقةال أمثلة لتوضيحجرى تقديم 

  .خرىمؤسسة أ أو خاصة مكتبة تمثيل أو معين

صياغة  قرارات  يتم أن، نوصي بالبحثب مباشرة ال تتصل هذه األدلة اإلرشاديةأن  بالرغم من

المبحوث الوضعية التي تكون فيها البيانات الجزئية   .والعكس بالعكس العرض قرارات معفي ترابط  البحث

  .النتائج، ينبغي تجنبها عنها غير ظاهرة في عروض
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  وظ�,+ ا����س

، وأساسا، الفهرس وظائف لخدمة المتاح على الخط المباشر، يجب أن تصمم عروض الفهرس

  Charles Ammi Cutter أعلن رسميا من قبل أوال .المكتبة الحتياجات المستفيدين من معلومات موجه

 إعدادها، وذلك بسبب التطور وسائل عند تغير حتى، تبقى ثابتة الفهارس ، أن أهداف 1876في عام 

على نطاق  Cutterو قد تم اعتماد أهداف   .على الخط وصوال للفهارسبطاقة الفهرسة، ل ب،للكتاالحاصل 

المؤتمر الدولي  التي انبثقت من   -"مبادئ باريس"- الفهرسة إعالمي لمجموعة مبادئ وظيفي كنظام، واسع

التي تمت صياغتها  الفهرس وظائف تحدد المبكرة،التأسيسات  هذه .1961عام  في باريسلفهرسة لمبادئ ا

تصوري  كنموذج ،(FRBR)تسجيالت الببليوجرافية المتطلبات الوظيفية لل ضمنحديثا على نطاق واسع، 

أربعة ك  FRBR، تعطي الفهرس من تسجيلة أو لعناصر التأسيسية،محتوى والترتيب المنطقي للمكونات لل

  : OPACلـ  وظائف 

 أو كيان واحد، تحديد إما بمعنى،( بحث المستفيد  معايير التي تتوافق مع إليجاد الكيانات : بحث

 عالقةال أو الخاصية باستخدامعملية البحث، نتيجة لك أو قاعدة بيانات، في ملف الكيانات مجموعة من

 تحت عنوان إصدار البحث عن أو معين، لموضوع  جميع الوثائق البحث عن في سياق: ، مثال ذلك للكيان

  ؛)معين

 أو، الكيان المبحوث عنه يتوافق مع أن وصف الكيان لتأكدا بمعنى،( كيان على ال للتعرف :تحديد

 في الوثيقةوصف  التأكد من أن :مثال ذلك ، ذات خصائص متماثلة أكثر من الكيانات أو اثنينبين  للتمييز

عنوان  الالتي لها  التسجيالت أو نصين للتمييز بين أو المستفيد،التي يبحث عنها  وثيقةال يتوافق مع سجيلةالت

  ؛)نفسه

 متطلبات المستفيد يلبي كيان اختيار بمعنى،( واحتياجات المستفيد  يتناسب كيان الختيار : اختيار

حتياجات المستفيد، مثال، ال غير مناسب باعتباره كيان لرفض أو الخ،، الشكل المادي مع مراعاة المحتوى،
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مع العتاد و  برنامج الكمبيوتر تتوافقمن ) نسخة(تيار صيغة ، أو اخالمستفيد يفهمها نص باللغة التي اختيار

 ؛)للمستفيد المتاح التشغيل نظام

 من خالل كيان، الحصول على بمعنى( الكيان  لوصفالكتساب أو الحصول على ولوج : تحصيل

، مثال البعيدة الخط المباشر، إلى أجهزة الكمبيوتر من خالل الكترونيا كيانلالولوج ل أو اإلعارة، الخ،الشراء، 

الولوج ، أو مكتبةال نسخة كتاب من مجموعات إعارة تقديم طلب، ل)...كتاب(منشور ل أمر شراءوضع :  ذلك 

  .)في كمبيوتر بعيد وثيقة إلكترونيةلعلى الخط مباشرة 

 نسق منظم لكل من يشترط  (1998)تسجيالت الببليوجرافيةللمتطلبات الوظيفية لل  1.6 الجدول  

 من المرتبطة بكلالعالقات الخصائص و  أعاله،، المشار إليها مهام العامة للمستفيدال ربعة أواأل وظائفال

نظام للتوصيات فيما  أيضا بمثابة هذا النسق .العنصرو  مظهر،ال التعبير، عمل،األساسية لل الكيانات األربعة

 تحدد  9.7، حتى1.7 الجداول .الببليوجرافية الوطنية وكاالتال التي أنشأتها التسجيالت محتوىب يتصل

 في تعريف مفيدةيمكن أن تكون   ، 1.6الجدول  مثل؛ و مهام المستفيد األساسية لدعم متطلبات البيانات

  .OPAC مسايرة لشاشات عروض – FRBR و في تصميم، التسجيالت الببليوجرافية ترتيبمحتوى و ال

، لمصادر واتجاهات متنوعة كبوابة يعملأن  OPAC، ينبغي لـ هذه األدلة اإلرشادية خارج نطاق

، يتيح الولوج، اإلبحار وظيفة ينبغي أن يدعم OPAC ، وبناء على ذلك .موقعه أو بغض النظر عن نوعه

لمعلومات ، قواعد البيانات األخرىفهارس المكتبات ولكن أيضا ل المكتبة، أو في عن لمعلومات ليس فقط

  .الخ، المصادر اإللكترونية ،لمقاالت الدوريات خاصة، قواعد بيانات

    �� ا�د�� ا&ر%�د�� !���
�ت ����

أنواع مختلفة من  ؛ وبالتالي،OPAC تحقيقها من الـالضرورية يجب  المعلومات أنواع مختلفة من

يجب أن  OPAC، الـ المستفيد من المعلومات حاجة سياقو  البحث تبعا لوضعية .ينبغي أن تتاح العرض

 .معايير مختلفة من/ عنفرز البيانات و  للبحث يمنح الفرصة
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 .احتماالت البحث على لهما تأثير التكشيفمنهجية و  التسجيلة حقول

 العروضبأن  اإلقرار يجب علينا، موضوع هذه الوثيقةهو  ليس  OPACالـ وبالرغم أن البحث في

 مدركين ألنواع البحث علينا أن نكون لذلك  .التي منها نتائج البحث البحثعبارات  ليست مستقلة عن

  .مختلفةال المختلفة التي تظهر في العروض

�ا��5 /�4  ا�123 أ/	اع��! 

 .)التي ال تحتوي عليه وكذلك في استناديحقول بضبط  في بمعنى،( البحث  تسجيلة كامل داخل  .1

 البحث؛ هذا النوع من مثال علىالمفتاحية  الكلمةب البحث

) عنوان(رأس  أو مؤلفال البحث باسم أمثلة .بضبط إستناديحقل في  بحثال حقل تحديد .2

 الموضوع؛

  البحث بالعناوين أو بسنوات النشر؛ أمثلة .استناديحقل بدون ضبط في  بحثال حقلتحديد  .3

 أسماءب البحث أمثلة  .الوقت نفسه في حقل واحد في أكثر من أو جمع األنواع المبينة أعاله، .4 

 .اللغة باإلضافة إلى العناوين أو العناوين، كلمات باإلضافة إلى المؤلفين

( بحث  عبارة أو كلمة بحث واحدة إلى تقسيمها كذلك يمكنالمحدد،  البحثنوعين لحقل كال ال

 .)'جيمس ، جويس' أو'   جويس جيمس '، ' على المرج بيت': مثال الكلمات،سلسلة من 

، مختلفة نواعأل في التسجيالت االستنادية، الببليوجرافيةالتسجيالت  في البحث والتصفح يمكن أن يتم

 :النتائج يمكن أن تكون لذلك .الكشافات في أو

 ؛الببليوجرافية أكثر من التسجيالت واحدة أو/ 1

 االستنادية؛ أو أكثر من التسجيالت واحدة/ 2

 .من الكشاف قائمة / 3
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استرجاع  وعرض، فرز، على تلخيصتكون الفهارس المتاحة على الخط قادرة  يجب أن، كمثال

  .منها المتصلة بنطاق البحث الضيق بسرعة وكفاءة وكذا والتسجيالت، واسع للعناوين

من العنوان  شكل واحد، بحيث االستنادية سجيالت، ينبغي توفير التOPAC البحث في لتسهيل

معلومات ، أيضاانظر ر و انظ، إحاالت مثال( معلومات اإلضافية أو أين ال في كل الفهرس ضروري ) رأس(

ألسماء  االستنادية ضرورية مثال، سجيالتالت .يجب أن تكون متوفرة) التصنيف، أرقام ببليوجرافية

) المكنز(األعمال، نوع المصطلحات، رؤوس الموضوعات ، وعناوين الهيئات التعاونية، وأسماء األشخاص

 هجاءاتأين ال للحقول، مثال، يجب أن تبنىالكشافات ، االستنادية سجيالتالت توجد حيثما .والتصنيفات

  .أو لنوع المصطلحات للعناوين، مثال، شكال يسمح بهااأل مختلفة أوال

  ا��3دئ

 كل من .بعروض الفهرس المتاح على الخط المباشر التوصيات المتعلقةفصل في يُ اآلتي  الجزء

 .المبدأ اإلرشادي سياق ضمنُعبر عنها  مرقمةال التوصيات

  :مرتكز ضمن نظام يبينعرض األدلة اإلرشادية  أنيضمن  هذا

  ؛الحتياجات المستفيدين األهمية األولية) أ( 

  الحصول على المواد العلمية؛و اختيار، تحديد،  التسجيالت للبحث،ترتيب المحتوى و  أهمية )ب(

 .وهيكلتها لمضمون المعلومات المعايير الدولية المقبولة تتبعالشرط  )ت(

     

   ا�����7ت ا����������3أ   . أ

شاشات العروض والمنطوية تحت هذا المبدأ  عند تصميم احتياجات المستفيدين ينبغي األخذ باالعتبار

    :بـ يجب توجيها في تصميم العروض،
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 فعالة مثل هذه المتصلةعروض  لشاشة معاييرعرض و ال في تصميمممارسة جيدة أدلة إرشادية عامة ل  .1

 اإلبحار؛و ، الفهم ضوح المقروئية،بو 

 تعبر عن احتياجات المستفيدين؛، بدرجة كبيرة الفهرس أهداف  .2

أخرى  وسائل أو الكلمات، باستخدام العثور على ما يريدونه لكي يتمكنوا من مستفيدي الفهرسل للغةا .3

 ؛مألوفة عندهم لالتصال التي هي

متطلبات محددة أو  أولئك الذين لديهم، بما في ذلك المختلفة والفريدة للمستفيدين الُفَراَدى حتياجاتاال .4

  .خاصة

 : ��3أ ا��2	ى وا���!�9   .ب

معلومات  المستفيدين، إليجاد الحتياجات ينبغي أن يستجيبا  OPACالتسجيالت في الـ وترتيبمحتوى 

 OPACالستخدام  ولإلرشاد، مكتبةال مجموعات بالمواد المكتبية الموجودة في تامة، لإلحاطة  المناسبة

  .والبحث فيه بفاعلية

 : سوف OPACترتيب الـ محتوى و  هذا المبدأ، منيستنتج  

 ؛لمزيد من األداءحتاج إليه وا عرض ما طلبي  .5

 ؛العديد من التسجيالتتسترجع  عندما ترتيب العشوائي، بدال من الالتسجيالت في نسق منظم عرضي  .6

   .ذات الصلة إلى المعلومات المعروضةالمعلومات  من اإلبحار يدعم .7

�  .ج����  ��3أ !	��7 ا�

 OPACفي شاشة عروض الـ  وعموما التوصيات المقبولة التي تؤثر الوطنية المعايير الدولية و .8

  .ينبغي إتباعها
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 ا��	>��ت

������� :��3أ ا�����7ت ا�

ألدلة إرشادية عامة، من أجل ممارسة جيدة  وفقا البحث،واجهة عروض  ضرورة ضبط  تصميم .1

و  ،و سهولة اإلبحار ،الفهمو ،ضوحبالو كونها متصلة ،فعالة عروض شاشةل في تصميم العرض والمعايير

 .البحث

 متناسقةالعروض  شاشة جعل  1.1

  

  .األلوانو ، التصميم، شكل الحرف، شكل البيانات، الصياغة متناسقة فيالعروض  شاشة جعل

  )1 مثالال انظر( شاشة العرض  تم التوصل إلى كيف للمستفيد وضح .2.1

تتبع ، كيفية العرض الحالي وكيف تم التوصل الى لماذا  OPACمن  عرض كلمستفيد في وضح لل

 .في أي وقت الخروج وكيفية عروض، أو ،الحقة التخاذ إجراءات، والخيارات، البحث خطوات

 .إبرازها بلون مميز: ، مثالنتائجال في عروض مصطلحات البحثدقق و  سياقال في بين

 )  1مثال ال انظر( تم عرضهي ما للمستفيد وضح .3.1

 .أو منظمة أخرى المالكةمكتبة وال الفهرس اسم عرض يتبين في كل

 .مفيدةبطريقة  الخ،، األيقونات اللون، الخانة العلوية والسفلية، ،مثل الخطوط البيانية، استخدام الميزات

 .و ممكنا المقياس موجودا، إذا كان مقياسا تكون أن ينبغيالرموز المستخدمة 

 .لتحديد مكان الرف و االستخدام ،لموضوع للولوج تصنيفال رقم بين استخدام عروضال من ميز

 إذا ومجموعة رموز التصنيف، المشفرة البيانات وتوسيع، كما تم إدخالها النصية البيانات عرض .1.4

 عرضت
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من  كما وضعت العلوية والسفلية في الخانة النصيةعرض البيانات و   عالمات التنقيط الحفاظ على

طبيعة  في تحديد يمكن أن تكون مفيدةو  المعنى، غموض تكون ضرورية لتجنب قد هذه .المفهرسين قبل

 .العناصر

نوع  ؛)الدوريات( المنشورشكل   :يمكن توسيعها، وهي تحتوي على  التي المشفرة البيانات أمثلة عن

؛ واللغة )العلمي النشر( المعالجة ؛ مستوى)أدب األطفال( للمستفيد المحتمل رموز؛ )الفيديو( المنشور

  .)الروسية(

 .واجهة البحث في لغة إذا كان ذلك ممكنا لفظا، معين، وما يعادله عرض رقم تصنيف

  :توفير التسهيالت المساعدة   5.1

 

احتياجات ، مجموعات مختلفة من المستفيدينتستوعب و  تتسم بالمرونة، المساعدة التيتوفير شاشات 

، مثال محتواها سريع التغير شاشة مساعدة يجب أن يكون كل .، إلخمختلفة، واجهات المستفيدين المختلفة

 .، الخلصفريةللنتائج ا محددة مساعدة، توفير يريد المستفيد البحث فيهالذي  للحقل محددة شرحإعطاء : ذلك 

 .كيفية التسييرمحدد عن وبشرح  تفسيرها بوضوح،ينبغي  خاطئةال رسائلوال

  رمز لكل واضح وموجز،  النصي بشكلإتاحة العنوان  جعل، المستفيد الرسومية واجهة عند تطبيق

  .للمستفيد متاحة أو وظيفة أمرالتي تمثل األيقونات والرموز، : مثال

  :ال تفترض أن المستفيدين على دراية بمعايير و مصطلحات المكتبة  .6.1

، عالمات قوائم العرض في مثال، ،ال تفترض أن المستفيدين على دراية بمعايير ومصطلحات المكتبة

 .المصطلحات المبهمة تجنب  .المساعدة وشاشات التسجيالت،التنقيط، ترتيب 

احتياجات ل تنظيما تمثل بقدر ما الفهرس، أهدافبحسب  ينبغي توجيهها العروض تصميم 2

 .المستفيدين

 :المبحوث عنها ) الوثائق( الوثيقة تعيين مكان تمكين المستفيدين من .1.2
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 من إيجاد، تحديد، اختيار والحصول على الوثائق، مجموعات من الوثائق أو أجزاء المستفيدينتمكين 

 مثال، عنوان المادة العلمية مع جميع(خاصية واحدة منها من خالل صياغة تساؤل البحث باستخدام 

، الجمع بين )من مواد علمية ذات صلة لها/ فروعها، أو اسم شخص أو هيئة مشتركة مع كل ما له 

مثال، كلمات من العنوان، أو كلمة البحث ( أو جزء من الخاصية) مثال، االسم والعنوان(الخصائص 

 .)المفتاحية

نص حقوق مثال،  (للولوج لمصادر المعلومات على الخط المباشر  ذات صلة إعطاء معلومات

 ).كلمة السر عرض، الدفع لكل ،النشر

حتى ، المستفيدين المستخدمة االتصال ووسائل، بحسب اللغة ينبغي توجيهها العروض تصميم .3

 .يعرفونها الكلمات التي باستخدام العثور على ما يريدون يتمكنوا من

تقديمية للـ  شاشات أو، الصفحات الرئيسية، الرموز، األيقونات المساعدة،، شاشات الرسومات .1.3

OPAC تكون مناسبة للجمهور المحتمل ينبغي أن.  

إذا كان ذلك ، ينبغي أن تكون قياسية الخ،العالمات، بما في ذلك األيقونات الرموز،  الرموز، جميع

  .عند الضرورة، مع عناوين توضيحية، وتقدم ممكنا

توفير  .في المجتمع المستهدف أخرى المستخدمةال واللغات اللغات الرسمية، استخدم للواجهة .2.3

 .مناسبة بلغات أخرى واجهات

، الولوج أدوات العرض، رسائل المساعدة،، العالمات، شاشات القوائم تشير إلىالبحث  لغة واجهة

، مثال(التي تعود على العناصر المتوفرة به الفهرس  على نقيض لغة الخ،، و رموز التصنيفتوسيع الشفرات 

 .)نسخة منهأو  المخطوط األصلي( المخطوط  تسجيلةو ، [GMD]العلمية عامة المادة تعيين
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اللغات  العديد من إذا كان هناك  .المستهدف المجتمع المستخدمة في اللغة الرسمية، استخدم للواجهة

 استخدام، خيار الدولي لالستخدام .إذا كان ذلك مناسبا، بجميع اللغات الرسمية واجهات، توفر الرسمية

  .معروفة إذا تطلب األمر لغة أخرى أو/ و اإلنجليزية

 تصميمةال معايير، يجب إتباع النسخة واحد في أكثر من على تسجيالت ،يحتوي الفهرس وعندما

لغة  المرتكز على ترتيباختيار ال يفضل ،التسجيلة نفسهاالنسخ  أما عندما تحتوي  مختلف .للنسخ المحددة

  .منفصلة  بالنسخة التسجيالت عرضمحتواة في تسجيالت متباينة، تأين مختلف النسخ  .البحثواجهة 

بما  العروض يجب أن تكون مرنة بما فيها الكفاية استجابة لالحتياجات الفردية المختلفة للمستفيدين، 4

  الخاصةفي ذلك المستفيدين من ذوي االحتياجات 

 :بديلة  توفير واجهات 1.4    

 .مختلف احتياجات المستفيدين أو / و مختلف مجموعات المستفيدين الستيعاب مختلفة توفير واجهات

الواجهات التمكينية، و  –التعرف الصوتي  النصوص الموجهة،، واجهات المستفيد الرسومية واجهات

 .الفهرس مجتمع المستفيدين منالواجهات المفعلة باللمس ينبغي إتاحتها، بأسلوب مناسب، ل

نماذج واألنواع،  العامة للمواضيع البصرية المنتقاة واأليقونات أغلفة الكتاب مثل صور الرسومات

 لكن األطفال، مكتبة في  OPAC بتصفح االستمتاع على تشجيع األطفال تساعد علىلغة البسيطة وال، كبيرة

   .الجامعة أو دون المستوى في مكتبة ،مزعجة تعتبر قد ،اللغة نفسها و الرسومات

 للمستفيدين :، مثال ذلك الموجه النص، يجب اتاحة واجهة المستفيد الرسومية واجهة وباإلضافة إلى

ينبغي  فعلة باللمس،واجهات المعندما توفر ال .بطءب اتصاالت الشبكةتدفق  أو في حالة، ضعاف البصر

 .أو لوحة المفاتيح / وتستخدم الفأرة الواجهة التي إتاحة  أيضا

 طريقة البحثو، التسجيلة عرض شكل اللغة، تمكين المستفيدين من اختيار .2.4

سجيلة الت عرض، اختيار شكل لغة واجهة البحث اختيارمن  مستفيد فردي لكل توفير اإلمكانية

  .)األوامر و نموذج البحث مثل، ( إذا كان هناك طرق كثيرة  البحث طريقةتحديد و ، األحادية
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 :      من لغة واحدة   أكثر التسجيلة نفسها  في   .3.4

 المستفيدين، يجب إعطاء من لغة واحدة في أكثر ،يتم تسجيل التسجيلة نفسها أين ،الفهارس في

  .لديهم المفضلة اللغة اختيارإمكانية 

 :مبدأ المحتوى والترتيب .ب

  و ما هو ضرورة لمزيد من األداء عرض ما طلب .5

 انظر( البحث نوع كشاف بحسبال أو اإلستنادية، التسجيالت عرض التسجيالت الببليوجرافية 1.5

 .)3و   2مثلةاأل

على  اعتمادا ،أو الكشافات اإلستنادية،التسجيالت  ملف، التسجيالت الببليوجرافية تظهر من المفيد أن

ختار نوع السماح للمستفيد أن ي  .من تساؤل البحث التي تنتج الببليوجرافية التسجيالت وعدد التساؤل طبيعة

و  .كشافات أو مناسبة، استنادية سجيالتت البحث عنمرحلة من  في أي السماحو  .للعرضالبحث  نتيجة

  :نوصي بما يلي، البحوث أنواع مختلفكإعداد ل

 أو واحدة تسجيلة ببليوجرافية عرض إمات البحث، سجيلةضمن تبالنسبة للكلمة المفتاحية  •

أو كل ، عدة واحد، باختيار، مما تسمح مفيد في ترتيبلتسجيالت الببليوجرافية مختصر ل عرض

 التسجيالت؛

ة واحد سجيلةت إما، عرض استناديحقل ذو ضبط  محدد داخلبالنسبة للبحث في حقل  •

أو  عدة باختيار واحد، يسمح هذا .ترتيب مفيد االستنادية في سجيالتأو عرض مختصر للت استنادي

 ؛التسجيالت الببليوجرافية أو االستنادية سجيالتكامل الت عرض مما يؤدي إلى كل التسجيالت،

ة واحد سجيلةت عرض إما، استناديحقل بدون ضبط  محدد داخلبالنسبة للبحث في حقل  •

 المصطلحاتفي كشاف  ترتيب مفيد أو في لتسجيالت الببليوجرافية مختصر ل عرض أو ببليوجرافية

 هذا الحقل؛ل
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 عرض أو ةواحد ببليوجرافية سجيلةت عرض، الحقول المختلفة مجموعة منبحث في بالنسبة لل •

  .للتسجيالت الببليوجرافيةمختصر 

 )4مثال ال انظر( FRBR نموذج  يتفق مع في ترتيب التسجيالت عرض خيار توفر 2.5

 التسجيالت الببليوجرافية من تتكونيمكن أن  البحث،، نتيجة FRBR نموذج أين تم تطبيق في الفهرس

 .)، العناصرالمظاهر التعبيرات ،األعمال( لمختلف المستويات الببليوجرافية الكيانات ممثلة

كيانات  يتكون فقط منأن يجب المختصرة  سجيالت الببليوجرافيةللتمتعدد ال عرضال هذه الحالة في

األدوات التي  .المطروحة في تساؤل البحث الخصائص مستوى مستوى ينبغي أن يتوافق معال .المستوى نفسه

المادة العلمية  منمثال، (يجب أن تقدم  الببليوجرافية المماثلة لمستويات مختلفة الكيانات التنقل بينمن  تمكن

 ).الخ العلمية،كل التعبيرات البحثية للمادة  إلى

 )5مثال ال انظر( مختصر عرض التسجيالت في عرض 3.5

 أو، تسجيالت ببليوجرافية، بمعنى، من النوع نفسه سجيالتت العرض المختصر ينبغي أن يتكون من

 مطلوبةال لبياناتل العروض المختصرة للتسجيالت يجب أن توفر مجموعة الحد األدنى .استناديتسجيالت 

 عدد التسجيالت المسترجعة لكل عنصر من عناصر إضافة .المجموعة عناصر بينيميز ل للمستفيد

المواد العلمية  نوع و البحث، طبيعة تعتمد على العرض إدراجها في ممكنال عناصر البيانات .المجموعة

  .المسترجعة

  )5 و 3 ،2 أمثلةال انظر(مختصر ال عرضال التسجيالت من اختيار 4.5

 في عرض لتبيينها المختصر من العرض أو كل العناصر، عدة، واحد أن يختار تسمح للمستفيد

 .مداخل الكشاف مختارة أو إستنا دية بناء على تسجيالت البحث تنفيذ أو تسجيله واحدة،
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 .للخصائص المطبقة لكل فئة من الكيانات FRBRانظر  1

 واسعةاسترجاع  مجموعاتل عروض تقديم   5.5

، بما في كبير المسترجعة عندما يكون عدد التسجيالت مع العروض للتعامل والوظائف األوامر توفير

 :ذلك

 ن، عناوينال كل بعرض للتسجيالت الببليوجرافية مختصرعرض  طويلة أوال عناوينال عرض تلخيص  -

 تسجيلة؛، إلخ،  15 كل أو ،10 أو ،5 كل مثال،

 داخل القائمة؛ في أي مكان تحديد مواقعها  -

 بداية القائمة؛ العودة إلى  -

  .المحددة )رؤوس المواضيع(عناوين ال عرض العودة إلى  -

  )6انظر المثال ( أحادية مسترجعة تسجيلهعرض  6.5   

شكل عرض تسجيله  عرضها فيعملية البحث،  يجب نتيجة لك سجيله واحدة فقطت يتم استرجاع عندما

  .واحدة

  )6انظر المثال (األحادية  شكل عرض التسجيله 7.5

بما في ذلك  ،الفهرس وظائف الالزمة ألداء على البيانات عرض التسجيله األحادية ينبغي أن يحتوي

المصطلحات  ،باإلضافة .مصادر المعلومات الحصول على /المستفيد من الولوج التي تمكن البيانات

  .النص في ينبغي أن تظهر في تساؤل البحث المستخدمة

 .مفيد في تسلسلالتسجيلة  العناصر ضمن تنظيم 

    )6انظر المثال (الببليوجرافية  للتسجيالتسجيله األحادية الت عرض محتوى وهيكلة 8.5 
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 في أي وقتو  ختيار،اال التي منها يمكن للمستفيد سجيله األحاديةالت عرض أشكال العديد من تقدم

   .واحدداء أل كاملة أو لدورة كإعداد أي منها يمكنه اختيار

 هي التي مشفرةال وغيرالمشفرة  الحقول( األحاديةلتسجيالت الببليوجرافية كاملة ل عروض استخدام

 يفضل .ISBDبـ المنصوص عليها جميع الحقول تشمل .عرض التسجيله األحادية في )للمستفيد ضرورية

   .ISBD بشكليظهر  عنصركل ل مبين بالبيانات الداخلية عرض عادة

   .المكتبة في أي نوع من كخيار مختصرةعروض  تقديم

  )8، 7انظر األمثلة (للتسجيالت اإلستنادية سجيله األحادية ألت عرض محتوى وهيكلة 9.5

أي  من ، على سبيل المثال،كامل التسجيله االستنادية من أجل االستفادة رؤية خيار منح المستفيدين

  .تحتوي عليها قد مالحظات

 .االستنادية التسجيالت جميع أنواع رؤية خيار منح المستفيدين

  .مسمى في عرض المعلومات ذات الصلة تقدم كل

  أو الرموز  ،لرأس الموضوع عرض المصدر 10.5

أو نظام الرموز قد تم  موضوعال منه رأسأو التصنيف الذي  للموضوع بين بوضوح نظام الولوج

 )LCSH، SWD، RAMEAU ،DDC ،UDC، مثال (.تناوله

 اإلستنادي  من الملف تقسيمات فرعية مع للمصطلحات عرض 11.5

إن  مستوى بمستوى، عرضها، يتم تقسيمات فرعية االستنادي في الملف لديها رؤوس الموضوعات  إذا

  .مناسباذلك  كان

 ) مشفرة بالكامل سجيلهت عرض خيار لطلب منح المستفيدين  12.5 ( 6انظر المثال 

 ؛ CCF؛ UNIMARCمثال، ( بالكامل مشفرة سجيلهت عرض خيار طلب منح المستفيدين

MARC21( بما فيها عروض التسجيلة االستنادية  ،عرض خاص بالتسجيله األحادية أي التي يرتكز عليها

ذوي  تسمح للمستفيدين إمكانية كبيرة لديها تسجيالت مارك .الببليوجرافية و رؤوس الموضوعات، والتسجيلة
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أو  الملف، أي نوع من حذف ضمن أو تسجيلة أحادية الشكل كما يرغبون،إمكانية عروض المعرفة من رفع 

 .ترتيب مرغوب فيه حقول في وضع

  )9انظر المثال (صفرية  نتائجل عرض تقديم    13.5

 للمستفيد تعليمات عن كيفية، تعطى البحث أية تسجيله من يتم فيها استرجاعال  في الحاالت التي

نتائج من عملية أية  سترجعال ت عندما .سهلة البحثعملية  صياغة إعادةجعل من أجل ، تسيير البحث

الهيئات  المؤلف أو العمل، ال تحتوي على مكتبةال أن هذا قد يعود سببه ،التي قام بها المستفيد البحث

 يكمن أن يكون المستفيد و مع ذلك، .المبحوث عنه على أعمال في هذا الموضوع ال تحتوي المشتركة، أو

 البحث، يضع فشل بصياغة بحث أولي دقيق يقوم عندما .البحثعملية  صياغةل بحاجة إلى مساعدةأيضا 

، كلمة مفتاحية في )الرأس المعتمد(المستفيد كلمة مفتاحيه في العنوان  وضعإذا  .ككل الكشاف في سياق

 تسترجع أي لم الرسالة التي ، إلى جانبالبحث فشل للمستفيد بأن، يظهر عبارة البحث أو التسجيلة

عدد  للمستفيد تبين .إمالئية أخطاء مطبعية أو البحث عن أية التحقق من مستفيدال يطلب من .سجيالتت

 الرسائل أنواع متنوعة من البحث، و أنواع أخرى من واقتراح كل كلمة مفتاحية،مع  التي تطابقت التسجيالت

  .المتوفرة المساعدة

  ،ا���#�@ت ?5 /�< �(�)' ��ض .6

   تسجيالت عندما تسترجع عدةمرتبة  عشوائي،البدال من 

                                       مفيد ترتيب عرض النتائج في.1.6

حسب صلة  الخوارزميات، عن طريق نوع مثال،، يمكن تحقيقه مفيد في ترتيب البحث نتائج عرض

األلفبائي، العددي، الزمني و  يتضمن نوع الخوارزميات  .الطرق مختلف الجمع بين، أو بواسطة التصنيف

   .للبيانات ترتيب تصنيفي

 يعتمدمنتظم  التسجيالت وفقا لترتيب، عرض من لغة واحدة أكثر تسجيالت في البحث إذا استرجع

   .أينما وجدت هذه الترتيبات وطني أو إقليمي ينبغي أن ُيتبعالتنظيم   .واجهة البحث على لغة
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التسجيالت  في محتواةمختلفة النسخ  أو أين، نسخة في أكثر من يحتوي الفهرس على تسجيالتعندما 

   .واجهة البحث المرتكز على لغة تنظيم للترتيب، يفضل النفسها

  .يفصل بالنسخة عرض التسجيالت، نسخة أكثر من تسجيالت في استرجع إذا البحث

 )10المثال انظر (تقديم خيارات وفقا الختيار المستفيد من التنظيم الترتيبي        2.6

  .إلدخالهفيه  المحتوى الذي يرغبون وتحديد فرز العناصر، خيار منح المستفيدين

 عن طريق مثال، بوسائل أخرى، أي عرض من التسجيالت إعادة انتقاء خيار منح المستفيدين

 .العناوينمتوفر بعد في ترتيب  العرض غير إذا كان ،.الخ عن طريق العنوان، أو للنشر، التسلسل الزمني

  موجزةعروض التنظيم لترتيب ال 3.6

  .الموجزة العروض في جميع عنوانال للعنصر األول من وفقا) رؤوس المعتمدة(ترتيب العناوين 

الشيء  .بالعنصر األول نفسه التي تبدأفقط للعناوين ) إذا كان موجودا( عنوانمن ال ثانيال استعمال العنصر

  .ضافيةاإل نفسه للعناصر

 .داخل مجلد مرتب رقميا مرقمة في سالسل العناصرعرض 

  سجيلة أحاديةعروض ت تنظيم لترتيب 4.6

من  الموجز الذي للعرض المنتظم  الترتيب، يستخدم لعرض مجموعة من التسجيالتالمنتظم  الترتيب

  .التسجيالت تم انتقاء خالله

ذات  إلى المعلومات المعروضةمن أجزاء المعلومات  )التنقل(اإلبحار  دعميأن  يجب العرض 7

 .الصلة

  خالل التسجيالت اإلبحار من إمكانية 1.7

 المقدمة في من خالل كل العالقات سجيلة أحاديةت عرض من) التنقل( تمكين المستفيدين من اإلبحار

  :بمعنى، التسجيلة
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 تسجيلة ببليوجرافية من تسجيلة ببليوجرافية إلى

 إستناديةتسجيلة  إلى من تسجيلة ببليوجرافية

 استناديتسجيلة  إستنادية إلى من تسجيلة

 تسجيلة ببليوجرافية إستنادية إلى من تسجيلة

 )شجرة العالقات بمعنى،( هرميةضمن هيكلة ملفات  مستوى إلىمن مستوى 

 .أعمال من طرفو  عن أعمال

  الببليوجرافية إلى التسجيلة الببليوجرافية سجيلةالت من) اإلبحار(االنتقال  2.7  

العديد من  .بالتسجيلة الببليوجرافية مباشرة التي ترتبط إلى التسجيالت االنتقال تمكن المستفيدين من

 مجالت وأجزاء منها، دوريات( العالقةمن  جزء /، مثال، كاملممكنة هذا النوع المختلفة من العالقات

اثنين أو  العالقة بين عرض .الخ لمجلةالجديد  أوالسابق  عنوانال، )جزاءواأل مجلد متعدد النشر مقاالت، و 

 .بوضوح التسجيالت أكثر من

 العالقات بين كذلك جميع أن تشمليمكن  العالقات، هذه في الفهرس  FRBR نموذج تطبيق إذا تم

 بين أنواع العالقات و )ملحقاتهالتعبير و ؛ المتعلقة به واألعمال العملمثال، (كيان من ال نوع نفسهال مثيالت

 .)مظاهره و جميع التعبير التعبيرات، و جميع العمل، مثال( الكيانمن  مختلفة

  االستنادية إلى التسجيلة سجيلة الببليوجرافيةالت من) اإلبحار(االنتقال  3.7

هذه ب متصلةال االستنادية سجيالتالت لجميع سجيلة أحاديةت عرض االنتقال من تمكن المستفيدين من

  .التسجيلة

   استناديتسجيلة  إلى استناديسجيلة ت من) اإلبحار(االنتقال  .4.7

إذا لزم  االستنادية األخرى سجيالتإلى الت واحدة إستنادية االنتقال من تسجيلة تمكن المستفيدين من

من االسم القديم ، عمله عناوين الشخص إلى من اسم، مثال، مثل هذه الروابط ويمكن الحصول على .األمر
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 المرتبطة باإلحاالت  إلى عناوين الموضوع الموضوع) رأس المعتمد( عنوان من، للهيئة التعاونية إلى الجديد

 .في كال االتجاهاتو  بشكل واضح العالقات عرض .أيضا انظر المرجعية

  الببليوجرافية التسجيلة سجيلة االستنادية  إلىالت من) اإلبحار(االنتقال  .5.7

التي   التسجيالت الببليوجرافية عرض التسجيلة االستنادية لجميعاالنتقال من  تمكن المستفيدين من

  .تتصل بها

 شجرة بمعنى،( الهرمية ضمن هيكلة الملفات مستوى إلى مستوى من) اإلبحار(االنتقال  .6.7

  )العالقات

تمكن من  ،)أسماء الهيئات التعاونية، رؤوس الموضوعات، مثال( هرمية لديه بنية االستنادي إذا الملف

  .االستنادية بين التسجيالتفيما  الروابط الهرميةبتتبع  تصفحال

 .مناسبة رسوميةبحث  في واجهة كأشجار العالقاتهذه  تمثل 

  أعمال من قبل  إلىعن  من أعمال) اإلبحار(االنتقال  .7.7

 إلى أعمال تعاونيةهيئة  من قبل شخص أو من أعمال االنتقال، تمكين المستفيدين من إذا كان ممكنا 

 النوع عن ذلكعمال نموذج أل أو معيننوعي  عمل من هذا العمل، حول إلى أعمال العمل نفسه من عنهم،

  .النموذج أو

  للفهرس خارجيةتوفير روابط لمعلومات  .8.7

إلى معلومات أخرى خارجية ذات صلة  المعلومات المعروضة مناسبة من، حيثما أمكن، روابط توفير 

أين  ساعات العمل، الحالة،، مثال، العنوان، مكتبةال تتضمن معلومات عن قد هذه الروابط .بها في الفهرس

 ،URLsعناوين المواقع  من خالل لمصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت، روابط كل عنصر معين يقع

، إلى النصوص الكاملة للمقاالت صفحات إلىالإلى محتوى الصفحات ومن محتوى  اإللكترونية المجالت من

جداول العنوان و  لصفحات صور النص الكامل إلىمجتمع ألمعلوماتي، لى ال، إاألخرىفهارس المكتبات 

  .الداخلي نحو الفهرس واضحة لرابط الرجوع توفير وسائل .المحتويات، الخ
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   :مبدأ التقييس .أ

ينبغي أن  OPAC في عروض تؤثرالمقبولة التي  التوصيات وعمومالدولية الوطنية و المعايير .8

  .تتبع

تشتمل على ما يأتي، لكن  OPAC في عروض تؤثرالتي الدولية الوطنية وأمثلة عن المعايير 

  :ليست محددة بها فقط

 المقروءة آليا األشكال

 الفهرسة قواعد

 الترجمةو  النسخ

 للموضوع أنظمة الولوج

 مجموعات األحرف

 أرقام المعيار الدولي

 الدولية الرموز

  أشكال العرض

 قواعدال ملئ

  البروتوكوالت

  .توجد أينما ينبغي إتباعها )الفرز(للتصنيف  المحلية المعايير الدولية، الوطنية أو

  األمثلة

  :1مثال 

 .كيف تم التوصل إلى شاشة العرض فيدللمست: توضح 2.1التوصية 

  .للمستفيد ما تم عرضه: توضح 3.1التوصية 
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  Coffin, Tristram: البحث عن املؤلف

  السنة                      العنوان                         االسم 
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 .1977س              .القصة الربيطانية التقليدية يف أمريكا الشمالية .1

  .1975                      .بطلة الفولكلور واألسطورة .2

  .1973        .  الفلكلور من العمل الفلكلوري يف أمريكا .3

  .1964                    .ألغنية الفلكلوريةا ثقافة األغنية الفلكلورية و.4

  .1961         .للقارئ خمتارات :احلكايات اهلندية ألمريكا الشمالية .5

   .1968                         .مقدمة للفلكلور األمريكي: تقاليد حياتنا .6
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العالمية                                       للمراجعة 2003سبتمبر  30نسخة   الدليل اإلرشادي للفهرس المتاح على الخط المباشر  

    41من  21صفحة 

 :2مثال 

الببليوجرافية، التسجيالت االستنادية أو الكشاف وفقا لنوع عرض التسجيالت : توضح 1.5التوصية 

  .البحث

كما يسمح أيضا باختيار واحد،  .المثال يبين،  النتائج لحقل بحث محدد في حقل بدون ضبط استنادي

  .)4.5التوصية (عدة، أو كل العناصر في قائمة عرض مختصرة 

 ��0س "�N ا�:XXX. Mم��� ��م�� 

V=                    ا���م :    /	ع ا����Dرات"
Y?��� :50                                                                  �E ا�

T�Zان                          ا���
  ا��

 V=  ) ��3رة ا�17�I /American scholar )123 أ���5H= ا��(	ان:  ا�

                                       

1   �����*

��  %�م

  

  

  

 �(	ان �	�7

  �(	ان

 

�  ا�(�%

 

KH�ا�  

].American Scholar[  

forum: communism  American scholar

and 

academic freedom.  

  

[New York, N.Y., United Chapters of 

Phi 

Beta Kappa, 1949]  

  

Book  

2   �����*

��  %�م

  

+�L  ا�

  ا��(	ان

  

KH�ا�  

1882-Emerson, Ralph Waldo, 1803.  

  

American scholarThe   
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Book 

Government document  

3   �����*

��  %�م

  

  

+�L  ا�

  ا��(	ان

  

  

�  ا�(�%

KH�ا�                                             

1882-Emerson, Ralph Waldo, 1803.  

  

address, ; an American scholarThe 

delivered 

by Ralph Waldo Emerson before the 

[Phi] B 

K society, at Cambridge, August, 1837.  

  

New York, The Laurentian press, 1901.  

  

Book  

4   �����*

��  %�م

  

  

+�L  ا�

  ا��(	ان

  

  

�  ا�(�%

  

  

KH�ا� 

Leighton, Cecil Donald.  

  

database  American scholarNative 

project 

/ Cecil D. Leighton.  

  

  

Los Angeles : University of California, 

Los 

Angeles. American Indian Studies 

Center, 1990?  

  

Book  

5   �����*

��  %�م

  

+�L  ا�

  

  ا��(	ان

1982-Nash, Ray, 1905.  
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�  ا�(�%

printer / by Ray -American scholarThe 

Nash.  

  

  

[S.l. : s.n., 1960]  

6   �����*

��  %�م

  

+�L  ا�

 ا��(	ان

  

  

�  ا�(�%

  

KH�ا�   

1860-Parker, Theodore, 1810.  

  

[microform] / by American scholarThe  

Theodore Parker ; edited with notes by 

George Willis Cooke.  

  

Boston : American Unitarian 

Association, c1907.  

  

Book  
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 :�F�3ل 

 ��H�د��  أو : *�[\ 1.5ا���
�����ا���، ا�����8ت ا<��
�ع ا�"�ض ا�����8ت ا�� �Cف و��,�

V= .ا�

  .ا��^�ل ��+، ا�
��?V=� AC=� Y م=�د �ACI 3 ذو [M ا��
�دي

  .)4.5ا������P�� \��� ��%) ��Hر وا�I، "�ة، أو %A ا��
��H �3 @�?�� "�ض م:��Eة  

  

Bibliothèque de la Université de XXX. Catalogue en ligne 
Subject searched: Stratigraphie 
 
 
Line no.                              Sujet:                                                                                       Notices 
        1. Stratigraphie                                                                                                                6 
        2. Stratigraphie -- Afrique – Congrès                                                                              1 
        3. Stratigraphie -- Afrique du Nord                                                                                 1 
        4. Stratigraphie -- Afrique occidentale – Congrès                                                           2 
        5. Stratigraphie -- Afrique occidentale – Nomenclature                                                  1 
        6. Stratigraphie -- Afrique occidentale – Précambrien                                                      1 
        7. Stratigraphie -- Algérie -- Tin-Seririne, Bassin de (Algérie) 
          -- Paléozoïque                                                                                                                1 
        8. Stratigraphie -- Algérie -- Tindouf , Bassin de (Algérie) 
          -- Paléozoïque                                                                                                                1 
        9. Stratigraphie Algonkien 

                  Aller voir à : Protérozoïque 
       10. Stratigraphie -- Allemagne -- Alpes (Allemagne)                                                       1 
       11. Stratigraphie -- Amérique latine – Congrès                                                                  1 
       12. Stratigraphie -- Antilles , Mer des                                                                               1 
       13. Stratigraphie -- Arabie -- Permo-Trias                                                                        1 
       14. Stratigraphie Archéen 
                  Aller voir à : Archée 
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 :�F�4ل 

 ��H�ت ا��ظ���� : 2.5ا�������P Nر "�ض ا�����8ت �3 *�*�` ���# م_ ���ذج ا���5" a
*

�����ا��� ��8ت ا�����FRBR. 

������ات و ا���دة ا��������+؛ "�ض م��� �Iم� N�   .ا���ض ���ن "

��� *! ا���Pر ا��أس ا������ % V=�� ��"�ض ا�
��?Y ا������ ا>و���،  ��` أن *��ن ���

Shakespeare:    

  

  

  

University of XXX Library. Online Catalog 
Author searched: Shakespeare, William 
 
Shakespeare, William, 1564-1616. 
Information about this name               [hyperlink to authority record] 
 
 
Line no.                     Title:                                                                                          No. of records: 
       1. All's well that ends well.                                                                                               29 
       2. Antony and Cleopatra.                                                                                                  84 
       3. A s you like it.                                                                                                               68 
       4. Comedy of errors.                                                                                                         35 
       5. Coriolanus.                                                                                                                    61 
       6. Cymbeline.                                                                                                                   40 
       7. Hamlet.                                                                                                                       529 
       8. Henry V.                                                                                                                       99 
       9. Henry VI.                                                                                                                      58 
 
 
Work(s) about Shakespeare, William, 1564-1616 [hyperlink to works about] 
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 M:م� �:��ر ا�������  ا��
، ا���ض ا����Z� 3دي As you like itم+ ا��
�ان ا����وض، �ـ  3"

��*dا Y?��
��:     

  

  

  

  

University of XXX Library. Online Catalog 
Author searched: Shakespeare, William 
 
Shakespeare, William, 1564-1616. As you like it. 
Work 3 of 9 
 

1. As you like it / by William Shakespeare ; translated into modern English 
with analysis and commentary by Gary S. Michael. 1991. 
2. As you like it / literary consultant, John Wilders. 1978. 
3. As you like it / edited by Richard Knowles ; with a survey of criticism by 
Evelyn Joseph Mattern. 1977. 
4. As you like it / William Shakespeare ; edited by Agnes Latham. 1975. 
5. As you like it : an old-spelling and old-meaning edition, prepared by 
Christine Trautvetter. 1972. 
6. As you like it / edited by Arthur Quiller-Couch & John Dover Wilson. 1957. 
7. As you like it / by William Shakespeare ; a facsimile of the first folio text, 
with an introduction by J. Dover Wilson, and a list of modern readings. 
1929. 
8. As you like it : a comedy / by Mr. William Shakespear. 1734. 
 
French & English:  
9. Comme il vous plaira = As you like it / Shakespeare ; introd. 

traduction et notes par J.-J. Mayoux. 1956.  

Frisian: 

10. As jiemme it lije meie : in blijspul / uut it Ingels fen William     Shakspeare [sic] ; 

forfryske in mei forkleerjende noten forsjoen troch R. Posthumus.1842. 

Slovenian: 

11. Kakor vam drago ; Kar hocete ; Hamlet / W. Shakespeare ; [poslovenil Oton 

Zupancic ; prevod pregledal in opombe napisal Janko Moder]. 1968. 

Spanish: 

12. Como gustéis ; Noche de Reyes / William Shakespeare ; prólogo de 

Ezequiel Martínez Estrada. 2002.  

 

Work(s) about As you like it. 
Other work(s) related to As you like it. 
Performance(s) on sound recording 
Performance(s) on videorecording 
Film(s) based on As you like it   
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  :�F�5ل 

  ��H�8ت �3 "�ض: *�[\ 3.5ا����  م:��E "�ض ا���

  ��H�4.5ا�� \]�* :�E�:8ت م+ ا���ض ا����  ا���Pر ا���

��� *! ا���Pر رأس "
�ان  % V=�� ��  : Cummingsا���ض ا����3،  ��` أن ���ن ���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

University of XXX Library. Online Catalog 
 
Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-1962. 
Work(s) by: 
 
Line no.                                         Title:                                                                           No. of records: 
1.                                                   1/20                                                                                             1 
2.                                                   1 x 1                                                                                            2 
3.                                                  50 poems                                                                                      1 
4.                                                 73 poems                                                                                        1 
5.                                                 5 poems                                                                                         1 
6.                                                 Anthropos                                                                                       1 
7.                                                 Bal negre                                                                                        1 
8.                                                 By E.E. Cummings                                                                        1 
9.                                                 Chaire                                                                                             2 
10.                                               Christmas tree                                                                                1 
11.                                               CIOPW                                                                                          1 
12.                                               Eimi                                                                                               4 
13.                                               The enormous room                                                                      6 
14.                                               Him                                                                                                 2 
15.                                               Hist whist                                                                                       2 
16.                                               The house that ate mosquito pie                                                     1 
17.                                                I                                                                                                     1 
18.                                                Is 5                                                                                                 1 
19.                                                Kaminguzu shishu                                                                         1 
20.                                                Little tree                                                                                       1 
21.                                                No thanks                                                                                      3 
22.                                               Puella mea                                                                                     1 
23.                                               Santa Claus                                                                                    2 
24.                                               Tom                                                                                                1 
25.                                               Tulips & chimneys                                                                         3 
26.                                               W                                                                                                    2 
 
 
Work(s) about Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-1962 
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31894 .E .Cummings, E ,(Edward Estlin)-أ"��ل "+  "
�م� ��! ا���Pر ا��ا�M ا��,�

�� ا������1962��
�  :، �eن ا���ض �Zدي �

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 :�F�6ل 

 ��H�ة م������: *�[\ 6.5ا���Iوا ����  ."�ض ���

 ��H�ض: *�[\ 7.5ا���"  A�& د���I<ا ���� .ا���

 ��H�ا���: *�[\ 8.5ا��������� ا>�Iد�� م+ ا�����8ت ا��� .م=��ى وھ���� "�ض ا���

 ��H�12.5ا�� \]�* :Aم,��ة �����م  ����  .إ"�5ء ا��������+ ا�:��ر �5�` "�ض *�

University of XXX Library. Online Catalog 
 
Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-1962. 
Work(s) about Cummings, E. E. (Edward Estlin), 1894-1962: 
 
1. Adams, Robert Martin, 1915- 
Grasshopper's waltz : the poetry of E.E. Cummings. 1947. 
2. Attaway, Kenneth R. 
E.E. Cummings' aloofness : an underlying theme in his poetry. 1969. 
3. E.E. Cummings : a collection of critical essays. 1972. 
4. Friedman, Norman. 
E.E. Cummings : the art of his poetry. 1960. 
5. Kennedy, Richard S. 
Dreams in the mirror : a biography of E.E. Cummings. 1980. 
6. Norman, Charles, 1904- 
E.E. Cummings : the magic-maker. 1964. 
7. Whicher, Stephen E. 

The art of poetry : Cummings, Williams, Stevens. 1982 
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XXX Public Library. Online Catalog 
 
Search results: 1 Item(s)                                      Display: Short MARC 
  
Searched: Title (Exact)= "defensa de la cultura" 

 

Author Gide, André, 1869-1951. 

Title Defensa de la cultura. Traducción de Julio Gómez de la Serna. 

Seguida de un comentario y dos cartas de José Bergamín y Arturo 

Serrano Plaja. 

Publisher Madrid [S. Aguirre] 1936. 

Description 87 p. 

Note "Discurso pronunciado..en el Congreso Internacional de Escritores de 

París el día 22 de Junio de 1935." 

Language Spanish 

Subject Literature and society. 

Communism and literature. 

Added Entry Bergamín, José, 1895- 

Serrano Plaja, Arturo. 

Format Book 

 



38 
 

 :�F�7ل 

 ��H�د��: *�[\ 9.5ا���
�� أ�Iد�� م+ ا�����8ت ا9����  .م=��ى وھ���� "�ض *�

5�\ا���ض ا�����0S� 3 >ي &:a ا��Pر Eا ا��iم�ت "+ ھ��  .م�

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :�F�8ل 

 ��H�8ت : *�[\ 9.5ا������ أ�Iد�� م+ ا����� ا<��
�د��م=��ى وھ���� "�ض *�

�� ا<��
�د�� ���+ م+ ا�=E�ل "�N ا���Pر �����   م���م�ت I�ل رأس ا��
�انا���ض ا>�Iدي �

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 على اخلط فهرس .YYYعامة مكتبة 

 اليد العاملة

  اليد العاملة                  يف هذا الفهرس لمعستاملصطلح امل

 الطبقات العاملة والعمالة                                  مرادف هلذا املصطلح

  القوى العاملة                                  : املوضوع العريض

 العمل خدمة                                   :  الضيقاملوضوع 

 االشتراكية الوطنية والعمالة

  ةاهر املشبه ملة االيد الع

 املاهرة يد العاملة ال

  اليد العاملة غري املاهرة

  عمل: صلةالمواضيع ذات 

  املةالطبقة الع                       

 

YYY Public Library. Online Catalog 
 
Author browse = Highsmith, Patricia 
 
       # Hits Headings (Select to View Titles)                                                    Type of Heading 
[ 1 ] 86 Highsmith, Patricia, 1921-                                        [Info about heading] personal name 
[ 2 ] 2 Highsmith, Phillip E.                                                                                    personal name 
[ 3 ] 1 Highsmith Press                                                                                            corporate name 
[ 5 ] 17 Highsmith, Richard Morgan, 1920- [Info about heading]                           personal name 
[ 7 ] 4 Highsmith, Robert.                                                                                         personal name 

YYY Public Library. Online Catalog 
 
Highsmith, Patricia, 1921-1995. 
 
Name used in this catalogue:                                               Highsmith, Patricia, 1921-1995. 
 
Name(s) not used:                                                                Highsmith, Mary Patricia, 1921-1995 
 
Other name(s) used in this catalogue:  Morgan, Claire, 1921-1995 
 
Note(s): 
Contemp. auth. new rev., v. 20 (Highsmith, (Mary) Patricia, b. 1/19/21; 

pseud.: Claire Morgan) 

Washington Post 02-06-95 (Patricia Highsmith, crime writer, d. Feb. 4, 

1995, Locarno, Switzerland, of leukemia) 
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 :9م^�ل 

 ��H�13.5ا�� \]�* :����H ����
 ."�ض �

و[�L �3 ���ق  chaos theoryا���ض ا���ا�3 م^�ل "+ �,A، ��ا�� �=V م�[�"3 د@�#، �3 

��?�� Tرؤوس م�ا[�_ أ�.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

University XXX Library. Online Catalog 

 
Line no.        Subject:                                                                                No. of records: 
1. Chaos, Deterministic 
(term used in this catalogue: Deterministic chaos)                                                 3 
2. Chaos in systems 
(term used in this catalogue: Chaotic behavior in systems)                                266 
3. Chaos, Quantum 
(term used in this catalogue: Quantum chaos)                                                        9 
CHAOS THEORY IS NOT USED IN OUR CATALOGUE; COULD ONE OF 
THESE NEARBY SUBJECTS SATISFY YOUR QUERY? 
4. Chaotic behavior in systems                                                                               266 
Information about this term 
7 subjects related to Chaotic behavior in systems 
5. Chaotic behavior in systems in literature                                                             1 
6. Chaotic motion in systems 
(term used in this catalogue: Chaotic behavior in systems)                                     266 
7. Chaouia (Berber people)                                                                                      2 
Information about this term 
3 subjects related to Chaouia (Berber people) 
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 :10ا��^�ل 

 ��H�2.6ا�� \]�* : +��������  ��C��8ء م+ ا���*�`*��� ��Pرات �

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 >2��  

  

  

  فهرس على اخلط  .XXXمكتبة جامعة 

 املكتبة الوطنية = باملبدع / التصفح باملؤلف : البحث

  .63لـ  50من بني  26تعرض : نتائج البحث

  ]التايل   51     26      1  السابق  [                                                                       

 العنوان الكامل: النتائج حبسب نوع

 املبدع الرئيسي/ املؤلف 

 )تصاعدي(التاريخ 

 http://catalog.loc.gov/cgibin   /) تنازيل(التاريخ 

Pwebrecon.cgi?ti=51,0&Search_Arg=biblioth%E8que+nationale&Search_Code=NAME_&PID=6673

&CNT=25&  

  

  العنوان                                .املؤلف الرئيسي، املبدع، اخل: االسم       د            ماسم الرأس املعت                    #

 Bakhoum, Soheir                                            Trajan-Alexandrie : Auguste            الفرنسية املكتبة الوطنية               ]26[  

monnaies, médailles et antiqu 
Soheir Bakhoum ; photograp 
nationale de France].            

  قاعة القراءة الرئيسية :  الولوج                      

  CJ737.A44 B35 1998: رقم االستدعاء                      

 LaureMaillet, -Beaumont.                                  France au Grand Siècle : cheالفرنسية            املكتبة الوطنية                ]27[

collection Gaignières / Laure                                           
  قاعة القراءة الرئيسية :  الولوج                      

        .NC246.B34 1997 fol: رقم االستدعاء                      

         Bellmer, Hans, 1902.                                 1975-Bellmer graveur : 1902-1975الفرنسية            املكتبة الوطنية               ]28[

  قاعة القراءة الرئيسية :  الولوج                     

  NE654.B47 A4 1997: رقم االستدعاء                      
  

 Brouillons d'écrivains / Bibli                                           الفرنسية   املكتبة الوطنية  الفرنسية            املكتبة الوطنية                    ]29[

France ; sous la direction de 
de Danièle Thibault.                                           

                                                                                                                                                           

  قاعة القراءة الرئيسية :  الولوج                      

  .Z6611.L7 B53 2001: رقم االستدعاء                      
       

   Catalogue des incunables / B                                             الفرنسية املكتبة الوطنية  الفرنسية            املكتبة الوطنية                    ]30[

de France.                                     
  

SELECT TITLE FOR HOLDINGS INFORMATIONا  
 

                                             ,,,,                                      ,,,, 
 

 إضافة حمددات لنتائج البحث
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    .ا>&��ل، ا�Q، @�ا"� ا���0�� م+ ا������� ا��و���، @�?�� م:��رة

�� أم�����، ط @�ا"� ا���0�������� ا�����ت ا��
���؛ ����� : أو*�وا؛ &���l� .2002.م� .2.ا>�

Yت ا>م�����، م� 2002، 1.ا����

  

�����ا��� ��8ت ا�����ت ا��ظ���� �����# ا��را�� �8*=�د ا��و�3 ������ت  .)أف أر �3 أر(ا���5

�����ا�����8ت ا�����ت ا��ظ���� ��5���م��ح �K.G. Saur ،1998.  3 :م����Q .ومZ���ت ا�����ت �

�N ا��ا�M ا����3" L����>ا :http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf Accessed 

29/08/03  

  

، UBCا����مY ا��و�8�m� 3 �ـ : �
�ن .)GARE(أد�� إر&�د�� ����اAP ا������� وا<��
�د�� 

1984.  

 

��8ت ا<��
�د�� و ا����������، م�ا��� م+ ���# "�A اI 8�9�ل .2.ط ..(GARR)أد�� إر&�د�� �

: م��ح "�N ا���` .K.G. Saur ،2001: م����GARE ،Qم�ا��� 

http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf Accessed 29/08/03 

 

  .K.G. Saur ،1993: م����GSARE(، Q(أد�� إر&�د�� ����ا[�_ ا<��
�د�� وا���اAP ا������� 

  

إ"�دة ا�5�"� و : Hamden ،Conn .��ر�� .*���C .1961 .ا��Z*�� ا��و�I 3�ل م�دئ ا���0��

  A
���� "+ ا8�9 م+ @��� �,
ط�� م,�و�I م_  .���ن ا���دئ .Archon Books ،1963 ،1969ا�

 A���Cت و أم^�� م+ @�*Eva Veronaن�
� ، : ،���0��
� ا8�9  ��  )م�دئ ��ر��(�1971

  

�����ا�3 ��5�"�ت ا��
���ا��� ا�A) :( ����Cوب *�
�+ ا��و�3 ���TH ا�C2.ط .م� .)ا>$���(ا��. 

Q���رك: م������ :K.G.Saur،1991. N�: م��ح "�N ا���` "

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbda.htm Accessed 29/08/03  
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�����ا�3 ����اد ا�:�ا?CM :(��5(*�وب
�+ ا��و�3 ���TH ا�Cن .م� .ط .ا���
� : MGا�

�����ا�3 ا�����8�m�  3 و����مY م�رك ا��و�3  .1987 .ا�

 

�����ا�3 ���ور��ت و م�Eدر أ�Pى): CR(*�وب
�+ ا��و�3 ���TH ا�Cوب  .ا���* Aم
C=�  م+ @

)S  :(ور��ت�������ا�3 �
�+ ا��و�3 ���TH ا�Cا��. Q���م� :K.G. Saur ،2002. `��ا� N�: م��ح "

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf. ا9ط8ع Q29/08/03: *�ر� 

 

�����ا�G :(3(*�وب 
�+ ا��و�3 ا���م ���TH ا�Cم,�وح، ط.ا�� a�. �=C
: م����Q؛ ������رك .م

K.G. Saur ،1992. `��ا� N�*�ر�http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg.htm.  Q: م��ح "

 29/08/03: ا9ط8ع

 

�����ا�3 ��5�"�ت ا��
���ا���): M(*�وب 
�+ ا��و�3 ���TH ا�C2002 .ط .ا��-  A�& 3�

PDFMC� ،. `��ا� N�  :م��ح "

 http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf. ا9ط8ع Q29/08/03: *�ر�   

  


�+ ): NBM(*�وب Cا���`ا�� ��l اد��������ا�3 �
�ن .م
C=� .ط .ا��و�3 ���TH ا�� : MGا�

�����ا�3 ا�����8�m� 3 و����مY م�رك ا��و�3  .1987 .ا�

 

�����ا�3 ������NC ا��5�"�): PM(*�وب 
�+ ا��و�3 ���TH ا�C2 .ط .ا�� �=C
: �����رك .م

K.G. Saur ،1991.  

  

�N 21م�رك " �Iة  م���E�:أ&��ل م Mا��ا� N���م�ت "���:  ا�,�� ا������� �

http://www.loc.gov/marc/. ا9ط8ع Q29/08/03: *�ر�  

+�G�*: 

  

�����ا��� �H21.� م�رك  •����ت ا��م���I  .ا��:��Eة 2002.ط .ا��:��Eة �

Mا��ا� N��N ا���` "" :http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf. 

 29/08/03: *�ر�Q ا9ط8ع
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����ت ا<��
�د��، ط �H21.� م�رك  •��N  .ا��:��Eة 2002.ا��:��Eة �" �Iم��

Mا��ا� N�*�ر�http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html.  Q :ا���` "

  29/08/03: ا9ط8ع

  

����ت �H21.� م�رك  •��N ا���` "�N  .ا��:��Eة 2002.ط .ا��:��Eة �" �Iم��

Mا��ا�: http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html . ا9ط8ع Qر��* :

29/08/03  

  


���� �H21.� م�رك  •Eت ا��������N  .ا��:��Eة 2002.ط .ا��:��Eة �" �Iم��

Mا��ا� N�*�ر�http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html.  Q :ا���` "

  29/08/03: ا9ط8ع

  

���_ ا�����م�*3، ط �H21.� م�رك  •���N  .ا��:��Eة 2002.ا��:��Eة �" �Iم��

Mا��ا� N�*�ر�http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html.  Q :ا���` "

   29/08/03: ا9ط8ع

  

����ت ا<��
 �H21.� م�رك � .1999.ط .�د��، *��G+ أد�� إر&�د�� ����E! ا��=��ى�

�=� *�ز�_ ا���0��، : .�3.وا&
5+، ديEا����.�س م �  -1999م��

 

�����ا���، *��G+ أد�� إر&�د�� ����E! ا��=��ى �H21.� م�رك  ����ت ا�� .1999.ط .�

�=� *�ز�_ ا���0��، : .�3.وا&
5+، ديEا����.�س م �  -1999م��

  

 �.�H ا��=��ى 21م�رك !��E�� أد�� إر&�د�� +�G�* ،����
Eت ا������� .ا��:��Eة �

�=� *�ز�_ ا���0��، : .�3.وا&
5+، دي .2000.طEا����.�س م �  -2000م��

  

���_ ا�����م�*�G�* ،3+ أد�� إر&�د�� ����E! ا��=��ى �H21.� م�رك �� .ا��:��Eة �

�=� *�ز�_ ا���0��، م��� ا����.�س م: .�3.وا&
5+، دي .2000.طE2000-  

  

����ت، *��G+ أد�� إر&�د�� ����E! ا��=��ى �H21.� م�رك � .2000.ط .ا��:��Eة �

�=� *�ز�_ ا���0��، : .�3.وا&
5+، ديEا����.�س م �  -2000م��
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م+ @A م���"� ا�:�اء ا������  RSWK... Erarb :ا�C�ا"� ا������C �����0س ا���[�"3 


� ا>������م��� RSWK �ـ��  .ا����0 ا>����3 "�N أ��س  ا�

  

�Iرت م+ @A مZ*�� @�ا"� ا���0�� ����� ا����0  .)1991( .2.ط.م��� ا����0 ��=��� ا���0��

  : ����+ .Red. Bearb.: Hans- Jürgen Schubert ا>����3

 

Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen 

Bibliotheken: RAKWB. 

Erarb. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für 

Alphabetische Katalogisierung (bis 1990) und der Expertengruppe RAK des 

Deutschen Bibliotheksinstituts (seit 1991). Red. Bearb.: Hans Popst]. 2. überarb. 

Ausg. Berlin: Dt. Bibliotheksinst. Losebl.-Ausg. 1. Ausg. geb. Ausg. Erg.-Lfg. 3 

(1998) (RAK) 4.Erg. 2002 Available on the Web at: 

http://www.ddb.de/professionell/pdf/rak_4_erg.pdf Accessed 29/08/03 

 

 �.�Hة�E�:د�� ا���
�N ا���` .2001 .ط .������رك  ا<��" �Iم�� :

http://ifla.queenslibrary.org/VI/3/p2001/guideright.htm.ا9ط8ع Q29/08/03: *�ر�  

  

�����ا��� ا��:��Eة�N ا���` .2002م�رس  1.ط .�H.� ������رك  ا�" �Iم�� :

http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise2.pdf.ا9ط8ع Q29/08/03: *�ر�  

 

  .K.G. Saur ،2001: م����Q .2001، .م���� .م�  2.ط .ا��E.� ا<��
�د��: د��A ������رك

�����ا���: د��A ������رك، K.G. Saur: م����Q .2002، 4؛ م=�
� 1994، 2 .ط .ا��E.� ا�

2002.     

� ا�MN��2ت,�C ��)
  :ا��

 

5�\، رمK، ا�Q(ا���Iة  :/
�M ا&!��7E!، م�ا.( ����، ا��3 ���+ م+ �0�8P ا�=V "+ ا���

�����ا��� أو ا<��
�د��  .ا�
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 ��Nا����ؤ<ت و *����  ):��>��(ا� �l��E� +��������a?�EP م�*�5 م_ ا����ن ��^��� أداة �


� ا�=V "+ م���م�ت I�ل %��ن م=�د" Y?��
  .ا�

  

�� ا��3 م���AP��� �0 م��I، ��اء <�! &:a، ھ��n م,��%�، "
�ان  :ا�P(�دي!�#��� ��ا���

��
��9[��� إ�N ا���AP ا����I، *=��ي  ."�A، أو م
�C5 �.�ا���، %�� �Iدت م+ ھ��n ا���0�� ا���

#��� ا<��
�د�� �=�` ا��5���T ا>&��ل وا��ؤوس ا������ة : ا����:�� �����N م�SI8ت م���م�*��؛ *�"

Qت، إ��SI8ا�� A��
,o ا�I9<ت ا�������؛ *�E\ م�Eدر *�* �0
ا������n�0� T  .ا����ا��5 ا��3 م

�� ا<��
�د�� ���+ أن *��_  .ا<��
�د��) ا�����م�ت(ا�����ت ا���0�� ا���Zو�� "�N ا���AP؛ و"�د ��ا���

_ ا�I9<ت ا������� م+ �* �Gم�ا�_  ��ؤوس ا���[�"�ت ذات ا��8@�، أ� A�,�� ا������� APم_ ا���ا

 .ا���اAP ذا*�0

�����ا��� *��G+ %����ت ا��) ا�����م�ت(م���"� م+ ا�����ت  :ا�	>+ ا�3�3��	��ا?5TE* 3 ا�

  .، ا�����ات، أو ا��
��H)...أي ا���اد %����`(أو *��ف وا�I أو أ%^� م+ ا>"��ل 

  

�ا?���	��3I ���#�!:  م�ت�������ا�3، و م��ن ا����� ا���C� +�G�* 3ط ا�I�*9، ا��TH ا���ا���

�H�
  .��ا�I أو أ%^� م+ ا>"��ل، ا�����ات، أو ا��

 

�ض�  �N�B�:  د�� أو�
"�ض �3 *�*�` م
3C5 و ���د م=�د م+ ا���Eت، %A ا�����8ت ا<��

 ��Iا����� V=�����ا��� م��ا��5 ����� ا�
�ان وا�I أو %A ا�����8ت ا<��
�د�� أو ا�" L=* ا��������ا�

�����ا�����8ت ا<��
�د�� أو ا�����. A?ا��� ا��:��E؛ "�ض مG�C`؛ "�: ا���ض م��K؛ "�ض ا���

  ."�ض م�AE: ا��S أ��G .@�?�� ا���ض؛ "�ض "�م

 

  

  .��5C و أداة ��C �3 وا��0 ا������� ا����م��، *��:�م ��=��� ��Pر أو ا���Pر وظ��� :ا�4ر

  

52�Q	! ان	ب  :�(��ا�=� �&�& N�&�ح مG�C` ��مK، *����، زر، ا�i��� 3� �0S� ،Qة H.��ة "

p��" �&Zو[_ ا�� �
".  

  

 9�Mا� 'Cء(ر����PDف و ):ا�I<م+ ا �"���م��+ �3 ) ا���دة ا������(أو ا>ر@�م *��ف "
�E / م


�T، و ر@! ا��ف .م���"�ت ا����� م,��ة إ�N م�@��0Eر@! ا�� +�G�* م� ���lو. 
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+�)Nا�� 'Cف و :ر�I<م+ ا �"���
�T م^A/ مEا�� M5:ذة م+ م�Poأو ا>ر@�م م : �
�T م��E*

T�
Eس، ا�����N م��ل م�[�"3  ا����" ��>��
�T د��ي ا��,�ي، و���:�م �E* ا��,�ي ا�����3 أو


�T ھiهE�5 ا��P 3� +م��. 

     

�����ت �ACI 3 أو A^�* 3"�� ACI @��� م��
� ��ا��5 رمK، < ا��.� ا�5����؛ و���+  :��I/�ت �H	دة

�����ا��� م^�ل، (، أو م+ م�Eدر أ�Pى )م^�ل، ������رك، م�رك(وTH ا�����ت ا��,��ة �3 أ&��ل �

T�
Eرم�ز ا��(. 

  

KN�� ض������ا��� أو ا<�� :��� ا���
�د�� ا��3 ھ3 ا���ض ا�iي �A% �0S ا���Eت م+ ا���

�
�� %�م�� ؛ "�ض %�مA: ا��ا?A .[�ور�� 9%��ل وظ��� م����: ا��S أ��G ."�ض وا�_؛ "�ض ا���

�E�:ض م�". 

  

�����ا��� أو  :��Rن��^A ا������ت ا��?���� أو ا���ا�` ا��:���� ا��3 *0! ا��������+ م+ ا�����ت ا�

�ت ا��ظ��� .ا�����8ت�
� �3 ا���5������ا��� %�� ھ3 م��8ت ا����� �)FRBR( ت������� +��� ،)1 (

�����ا��� �� ا���
N، ا���A، (أن *��G+ ا�����9ت ا������ أو ا��
�� م=�و�� *�����0 أو و�0�H �3 ا������

 �E
*�^A ا���Zو��+ "+ ا��=��ى ا����ي أو ا��
FRBR 3.1.1)(. )2 ( ،3ا��S أ��G  -ا���رة، أو ا��

 �E
) 3(أو  .)FRBR 3.1.2ا��S أ��G (ا���9ج ا���دي و�,�ه، أو ا�����H "+ ا���A، ا���رة، أو ا��


N، م�0�م، م�[�ع، �Iث، أو (*�^A م���"� إ[���� م+ ا������ت ا��A�,* 3 م�[�"�ت ا>"��ل ���

 .)FRBR 3.1.3ا��S أ��G  -م��ن 

 

��A�& 3 ھ��?3 " إ"�اده"ا�,�A ا����ي أو ا��
3 ا��@�# ا�iي �iPoه ا���A% A م�ة ��! ���0  :ا����3

ا��S أ�H - ) �G�رة، �I%�، ا�Q، أو أي مY�K م+ ھiه ا>&��ل  ر@�3، م���3C، أو H�ت،

FRBR3.2.1( 

 

�!، &�A، وظ0�ر "
��H م+ م���"� ا>�Iف "
� "�[�0 أو ط�"�KH%: �0 ا�2�فI 

 

�ار( ا���دد H8ت  ):ا����ا��@! ا�iي ���ض ����` ا��
�ان "
�م� ��! "�ض ا��,�ف و��^A "�د ا���

�����ا��� ا���*s�i� �5 ا��
�ان ا��=�د  .ا�
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K��أو ا��,���ت <�! &:a، ھ��n *��و���، م�0�م، / ا�,�A ا�iي ��0S �3 ا�����ت ا<��
�د�� و :ا�

  .ا����I ا��
�ان: ا����I. Aث، أو م��ن

 

  

�I�<&ا:  �������ا�3 أو ا<��
�دي وھ3 ����� م+ ا���T ا���و�Iھ� أو م_ ��lھ� م+  - *�

=V أو *��ؤل م�5وح –ا�����8ت �. 

  

�/	
 .*�^�A ر��م3 �:��ر أو وظ��� :أ�

 

� م
��C5 *���ن م+ @�! ����ت  :ا�H��ف�*�* �م^�ل، ا>���ء "
�و�+، )م=�دة a?�EP ((@�?�� م�*

�����ا��� أو ا<��
�د��) م�[�"�ت�� ا��� .ا��3 ���+ ا�=V ���0، %�� *,�� ��ورھ� إ�N ا���

 

 �N)�)��?ا� )FRBR 3.2.4ا��S أ��G ( - ���ذج وا�I م+ ا��C?��  ):ا��دة ا�33��	�

  

��7���� ��R:  �0
 .)م^�ل، %��� أو "�د(رم�ز أو %���ت م������ م�E��� ���اغ ���� ��

  

��7���� ا��H��I 123ل، أو �3 "��م :  ا��CI أو "�ة ACI +�] م=�دة ��Iم��� ���% +" V=ا�

A�% ����  .ا���

 

'�Nب :ا����ا�=� �&�& N�  .ا��C��5 ا��3 ��! ��0 "�ض ا�����ت "

 

�p  م���"� ��"�� م+ ا�
��?Y ا��������، ا��
�دا، "�N  :ا�����<H�I ،V=@��، و[_ �3 ���� ا�

 A� ).���ف أ��G ���! ا�����E( .ا��^�ل، "��n� Nت م^A ا��.�، ا���ر�Q، ��ع ا��
,�ر، أو ا�,�A ا���دي�

��(�� "+ ا���A  :ا����  )FRBR3.2.3ا��S أ��G ( - ا������ ا���دي �

 

=V، وا��3 ����05 ا�
�Sم *��ه @�!  :��3رة ا�123�� ��Iت م������
�م� �C�م ا������� �eد�Pل "�ة %"

�0��Pإد �
 .ا�:a?�E �3 *�*�` د@�# "

   

�C@�ا ا����ن  :ا�i0� Mا��S أ��G ا��AE ( -ار*�ط ��+ ا����ن ا�����د و ا������ت ا>�Pى ا��3 *�*

FRBR 5 (  
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K
�� ا��E=�  :ا/���Cا���ض ��ون م A��أو أ ،N�  .ا�,�&�/ ا��=�ك �,�A م���� أ"

  

��ه @�"�ة ا�����ت :ا�123* ��Pت ا������� ا����=�5Eم �C��5م. )`�  ).*��ف أ��G ��<���8م أو ا�5

 

��M م+ ا�=�وف و :رC' ا��فP / �E
م��+ ) %��ب(أو ا>ر@�م �3 ر@! ا�5�` ا�iي �
,u ر@! ���� ��

���"�ت ا�����، ���@p م+ ��+ ا��
��H ا>�Pى�3 م. 

  

�����ا��� أو ا<��
�د�� ا>�Iد�� :��ض ا���#��� ا��7 د���� ا������  ."�ض �

 

�� م+ ا�=�وف داAP ا���A *=�د *�*�` ا�����8ت: ����ح ا���ز���. 

 

K )FRBR. 3.2.1ا��S أ��G ( -إ��اع ���ي أو �
3 م���K، إ�p %��ن م��د  :ا��
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