قسم اإلفال للببليوغرافيا

ما هو دور القسم؟
يُزيد قسم اإلفال المعني بالببليوغرافيا من التح ُّكم الببليوغرافي على مستوى العالم بترويجه معايير وأفضل ُممارسات
إنتاج ونشر واصفات البيانات الببليوغرافية الخاصة بالمطبوعات المنشورة على المستوى الوطني.
يولي القسم عمل الوكاالت الببليوغرافية الوطنية في عصرنا الرقمي عناية خاصة .كما يدعم ويوضح أهمية البيانات
ًّ
وأيضا على إتاحة تداول ببليوغرافيات
الببليوغرافية الوطنية بالنسبة للعاملين في المكتبات ونشر وبيع الكتب،
المكتبات الوطنية تداوالًّ ًّ
حرا وإنشاء نماذج عمل ُمستديمة.

ما هي أهداف القسم االستراتيجية؟





التوسع في التح ُّكم الببليوغرافي العالمي بحشد الدعم والترويج إلنتاج ببليوغرافيات وطنية.
خلق وتشجيع الحوار بين الوكاالت الببليوغرافية.
دعم حرية تداول الببليوغرافيات الوطنية.
تنشيط تبادل ما لدى الوكاالت الببليوغرافية من بيانات ومعلومات.

ما هي المنظمات ال ُممثلة في القسم حاليًّا؟
ًّ
أعضاء ينتمون للعديد من أهم الوكاالت الببليوغرافية على مستوى العالم ومنها:
يضم القسم
المكتبات األكاديمية:


جامعة كولومبيا ،جامعة جنوب المحيط الهادئ ،جامعة تشونغشان.

الوكاالت الببليوغرافية:


المركز الببليوغرافي الدانماركي ،أو سي إل سي (مركز المكتبة الرقمية على اإلنترنت).

المكتبات الوطنية:


كوبا ،فرنسا ،ألمانيا ،إيطاليا ،اليابان ،كوريا ،ليتوانيا ،روسيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،المملكة المتحدة.

هل من أمثلة على عمل القسم؟
ال رق مي ال ع صر ف ي ال وط ن ية ال ب ب ل يوغراف ية ل وك اال ت ال ممار سات أف ضل
إرشادات عمل الببليوغرافيات الوطنية في العصر الرقمي (الرقم الدولي المعياري للكتاب:)897428783879 :
الكتاب رقم  48من سلسلة اإلفال للتحكم الببليوغرافي.
يُقدم هذا الكتاب إرشادات قيمة للوكاالت الببليوغرافية حول كيفية:




بدء تقديم خدمات ببليوغرافية أو تطويرها.
نشر الببليوغرافيات في صورة إلكترونية.
اشتمال المصادر اإللكترونية وتقديمها في الببليوغرافيات الوطنية.

سجل الببليوغرافيات الوطنية:
ًّ
مصدرا ُمحدثًّا لل ُمهتمين بهذا
يعمل القسم حاليًّا على بناء سجالًّ بالببليوغرافيات الوطنية على اإلنترنت بحيث يكون
النشاط ،ويشمل السجل:







التاريخ.
المجاالت.
التنظيم واإلدارة.
الخدمات واالستخدامات.
نماذج العمل.
المعايير ال ُمتبعة.

جلسات مؤتمر اإلفال:
يعقد القسم جلسة لها موضوع ُمحدد في مؤتمر اإلفال السنوي العالمي للمكتبات والمعلومات ويضم برنامج الجلسة
تُقديم ابحاث ُمختارة حول موضوعات تحظى باهتمام ُمجتمع الببليوغرافيا .وقد كان التداول الحر وإعادة تشكيل
الخدمات الببليوغرافية والبنية التحتية للخدمات المكتبية والتح ُّكم الببليوغرافي التعاوني من الموضوعات التي تم
ًّ
مؤخرا.
تناولها

كيف يُمكنني ال ُمشاركة؟
يُسعد القسم بانضمام أعضاء جُدد ،فعلى المهتمين باالنضمام إلى القسم بعضوية كاملة أو عضوية بال ُمراسلة (لألعضاء
الذين ال يُمكنهم حضور المؤتمر ألسباب مادية أو لموقعهم الجغرافي وال يحق لهم التصويت) ،التواصل مع سكرتارية
القسم ُممثلة في .a.meyer@d-nb.de :Anke Meyer

من أي مصدر يُمكنني معرفة المزيد؟
:موقع القسم اإللكتروني
http://www.ifla.org/en/bibliography
:مدونة القسم
http://blogs.ifla.org/bibliography/
:إرشادات عمل الببليوغرافيات الوطنية في العصر الرقمي
http://www.ifla.org/en/news/new-publication-national-bibliographies-in-the-digital-ageguidance-and-new-directions
:السجل الببليوغرافي الوطني
http://www.ifla.org/en/node/2216
:جلسات المؤتمر
http://www.ifla.org/en/bibliography/conferences
:المطبوعات
http://www.ifla.org/en/publications/53

مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية
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