فيالدلفيا تدرب مدراء مكتبات مدارس حمافظة جرش

ضمن فعاليات جامعة فيالدلفيا املتميّزة يف خدمة اجملتمع احمللي ،عقدت دائرة املكتبة ومصادر املعلومات
فيها ،دورة مكثفة ملدراء املكتبات املدرسية الثانوية يف حمافظة جرش حول استخدام قواعد بيانات مصادر
املعلومات اإللكترونية  ،حتت رعاية األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس اجلامعة،الذي ألقى كلمة
توجيهية حول النتاج الفكري املؤلف واملترجم بني األمم،وأمهية املكتبات والكتاب يف املقارنة احلضارية بني
األمم،من خالل تقارير دولية موثقة وحديثة ،بلغة رقمية ،الفتا اإلنتباه إىل ان ماترمجه العرب من عهد
املامون حىت العصر احلديث يقارب من مائة ألف عنوان وهو رقم قد يساوي أو يقل عن ماتترمجه دار نشر
واحدة أو دولة واحدة مثل أسبانيا او املانيا يف سنة واحدة ،ذاكرا أن أملانيا ترمجت  962ألف عنوان ،بينما
ترمجت إسبانيا  939ألف عنوان وروسيا  85الف عنوان وامريكا  89الف عنوان من اللغات األخرى.
وركز رئيس اجلامعة على أمهية املكتبة املدرسية يف التفوق العلمي واألكادميي والثقايف والفكري وإجياد
ال ُكتًاب واملفكرين الحقا من خالل تركيز أمناء املكتبات املدرسية على الطلبة األذكياء وحميب القراءة
وإستعارة الكتب واملسابقات الثقتفية بني الطلبة يف املكتبة.

بدوره القى األستاذ الدكتور صاحل خليل أبو أصبع نائب رئيس اجلامعة احملاضرة األوىل املُعدة خصيصا
بعنوان:الكتاب:أي مستقبل؟ حتدث فيها عن رحلة الكتاب من عهد املخطوط والنساخ إىل عهد الطباعة

إىل العهد احلايل :النشر اإللكتروين من خالل العناصر التالية :ما هي طبيعة الكتاب؟من هو الذي يصنع
مادة الكتاب ؟من هو الذي يستخدم الكتاب ؟من هو الذي يصنع الكتاب ؟ من حيكم صناعة الكتاب وينظمها
؟ما هي ظروف اجملتمعات اليت أسهمت يف صناعة الكتاب ؟

،كيف حتولت ثقافة املخطوط إىل

املطبوع؟،وميزات كل من الكتب املطبوعة والكتب االلكترونية،ومقارنة بني الكتاب الورقي و الكتاب
االليكتروين.

من جهته ،ألقى مدير عام مكتبة فيالدلفيا الدكتور ماجد توهان الزبيدي حماضرة تطبيقية على اخلط
املباشر ،حول جماالت استخدام االنترنت يف خدمات ووظائف املكتبات كالفهرسة والتصنيف املنقوالن آلياً،
وتصفح الفهارس اآللية عن بعد واستخدام املراجع اإللكترونية من معاجم وموسوعات وأدلة وبيلوغرافيات
ودوريات وصحف وخرباء آليني وخرائط رقمية ،وشراء مباشر من الناشرين على الشبكة،والدخول لقواعد
بيانات اإلحصائيات الرقمية خدمة ملوضوعات علمية وجماالت أخرى ذات عالقة خبدمة املستفيدين من
املكتبات من خالل اإلنترنت كمبادرات الوصول احلر للمعلومات العلمية يف جمال خدمة البحث والباحثني.

وقال الزبيدي أن الدورة تركز على االجتاهات احلديثة يف علوم املكتبات واملعلومات وإدارهتا وشبكاهتا،
وخاصة استخدام شبكة اإلنترنت يف الوصول إىل اجملالت العلمية احملكمة والكتب اإللكترونية وقواعد
بياناهتا ذات النصوص الكاملة املفتوحة وتلك املتاحة من خالل االشتراكات املدفوعة.

وأضاف الزبيدي :أن دورة فيالدلفيا اجلديدة ستعرّف مدراء املكتبات املدرسية بالوظائف األساسية لنظام
املكتبات العاملي "مينايسيس" يف نسخة " "M2Lاملستخدم يف معظم املكتبات اجلامعية يف العامل ،إضافة إىل
أساليب استخدام قاعدة بيانات "كشاف فيالدلفيا لألحباث العلمية )" (PISRاليت أنتجتها مكتبة اجلامعة
جبهود ذاتية وتوثق األحباث والدراسات املنشورة يف اجملالت الورقية اليت تشترك هبا املكتبة يف كل
ختصصات اجلامعة اليت تزيد عن ( )33ختصصاً ،إضافة إىل التدريب على قاعدة بيانات "املعرفة
اإللكترونية" اليت تشترك هبا املكتبة وتتيح النصوص الكاملة ألكثر من ألف جملة وتقرير احصائي صادر
يف الدول العربية باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية.

