
 

الدولي المكتبات ومجتمع 19-كوفید  فیروس  
 فیروس كورونا  جائحة مواجھة الرئیسیة للمكتبات في الموارد 

التي   المعلوماتوإلى ، عامةلى المعلومات المتاحة للجمھورإتستند ھي وتحدیثھا بانتظام.   سیجريو ، ةحصری   لیستأدناه  الواردة  والمواردالمعلومات  
 رید االلكتروني. على ھذا الب أخرى تصویبات أو مراجع أو اقتراحات أو  بأیة أفكار ونحن نرحب   .updates@ifla.org إلى  تُرسل

   وكیفیة وانتشاره       19-كوفید  فھم •

   العالم    في جمیع أنحاء  المكتبات غلق •

   اتباع نُھج مختلفة في تقیید العمل     •

   العمل   في و  المنزل  في نامبأالبقاء  •

o  التعامل مع المواد 

o  التباعد االجتماعي وتقدیم الخدمات 

    بعُد عن الخدمات تقدیم •

o  الموارد المتاحة 

 بُعد  عن العمل  إدارة •

 إعادة تخصیص موارد المكتبة •

 فتح المكتبات  إعادة •

o  الحد من أعداد الموجودین في المكتبة 

o الحد من نسبة تركز المستخدمین           

o  تعزیز ممارسات النظافة الصحیة 

o  الحفاظ على سالمة الموظفین 

o ت العامةاالتصاال     

o  خطط إعادة فتح المكتبات في جمیع أنحاء العالم 

 ء المكتبات اإلجراءات التي تتخذھا الجمعیات والمكتبات الوطنیة وشركا •

 مختلفة بلغات  المستخدمین مع التواصل  •

 المطروحة  القضایا •

   اإلفال  أنشطة  •
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 انتشاره كیفیة و  19-كوفید  فھم

 المرض  عن معلوماتموارد ال

  فیروساتال من جدید  نوع  یسببھ عدٍ م مرض ھو  فیروس كورونامرض  وأ  19 -كوفیدوالفیروسات.  من عائلة  كورونا إلى فیروس مصطلح  یشیر
 . حدیثا  تم اكتشافھ التاجیة

  الحاجة دون ویتعافون  ،متوسطة إلى خفیفة من  تنفسیة  أمراض من یعانون   19-كوفیدب  المصابین معظم فإن ،العالمیة  الصحة   منظمة أشارت وكما
  الجھاز وأمراض والسكري  الدمویة واألوعیة القلب  أمراض  مثل  ؛مراض كامنةأب  والمصابین  السن، كبار كونی  أن المرجح من. خاص   عالج إلى

 .خطیرة  باعتالالت لإلصابة عرضة األكثر  م الفئات ھوالسرطان  التنفسي

  ،الحلق والتھاب  واآلالم واألوجاع  التنفس ضیق مثل  أخرى أعراض  ة وثم. الجاف والسعال  التعبب الشعور و الحمى الشائعة للمرض  األعراض  ومن
 .األنف سیالن  أو الغثیان أو باإلسھال ةصاب اإل عن  قلیلة  أبلغت قلة في حین 

  ینتشر. انتشاره  وكیفیة یسببھ  الذي والمرض  ،19 -كوفیدالفیروس المسبب لب  أن تكون على علم تام ھي  وإبطائھ  المرض  انتقال لمنع طریقة   أفضلو
 .یعطس أو المصاب الشخص  یسعل عندما األنف  إفرازات  أو  اللعاب  رذاذ  خالل من أساسي  بشكل 19-كوفید

 عن  حاشدة ال مفتوحة اللكترونیة اإل اتدورال أو العالمیة، الصحة  منظمة  في  بحث ال صفحات  ى االطالع علىج یر الفیروس،  عن المزید لمعرفة و
  على مباشرة موثقة  معلومات  تلقي أجل  من  منظمةالب  ة الخاص  واتساب   اتتنبیھ في  االشتراك في  أیًضا ترغب  قد و.  منظمة ال أعدتھا التي  الفیروس

 .ھاتفك

  الحدیثة الحاالت معلومات عن موارد ال

  علیك یجب و. لنتائج المترتبة على المرضوا والعدوى   االختبارات عدد حول  معلومات  جمع  على العالم  أنحاء جمیع  في  الوطنیة السلطات  تعمل
 .البیانات أحدث  لدیھا یتوفر  أن یجب انھا الجھة التي  حیث ،المعلومات ھذه على للحصول  في بلدك  الوطنیة السلطات  إلى أوالً  الرجوع 

  الصحة  منظمة متابعة لوحة لبناء المعلومات ھذه تُستخدم و. الوضع عن  یومیة  تحدیثات العالمیة  الصحة منظمة تنشر  ،العالمي المستوى علىو
 .الحاالت بشأن العالمیة

 تم الذین المرضى  عدد عن أرقام  تتضمن ، مباشرة لرصد المرض عالمیة بخریطة  ھوبكنز جونز جامعة  في  النظم وھندسة   علوم مركز  یحتفظ كما
 .اإلعالمیة التقاریر في بانتظام وتُستخدم الخریطة . شفائھم

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://openwho.org/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 

 

 العالم في جمیع أنحاءالمكتبات  غلق

قیود  فرض  من ھذه الخیارات  وتتفاوت  ، كبھا ذل ستفعلیة التي  كیفالو ستقدمھا التي  الخدمات أنبش صعبة  خیارات   العالم حول  المكتبات تواجھ 
في  و   المؤسسات، جمیع  بإغالق وامرھاأ تصدر  ففي بعض األحیان مختلفة،  ا ھجنُ  تتخذ نفسھا الحكومات  أن ندرك إننا. الكامل اإلغالق إلى  محدودة
 .المكتبات لمدیري  ببساطة  القرارات یتركف اآلخر  أما البعض كالمعتاد، الحیاة واصلةبم تعطي اإلشارة أخرى أحیان 

 .النسبیة المخاطر تقییم بعد اتخاذه  ویجب   صعب  قرار   ھو ھا إغالق أو المكتبات خدمات بتقیید قرار   أي أن الواضح  منو

، أرمینیا، وألبانیا، األرجنتین : التالیة واألقالیم البلدان في  بالكامل  قد أغلقت  في الوقت الحالي  العامة المكتبات أنظمة جمیع ندرك بأنإننا  
، المكسیك، وكینیا، وإیران، وغانا، و كوبا، وكوستاریكا، وومبیاكول ، وجزر كایمان، و البرازیل، والبوسنة، و بولیفیا، وبنغالدیش، وأذربیجانو
وجزر فیرجن التابعة للوالیات   ،واإلمارات العربیة المتحدة ،وأوكرانیا ،الجنوب إفریقیا، والفلبین، وبیرو، وباراغواي، وبنما، ونیبال، ومیانمارو

 المتحدة. 

،  النمسا، وأسترالیا، وأروبا، وأنتیغوا وبربودا، وأنغیال، وساموا األمریكیة، أندورا، والجزائروجزر آالند،  في المكتبات  بدأت ، ذلك غضون فيو
، الدنمارك، وجمھوریة التشیك، وقبرص، وكرواتیا، والصین، وكندا، وبلغاریا، وبوتسوانا، وبوتان، وبرمودا، وبلجیكا، وبربادوس، وجزر البھاماو
ھونج ، وغیرنسي، وجوادلوب، وجرینالند، و الیونان، وجبل طارق، وألمانیا، وبولینیزیا الفرنسیة، وفرنسا، وفنلندا، وجزر فارو، وإستونیا، ومصرو

، لیختنشتاین، ولبنان، والتفیا، وجیرسي، وجامایكا، والیابان، وإیطالیا، وجزیرة مان، و أیرلندا، وإیران، وإندونیسیا، والمجر، وكونج (الصین)
، نیوزیلندا، وكالیدونیا الجدیدة، وھولندا، ونامیبیا، والمغرب، ومولدوفیا، ومارتینیك، ومالطة، ومالیزیا، وماكاو (الصین)، ولوكسمبورغ، ولیتوانیاو
،  سانت مارتن، وسنغافورة، و سیشیل، و ساموا، ورواندا، وروسیا، ورومانیا، وریونیون، والالبرتغ، وبولندا، والنرویج، ومقدونیا الشمالیةو
،  تركیا، وتونس، وتونغا، وترینیداد وتوباغو، وتایالند، وسویسرا، وسفالبارد، وسانت مارتن، وسانت لوسیا، وإسبانیا، وسلوفینیا، وسلوفاكیاو
بعض الدول  في الوقت ذاتھ،   بینما لم تغلق، .الصحة لحمایة الالزمة  االحتیاطات  اتخاذ مع افتح أبوابھ تعید المملكة المتحدة وفییت نام، وأوغنداو

 .التي تقدمھاخدمات في ال ٪ من البلدیات  85  وتوسعت بل   ،٪ من البلدیات90 في  المكتبات مفتوحة ظلت حیث ، الفترةفي ھذه   جمیع المكتباتكالسوید 

وزارة   فتقوم أما في فرنسا  .)الحیة النتائج انظر (  األبحاث مكتبات في  الُمتخذة اإلجراءات بمراقبة  Ithaka S + Rمكتبة تقوم  ،حدةالمت  الوالیات  وفي
 ألكادیمیة من المكتبات ا أمثلةبجمع  التعلیم العالي والبحث واالبتكار

 

  على  المدارس بعض  إغالق تمف أخرى،  مدارس في  أما ،التعلیمیة المؤسسات جمیع  إغالقنتیجة  لةدو  106  في  المدارس مكتبات ستتأثر ،ذلك وأثناء
 .أیًضا الجامعات مكتبات قإغال تم منھا، العدید وفي .  الیونسكو  ألرقام وفقًا  األقل، 

 

،  كنداو،  البرازیلو ،بولیفیاو، بنغالدیش، وأذربیجان، واألرجنتین، وأندورا ،ألبانیا في  لجمھور أمام ا أبوابھا أیضا  الوطنیة المكتبات أغلقتوقد 
والھند،   ،بیساو غینیا، وغواتیماالو، ثیوبیاإو  ، اإلكوادور، والدومینیكان جمھوریةو، كوباكوت دیفوار، و، و كوستاریكاو، كولومبیا، وشیليو

https://surveys.ithaka.org/results/public/aXRoYWthLVVSX3E5c3lDWkJzM0ZEVDd4Zi01ZTY5NmZkZDcxZjA3ZjAwMTA0ZmM3ZmY=#/pages/Page_5b80c888-79df-4993-affa-aa746f5f55ee
https://services.dgesip.fr/I19/T17/
https://services.dgesip.fr/I19/T17/
https://services.dgesip.fr/I19/T17/
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures


 

  ،وباراغواي ،وبنما ،ومینامار، والنیبال ،والمكسیك ، وموریشیوس ،والمالدیف  ، ر، ومالوي ومدغشق قیرغیزستان،، وكینیا، وكازاخستان، وجامایكاو
     .أوروغواي األمریكیة، المتحدة الوالیاتو ، (فیرنادسكي) أوكرانیاو  ،ب إفریقیاوجنو ، السعودیة العربیة المملكة و ،وبولندا، والفلبین ،ووبیر

 ،والنمسا ،وأسترالیا ،وأروبا ،وأرمینیا  ، الجزائر، وأنتیغوا وبربودا كل من  فيبصورة محدودة  أبوابھا المكتبات الوطنیة   تفتح  وفي الوقت الحالي 
جزر  و ،الصینو ،جزر كایمان، و كابو فیردي، وبلغاریا، والبوسنةو ،بوتانو ،بلیزو  ،برموداو ،بلجیكاو ،بیالروسیاو ، بربادوسو ،وجزر البھاما

  ،جورجیاو  ،نیزیا الفرنسیةبولی و ،فرنساو و ،فنلنداو  ،فیجيو  ، جزر فارو، و إستونیاو ،مصرو ،نمركاالدو ،التشیكو  ،قبرصو  ،كرواتیاو ،كوك
 ،الیابانو ،إیطالیاو ،إسرائیلو ،جزیرة مانو ،أیرلنداو ،إیرانو ،إندونیسیاو  ،أیسلنداو ، المجرو  ،الكرسي الرسوليو ،غرینالندو ،الیونانو ،ألمانیاو
 ،الجبل األسود و ،منغولیاو  ،موناكوو ، مولدوفاو ،مالطةو ،مالیزیاو ،لوكسمبورغو ،لیتوانیاو ،لیختنشتاینو ،التفیاو ،قیرغیزستانو  ،كازاخستانو
  ،ورومانیا  ،وجمھوریة كوریا ،قطرو  ،البرتغالو  ،بولنداو ،النرویجو ،مقدونیا الشمالیةو ،نیوزیلنداو ،كالیدونیا الجدیدةو ،ھولنداو ،نامیبیاو  ،المغربو

  ،وطاجیكستان ، وسویسرا  ،والسوید  ،وسانت لوسیا ،وسریالنكا ،وإسبانیا ،وسلوفینیا ،وسلوفاكیا  ،وسنغافورة ،وصربیا  ،وسان مارینو  ،وروسیا
وقد    .نام وفیت  ،وأوزبكستان ، والمملكة المتحدة ، وأوكرانیا (یاروسالف الحكیم) ،وأوغندا  ،وتوفالو ،وتركیا ،وتونس ،وتوباغو ،وترینیداد  ،وتایالند

   .ألبانیا فيالحال    ھو، كما نطاقا وسعبعد ذلك استجابة لتطورات أ أُغلقت لكنھا ھذه المكتبات فتح بعض أُعید

 

 العمل  تقیید في مختلفة  ھجاتباع نُ 

  إلى واسع  نطاق على كامل بال الخدماتتقدیم  على  ةظ فا حمال ما بین تتراوح ،شدیدة التباین مواقف  العالم من مختلفة أجزاء في  المكتبات تواجھ 
 .التام اإلغالق

 :التالیة  المواقف أحد  فإنھم یواجھون ،العالم أنحاء جمیع في والمكتبیین المكتبات التي اكتسبتھاواعتمادا على الخبرات 

  طبقت   ذلك  ومع. محددة تدابیر أي الحكومات تتخذ  ولم محدودة  الفیروسب  اإلصابات كانت البلدان من  العدید في  :) بأخرىأو بصورة (  كالمعتاد العمل 
 :المثال، على  سبیل على  المكتبات، تعمل  الحالة، ھذه  في.  الجیدة النظافة بشأن العادیة  التوصیات

 . لدافئا والماء الصابون لىع صول حالتیسیر  ضمان •

 .لیدینا مطھر  توفیرضمان  •

 . ةالمكتب في   أجھزة الحاسب و  األلعاب ذلك في  بما ،األسطح نظافة  على المحافظة  •

 . القدوم الى المكتبة  نم بدال  بالمرض ور شعال في حالة  اثل للشفاءللتم الالزم الوقتعلى أخذ  والمستخدمین الموظفین تشجیعضمان  •

  التي اإلعالمیة  األمیة  محو عی تشجو ،للمستخدمین موثوقة  معلوماتل مفیدة روابط  تتضمن اإلنترنت على مواقعھا على صفحات  إنشاء •
 .اإلنترنت على  مضللة معلومات  تواجھ 



 

  اتخاذ على الناس  تشجیعل وأیضا األصابات الكثیرة، من الحد  أجل  من العمل في  الحكومات  وبدأت  ، الحاالت تزایدت: القیود  بعض العمل مع فرض 
 :على المثال سبیل  على ،المكتبات تعمل ،الحالة ھذه  في.  بفعالیة  الصحة العامة للنظافة ولحمایة  إضافیة تدابیر

.  سنا األكبر  المستخدمین مثل للخطر للمجموعات األكثر عرضة  وخاصة    العمل ورش  أو  القصص أوقات حكي  من قبیل مجابر في النظر  إعادة •
 من االفتراضي  الواقع سماعات أو األلعاب مثل  خطورة  األكثر  العناصر ة إزال و. الصلبة  األسطح  تطھیر من   النظافة  لضمان إضافیة جھودوبذل  

 .التداول

 .آخرین برفقة  أطول وقتًا  الزوار یقضيمن المحتمل أن  حیث   لدراسةل األماكن المخصصة  إغالق  في  النظر  •

 كان  إذا ( بُعد  عن للعمل واألدوات  المھاراتب  الموظفین تزوید من التأكد خالل  من المثال  سبیل على  ، القیود من مزیدفرض الحتمال  ال  االستعداد •
 . اإلمكان بقدر رقمیًا  الخدماتوتوفیر  ) ممكنًا ذلك

مع   ،العامة التجمعات  على  شدة أكثر قیود فرض و  ،صرامة أكثر  إجراءات تطبق تزال ال نالبلدا من العدید  في:  الخدمات  من األدنى الحدتقدیم 
 :علىالمثال  سبیل  على ،المكتبات تعمل  ،الحاالت ھذه في . تأثًرا األكثر لمناطق ل وغلق ،للخطر المعرضین لألشخاص  محددة تحذیرات إطالق 

  بعض  تقوم. الكتب منافذ إرجاع  طریق عن  أو ، طاولة على  فقط  إرجاعھا أو الكتب استعارة إمكانیة  وإتاحة . بالكامل المكتبة مباني غلق •
 .مسبقًا احجزو الذین للزوار  فقط اآلخر  البعض بینما یسمح ،دون مغادة السیارة وإعادتھا الكتب  استالم بتجربة البلدان

 )التفاصیل من  لمزید  أدناه انظر (  المرتجعة الكتب على العزل الصحي  سیاسات تطبیق •

 .بُعد عن التدریس دعم أو التعلم عن بُعد أو االستعارة اإللیكترونیة مثل بُعد عن خدمات  لتقدیم خطط  تنفیذ •

 .بالفعل بذلك لمن یستطیع والسماح  ،بُعد عن الموظفین جمیع  عمل واختبار إلجراءات  األخیرة  اللمسات وضع •

  التي المخاطر  في  النظر  بعد بذلك القیام  اختارت أو  ،غلق أبوابھا علىإما  المكتبات أُجبرت  فقد  ،صرامة أكثر اإلجراءات حیث: التام  اإلغالق 
 :على المثال سبیل  على ،المكتبات تعمل  ،الحاالت ھذه  في.  ھاموظفی و مستخدمي المكتبة  لھا یتعرض

  على قدرتھم  من التأكد مع العمل، إلى  الموظفون یأتي حیث .   ًضروریًا ذلك  یكن لم ما  المنزل من یعملون الموظفین جمیع أن من التأكد •
 . االجتماعي التباعد اعدقو  احترام مع بذلك القیام

  الخدمات لدعم  المعلومات إدارة مھارات  استخدام  المثال،  سبیل على ،بلدیاتھم داخل  اإلداراتسائر  في  أخرى بمھامالمكتبیین  تكلیف إعادة •
 . واالجتماعیة الصحیة 

 . خدماتھا أو  المكتبة موارد  استخدام  فرص حول   لمستخدمینا مع باستمرار  تصالاال •

 متى سمحت حقوق النشر بذلك. نترنت إلا  قراءة القصص على  أوقات تنظیم •

 . التراخیص   /المحتوى  من  المزید في  االستثمار مثل، – األخرى  واألدوات  الرقمیة  المكتباتتعزیز استخدام •

 للمستخدمین.  راضھا اق یمكن التي اإللكترونیة الكتب عدد وزیادة المستعارة، المادیة  الكتبرد  عن التغاضي •

 .الشخصیة الحمایة معدات طباعة  مثل أخرى،  ألنشطة  المكتبة مباني إتاحة •

، والمعلن عنھا أیًضا من  إذكاء الوعي بالعروض الرقمیة المتاحة على الصفحات الرئیسیة على المواقع االلكترونیة الخاصة بالمكتبات •
 خالل ملصقات توضع على نوافذ المكتبات.

 



 

.  المكتباتذلك  یشمل  أن  وثمة احتمال ،ة جزئی بصورة  األقل  على القیود، رفعل خطوات  بالفعل  البلدان من عدد تخذی  : فتح المكتبات إلعادة  تعداد االس
 في ظل ھذا الوضع، ینبغي للمكتبات: ، في المقام األول  شك  دونتأتي  أن یجب  السالمةو   ،مؤكد غیر یزال  ال  وألن التوقیت

إجراء  و ،بأمان ذلك حدوث  ھامواردو  المكتبة ومباني  التصاریحو القواعد تضمن أن  شریطةا، وذلك تدریجی  الفتح إلعادة  خطط  وضع   في البدء •
األوسع نطاقا، جزءا   األوضاععلى یركز على أنشطة المكتبة و الذي  ویمكن أن یكون تقییم للمخاطر،   .في سیاسات المكتبة  ات الالزمةتغییرال

 رئیسیا من ذلك. 

أو استخدام وسائل   الدخول بتذاكرأو  مقدما(على سبیل المثال من خالل الحجز   ،آن واحد في  المكتبة یرتادون الذین األشخاص  عدد تحدید •
  المثال  سبیل على  ،معا ةوثیق بصورة  األشخاص  فیھا  یجتمع  التي المواقف  الحیلولة دون حدوث فضال عن    ،المستخدمین) عدد  إلحصاءأخرى 
 . المكتبة مجابر تأجیل في  االستمرار  أو  ،  العةطالم قاعات مواصلة إغالق  أو  األثاث، تقلیل أو االتجاه،  حادیة األ نظمة األ استخدام

من المحتمل   التي  األسطح على ة خاص  بصورة التركیز مع ،)للمكتبة األجل  القصیر اإلغالق  خالل   ذلك في  بما ( ظامانت ب  التنظیف  عملیات  إجراء •
 نظافتھا. التشدید على   ، أو على األقل المراحیض وإغالق  ، )النحاس غیر والمعادن البالستیك(  أطول فترة  علیھا لفیروسا أن یبقى

 ر الحصول على الكتب دون اتصال بشرى. ی لتیس السیارة  في  وأنتعلى الكتب  احصل و خدمة أ ،واحصل على الكتاب خدمات انقر تفعیل •

 . عراض في المكتبةاألشخص مصاب ب  تبین وجود كیفیة االستجابة إذا تحدید وضع بروتوكوالت ل •

الحد  و، األمر لزم إذا بأجھزة المسح  ھم فحص في  النظر  ذلك  في بما ،آمنین للبقاء ینالالزم والتدریب  األدوات  على  الموظفین ضمان حصول  •
 بانتظام. تحدیثات ال، وتمكین العمل من المنزل ألطول فترة ممكنة، وتوفیر بینھم من االتصال

الستئناف  ، وذلك باتباع نھج تدریجيالمكتبة للحیز الذي تشغلھ القرارات متخذي  إدراك  العمل  أو ،آمن فتح المكتبة بشكل یتعذر متى بیان •
 ألمن.با كل واحد  تمتعمن  التأكد فقط عند الخدمات 

 . المكتبة زیارة في ینالراغب   أعداد لتقلیص اإلنترنت على  والموارد الخدمات  تعزیز في  االستمرار •

ا  في ھذ واإلبالغ بانتظام عن كل ما یُستجد  ،المكتبة في  مأ اإلنترنت على سواء  المكتبة، لمستخدمي  جدیدة  قواعد یة أ عن بوضوح  عالناإل •
   الصدد. 

 . ذروة جدیدة لمعدالت اإلصابة  وصولوضع خطط الحتمال العودة إلى اإلغالق في حالة  التأكد من •

 

 العمل في و  المنزل  في  بامانالبقاء 

  أو ،الذراع مفصل  في  السعال   ،المثال سبیل على ( التنفسي الجھاز  قواعدب  عموما الناس یلتزم بأن العالمیة  الصحة  منظمة توصي  سبق، ما ضوء  في
 وجوھھم، لمس  وعدم  ،ةمتكرر بصورة  الكحول  استخدام  أو  أیدیھم غسل أیًضا الناس على یجبو).  الفور على  یتم التحلص منھا التي  في المنادیل

  من أو  كنت أنت  إذا خاصة  المعروفة،  19-كوفید   انتشار بؤر تجنب یجب . یعطس  أو یسعل شخص أي عن  یدة بع مسافة على  الحفاظ إلى  إضافة
 الرئة)  أو  لقلب ا أو  السكريب  مصابینلك المخالطین  أو أن تكون انت المثال، سبیل  على(  أو ضعفاء بصورة أخرى السن كبار معھم تعیش



 

 

  خط أو  طبي  بمصدر  واالتصال ،أنفسھم عزل  العادة جیدة في   بصحة یتمتعون والذینأو ، خفیفة أعراض الذین تظھر علیھم األشخاص  على یجب و
  التنفس صعوبة أو  السعال  أو بالحمى المصابین األشخاص على  یجبكما . واإلحالة اراالختب  بشأن المشورة  على  للحصول 19-كوفید  عن معلومات
 .الطبیة الرعایة  وطلب بطبیبھم االتصال

 

  على المكتبات نشجع أدناه، الواردة المعلومات قبل ،ذلك على  عالوة. اإلنترنت على ة العالمی  الصحة  منظمة  موقع علىالمعلومات  من  المزید یوجد
  - نطاقا  المكتبات جزًءا من مؤسسات أوسع  وإذا كانت   .بالفعل الموجودة  توجیھاتال اتباع وبالطبع  الوطنیة، العامة الصحة  ھیئات من  المشورة طلب 

لمكتبة الفیدرالیة  امع الحال على سبیل المثال  ھو كما  وإدارتھا،في تخطیط االستجابة لألزمات   إشراكھان المستحسن مف  -مثل الجامعات أو المدارس  
 في ریو دي جانیرو.   Duque do Caixas  دي كاكسیاس قدو   حرم جامعة في الواقعة 

 

 المواد  التعامل مع 

فیروس   تحمل التي بالمواد  االتصال  خالل من  بالعدوى  اإلصابة  خطر  المكتبات مجال  في لكثیرین من العاملینا التي شغلت  ةالرئیسی  ومن المسائل 
  محددة نصیحة  تقدیم من غیر الممكن وبالتالي،  الفیروس انتشار كیفیة جوانب   من جانب أي  فھمل  مبكرة في مرحلة نزال  ال ناأن  الواضح  من. كورونا 
 . الوجوه  لمس  وعدم  الیدین نظافة على الحفاظ بشأن العالمیة  التوصیات بخالف

  على أو  الھواء  في  سواء   حیا الفیروس  بقاء  مسألة  حول ) نفیكشنإ ھوسبیتالمجلة  و  ،إنجلند الطبیة نیو في ( الجدیدة األبحاث  بعض  نُشرتومع ذلك 
  ھذه أن  من الرغم على النحاس، أو  المقوى الورق على أقل  ولفترة ،والحدید البالستیك على أطول  لفترة  دومی  أنھ  یبدو و. سطحاأل من مختلفة  أنواع

 .الوقت بمرور العدوى  خطر  مع انخفاض  ،مختبریة ظروف  في  جرت   االختبارات

 

  الورق  نعالناجم  الخطر أنالرأي القائل ب  المتحدة الوالیات في والمكتبات المتاحف  خدمات معھدنظمھا  تاإلنترن على  قة دراسیةحل أكدت وقد 
الفیروس من  ب صابة إلأن فرصة اإلى أیًضا  الحكومة الھولندیة أشارت و.  أكبر خطًرا   تشكلف بانتظامالمالمسة على   التي تنطوي الخدمات  أما ،ضعیف
 إلى عدم مكتبات النرویجیةلل ةالمقدم  اتوالتوجیھ  المعھد الفیدرالي النمساوي لتقییم المخاطرأشار ، وكذلك منخفضة ،، مثل البریدح الورقیةاألسط
 . الصددھذا  في  المستشار الرئیسي للمكتبات السویدیة أیضا  رددھا  وجھة نظر، وھي العدوى من خالل األسطح حتى اآلنانتقال  أي دلیل على وجود 

 

أن االحتیاطات العادیة تنطبق عند التعامل مع الورق أو الورق   یبدو -على سبیل المثالالخدمات البریدیة في   – اتمجال المكتب اق طن خارج أما 
المضغوطة وأقراص الفیدیو واألقراص  ، والفأرة ،وحات المفاتیحول  ،مثل مقابض األبواب -أكثر ترجیًحا ھو أن األسطح األخرى االحتمال المقوى. 
 . استبعادھا من االستعمالبانتظام أو  وبالتالي یجب تنظیفھا  ، یمكن أن تحمل الفیروس -، واأللعاب أو سماعات الواقع االفتراضي الرقمیة

اللجوء  االنتظار أو  ھنا ھو المناسب ف، ة وثیق بصورة  الموادمن أخرى  مادةكتاب أو  شخص مریض  مس أن یل، عندما یكون ھناك احتمال ومع ذلك
 أیًضا.   الحكومة الفرنسیة  كررتھ الرأي الذي ووھ  -  ھي توخي الحذر  التوصیة العامة تظلو  ممارسات التنظیف اآلمنة. إلى

 

  إلعادة مشروع معھد خدمات المتاحف والمكتبات في الوالیات المتحدة وضع،  ممكنة صورةأفضل  ب  ةقائمالالتیقن عدم حالة ل  وفي إطار االستجابة
ن  ضمت طریقة لمواصلة بحث   Battelleومعھد باتیل    OCLC إل سي سي  أو مع   شراكة ) بال(REALM المحفوظات والمكتبات والمتاحفدور فتح 

 تبنيمساعدة المكتبات على  بھدفتقییم المخاطر المتعلقة بمواد وخدمات معینة، ب  یقوم المشروع. اإلفال من لك بإسھام وذ، مع المواد اآلمن التعامل
 الخدمات.  تقدیم واستئناف العودة للعمل كیفیة  وھي تقرر   الصائبة خیاراتال

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/4681970506055494411/5461324139097070606/stephen.wyber@ifla.org?registrantKey=2685681801538803979&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/4681970506055494411/5461324139097070606/stephen.wyber@ifla.org?registrantKey=2685681801538803979&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/4681970506055494411/5461324139097070606/stephen.wyber@ifla.org?registrantKey=2685681801538803979&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona/buchverleih_und_ruecknahme
http://biblioteksbladet.se/anders-tegnells-besked-till-biblioteken-inga-problem-att-ha-oppet/?fbclid=IwAR2aY8lK92U5MBlk6w2odmml__qltbSsiIbN_y7FtinHAEzV4d459v3SW5E
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/peut-on-attraper-le-coronavirus-avec-des-livres-de-la-bibliotheque/99530
https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project.html


 

  مجاالتفي  الت أجریت  ألبحاثل متأنیةدراسة من خالل المتاحة.  المؤلفات استعراض  -رئیسیة ال ھنتائج ىاآلن أول  REALMمشروع وقد نشر 
عن   ، أوألدلة على انتقال العدوى عن طریق الھواء ل ذلك تحریاو. لذلك بعدلم تخضع  التي أوالستعراض األقران   خضعتالتي   األبحاث، سواء شتى

أن ھذه المواد   ومعالمختلفة.  لتنظیف طرق افعالیة    ومدىمختلفة، السطح األعلى بقاء العلى الفیروس قدرة و القرب من المصابین بالفیروس،  طریق 
واسعة من السیاقات    طائفةمن   ةمستقااألدلة أن أن البحوث ال تزال في مرحلة مبكرة، و المؤلفون وضحأ  فقدالستراتیجیات النامیة، لستكون مفیدة 

 المختلفة. 

بصورة   لمؤلفات المتاحةااستعراض فضال عن  أسطح مختلفة، مواد وبقاء على على الالفیروس الختبار قدرة  خطة    LM REAمشروعنشر  كما
ذات   و الكتبأالمجلدة  كتب الالفیروس على  وجودعدم  بعد ثالثة أیام من الحجر الصحي، ،لإلختبارات المختبریة ى ولاأل النتائج أثبتتوقد  منتظمة

المجموعة  وتركز  . أقراص الفیدیو الرقمیة وأغلفة ألغطیة البالستیكیةمن الداخل أو على ا، أو على أوراق الكتب ھاسبق تلوث التي  الورقیة غلفة األ
ت  سجالو ، ذات الورق المقوى ، وكتب األطفال تمجال الالمعة والصفحات البرایل، و ، تشمل من المواد أخرىعلى مجموعة  الثانیة من النتائج

،  USB الذاكرة المحمولة أو  ،الناطقةالبالستیك المستخدم في الكتب الصوتیة أو الفیدیو أو الموسیقى، والكتب  ةثالث  مجموعة  تبحث وف،  األرشی 
  جري عن المواد التي سی  وأُعلنوصنادیق التخزین البالستیكیة.   ،، وأكیاس التخزین البالستیكیةالحواجز الفاصلةأو  ،وحاالت عرض األكریلیك

ذات  كتب ال، وCDاألقراص المضغوطة و ، DVD  الفیدیو الرقمیة  أقراص أغلفةوستغطي  -معاً  تكدس الموادھذه المرة  -اختبارھا في الجولة الرابعة  
  اإلخباریة ة نشري الف یمكن االشتراكوة. ّطرق رغوة البولي إیثیلین المب لفة والمغمغلفة بالبالستیك، الكتب ال، ورقيالوغالف الو ، المقوىغالف ال
 . مستجداتالآخر على  لإلطالع  لمشروع ل

  ال ا أنھ أخرىمكتبات  أوضحت  وقد . المرتجعة الكتب  مع التعامل  قبل  صحي)  عزل(  ر انتظا فترة فرضت  المكتبات بعض أن  ندرك ذلك، ضوء  في
الناجمة   المخاطر انخفاضإلى  إنجلترا في   العامة الصحة ھیئة أشارتعلى سبیل المثال . طبیعتھا  إلى األمور  تعود حتى الكتب  إعادة أحد  من توقعت 

تفرض جمیع   م ل ،ومع ذلك  .تبنتھ أیضاً رابطة المكتبات النمساویة الذي  الرأي ، وھو البالستیكمن ساعة  72 وبعد  ساعة، 24  بعد المقوى الورق  عن
  وانخفاض خطر العدوى في المجتمع ككل،  انخفاض إلى استنادا  ،تفعل ذلك منمركیة على سبیل المثال لاالمكتبات الدف، الصحي العزلالمكتبات 
 ال یستحق كل ھذا العناء.  األمریعني أن مما نسبیا، الكتب  الناجمة عن المخاطر 

 منذ معالجتھا أو  إرجاعھا تمی  التي المواد حالة في  األقل  على ساعة   72 لمدة االنتظار تقترح توجیھات   أیرلندا مكتبات أصدرت  ،ذاتھ  وفي الوقت
  مدةاالنتظار   أن  –بناًء على نصیحة الحكومة  - فترى   رالیةجمعیة المكتبات والمعلومات األست  أما. المواد سلیمت ل  إجراءات  كما تقترح اإلغالق، بدء
التي  ، ومكتبات مصر ،مكتبة حرم دوكي دو كایاس في الجامعة االتحادیة في ریو دي جانیروأیضا عتمدتھ لذي انھج االوھو  ، ساعة كاف 24

  الوطنیةمكتبة الو وبلجیكا  وھولندا  سویسرا  تفضل بینماساعة كافیة.  48 أنفترى  التشیكیة  الحكومةأما  التطھیر.   عملیة  تستخدم أشعة الشمس لتسھیل
  المغلفة المواد حالة  في  أیام 10 وجامعة الروح القدس الكسلیك في لبنان وفرنسا أسبوعین، األرجنتین ،ساعة 72االنتظار   ة لألدب األجنبيروسی ال

التوجیھ   على الرغم من أن ،مدة أسبوعین وجمعیة المكتبات األندلسیة اإلیطالیة ة الثقاف وزارة  مثل البعض  یقترحو.  ) للورق  ساعة  72( الستیكبالب 
  لألعمال المخصصة أن تكون األماكن وأشار عدد من البلدان إلى ضرورة  ،في ھذا األمر  جمعیة المكتبات اإلیطالیةتشكیك  أشار إلى اإلیطالي 

 . سھلة التنظیف   االستشاریة

لم یعد   المثال،انخفاض معدالت انتشار الفیروس. على سبیل و كل من األدلة الناشئة  إلىاستنادا ، التوجیھاتبعض ھذه في تنفیذ   تساھل وحالیا ثمة 
 في فرنسا.  الحجر  قلیل وقت تم ت الحجر الصحي إلزامیًا في فالندرز وجمھوریة التشیك وسلوفینیا ، بینما 

منادیل ب  ھاتنظیفالمكتبة األسترالیة وجمعیة المعلومات وغیرھا  ت ترح، اقأقراص الفیدیو الرقمیة ، مثلالبالستیكب  المغطاه لمواد با فیما یتعلقو
النمساویة إلى أن المعالجة   التوجیھاتمزایا تنظیف الكتب، حیث تشیر ب  تتفاوت النھج فیما یتعلق . الفور  إلى التداول على تھاعودب ، مما یسمح الكحول

 ، وبالتالي فإن الحجر الصحي أكثر أمانًا. للخطرالمواد  احتمال تعرض أخرى إلى  نُھجبینما تشیر  ، ة تفي بالغرضالحرارب 

  تقلیب قبل  بعھمأصا ترطیب  للقراء ینبغي ال أنھ  إلى  النمساویة المكتبات جمعیة أشارت  حین في  النصیحة،  ھذه األلمانیة المكتبات جمعیة  كررت و
 الموظفین ارتداء على ، نصائحجملة  ضمن ،ةالتشیكی  المكتبات ص وتحر. الكتب  ألغلفة  بعض الشيء  قلوي  منظف استخدام  واقترحت  الصفحات، 

  مطالبة، سبق ما  إلى إضافة  اإلیطالیة المكتبات جمعیة  اقترحت حین  في  .مؤخًرا  إرجاعھا تمی  التي الكتب مع التعامل عند واألقنعة   القفازات
 .إرجاعھا یتم التي    لمس الموادبالفیروس  مصاب شخص كان إذا ما ببیان المستخدمین

تشجیع   عن طریق دراسیة، أوصت سلطات المكتبات الھولندیة بالحد من المخاطر والمسائل اللوجستیة  اتمواد دورل رواد المكتبة استخدام وفي حالة 
 )، بدالً من تركھا في المكتبة. بأوراقھم وأقالمھم مجيء والالمستخدمین على أخذ ھذه المواد إلى منازلھم ( 
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عد  یُ . ھاتطھیرل سبل  البحث عن توجیھات علىمن ال العدیدتركز  - أكبرمخاطر عموًما  تحمل بأنھا المتعارف–أجھزة الحاسب ب  فیما یتعلقأما 
اعد صارمة مصممة  قو  تطبیق مع ،بذلك بسبب غلق ال من مكتبات استُثنیتوقد  ،ضروریًا في كثیر من الحاالت  ا الحاسب أمرً أجھزة الوصول إلى 

 ، المملكة المتحدة من لندن األجزاء الوسطى، كما ھو الحال في للحد من المخاطر

 

  ذلك  متى كان، ولوحات المفاتیح بعد االستخدام وإعادتھا إلى نقطة مركزیة لتسھیل ھذه العملیة الفارة المكتبات الھولندیة فصل سلطات اقترحت 
وال   بعد االستخدام. ب اسالحأجھزة وجود موظفي المكتبة لتطھیر على ، الیة كنساسووآخرون، مثل ھیلسینجبورج والسوید وتوبیكا  ویحرص ممكنا،

 التنظیف. عملیة نظرا للتعقیدات المحتملة في  ،أجھزة الحاسبتزال التوجیھات الدانمركیة تحذر من السماح للجمھور باستخدام 

  مكاتب ال أو ،دون مغادرة السیارة لكتبا إرجاع  ضنادیق مثل  ملوثة، تكون قد  التي الكتب إلرجاع   واضحة  رقاط  ات التوجیھ عدد من  ویعرض
ات المدارس سالًال في كل  بعض مكتب  تترك ، في جنیف .فقط  االرشادیة موادل عادة اإل المكتبة حول  سالل وضع  حتى  أو ،الكتب إلرجاع المخصصة 

  أما، أوراق یمكن التخلص منھا  على  ، أوتنظیفال سھلة أن تتم عملیات اإلرجاع على أسطح   ةالبولندی توجیھات  القترح ت و. للمرتجعاتفصل دراسي 
  لھذا  طاوالت  استخدام  ةالیابانی جمعیة المكتبات   واقترحت  .فیھا  سالالً عند مدخل واحد یمكن ترك الكتب  فوضعت  المكتبة الوطنیة والجامعة الكرواتیة

   .الغرض

 

  التخلص من، ثم باستخدام القفازات ، توصي جمعیة المكتبات والمعلومات األسترالیة الكتب السیما ،عند التعامل مع المواد التي تم إرجاعھا حدیثًاو
تلف المواد في  تُ  قد أن القفازات أیًضا  یري البعض اآلخر  غیر أن . إعادة فتح المكتبات)ب  الجزء المعني(انظر الرابط في   بعد ذلك مباشرة القفازات 

بأثواب  توجیھات الحكومة الفرنسیة بالقفازات، بل  تنصحى سبیل المثال، ال عل أیًضا. یؤدي الغرض قد  بانتظام، وأن غسل الیدین بعض الحاالت
نسخ اإلیداع  العنایة ل إیالء  ضرورةإلى  )أدناه(انظر الروابط   المكتبة الوطنیة والجامعیة الكرواتیة وتنوه  القطن یمكن خلعھا وغسلھا. من للعمل

   .في صنادیق خاصة   لص منھوالتخ ،بعنایة ي وصلت فیھ ذال الغالف القانوني، مع إزالة 

 

في    ةالفرنسی توجیھات  ال قترح ت و. حجما  األصغر لمؤسساتفي ا ال سیما  ،ھاتخزین  إلى لحاجة لوجستیة نظرا ل مشاكل تنشأقد  ،الكتب تجمیع وبعد
 . الخارجي  لتخزیناللجوء ل حتى  أو  ،)للجمھور  وعدم إتاحتھا(  المكتبة من محددة  أجزاء استخدام ،عزللل غرفة تخصیص  حالة تعذر

إلى المشاكل   وذلك في إشارة، الكافیة الحمایة بمعدات  وتزویدھم  المواد، ھذه مع ملوناعت ی  الذین الموظفین عدد  لتقلیص دوجھ  بذل أیضا  تقترح اكم
 .النقالةالتخزین مستودعات حلول  إلى  اللجوء إمكانیة  إلى األمریكیة  توجیھاتبعض ال وأشارت ینطوي علیھا ذلك. قد اللوجستیة المحتملة التي 

 

  طی خطت ال رغم لألعمال، الثابت والتعقیم العزل إلى  أیًضا  حالیًا الصینیة الوطنیة المكتبة تلجأ  ،المكتبة أعمال لتطھیر الرامیة  لجھودبا یما یتعلقف أما
  الوطنیة المكتبة  بحثت كما . واألوزون  البنفسجیة  فوق  باألشعة  لتطھیر ا معدات باستخدام  للتطھیر ومركز  الكتب إلرجاع مركزي  مستودع  إلنشاء

  سبیل  على  ضرر،  في حدوث  التطھیر تدابیر تتسبب  ال كي  الحذر توخي  ضرورة إلى  ونوھت - ةی ب المكت  مؤسساتھا خالل من  -  ھذا األمر المجریة
  التنظیف، سوائل أو  المواد  بعض حالة   في  البنفسجیة فوق  األشعة أو  األوزون أو )الدراسة في مكتبة الكونجرس (انظر ھذه  الكحولي  الجل المثال

في حد    ،الوقتأن ب    الكونجرس مكتبة مثل ، تنصح المؤسسات االت،الح ھذه  مثل في .  الشرقي  الشمال وثائق  حفظ مركز أیًضا وھو الرأي الذي أیده 
 . جید مطھر  ،ذاتھ

.  والبرتغالیة  واإلسبانیة اإلنجلیزیة  باللغات فیدیو  مقاطع بالفعل المتحدة  الوالیات في) NCPTT(  والتدریب  الحفظ لتكنولوجیا الوطني  المركز أنتج
 . التاریخیة  المواد  معالجة  كیفیة  موضوع حول  المركز  قعمو  على األخرى  المفیدة الموارد  من  العدید ویتوفر

 

من أجل الحد من   ،اإلستونیةتوجیھات  كما تقترح ال ،منفصلة لعدد من األیام  تلوثھا المحتمل اظ بالنفایات االحتفمفید قد یكون من ال  ،وفي الوقت نفسھ
 ن. واآلخر  التي قد یتعرض لھا المخاطر 
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  تلقون الموادالقراء الذین ی  مراعاةضرورة بإعادة فتح المكتبات أدناه)  الجزء المعني (انظر الترجمة في  معھد الصحة العامة السلوفینيكما اقترح 
بطاقة، إما أن  كانت ، و إذا لم تكن المواد مصنوعة من الورق أو الطرودأیام قبل فتح  لعدةالصحي، واالنتظار  جراءات العزلإلفي المنزل  المكتبیة

  الكتبفي ترك   الراغبینر، مع توعیة القراء بالمخاط ضرورةالتشیكیة (انظر أدناه)  توجیھات  الكما تقترح  فترة أطول. لیتم تنظیفھا أو االنتظار 
 .   االستعارة تمدید فترات  النظر فيتوجیھات  ال تقترح. وفي ھذه الحالة، البضعة أیام قبل استخدامھ

  ر وظھ  في حالة  واالبتعاد الوجھ، لمس وتجنب والصابون، بالماء جیًدا الیدین غسل  مثل األساسیة،  النظافة تدابیرب االلتزام  ن ی الموظف علىذلك،  وأثناء
 . 19- كوفید أعراض

 

 وخدمات التسلیم   االجتماعي عد لتبا ا

  بین آمنة  سافةم  على الحفاظ ھي  – االستجابة األساسیة إن ف  ،الوسیلة األساسیة لإلصابة بالفیروسھو  یبدو الوثیق  الماديأن االتصال إلى  انظر
قطرات معدیة محتملة في   انتشار یعني قد  السعال والعطس، وحتى الحدیثف  .آخر  إلى شخص  من الفیروس  انتقال  مخاطر تقلیل أجل من  األفراد
 الھواء. 

في  فقد ال یكون ھذا ممكنا دائما. و . كون أكثرت وغالبا ما م) اقد أ 3(  متر 1 عن  تقل ال  أنھا یبدو ولكن  آخر إلى بلد  من بھا  الموصى  المسافة  تختلف و 
الذي قد یتعرض  الخطر ارتفاع معدالت  تبین لھاعندما إغالقھا  ة،استباقی  بصورة ، من السلطاتمكتبات  طلبت  ،المثالعلى سبیل  یات المتحدة الوال

 . نون والموظفوالمستخدم لھ

 داخل المكتبات.  االجتماعي التباعد إنفاذفتح المكتبات لمزید من المعلومات حول إعادة ب  المعنيالع على الجزء طاال  یرجى

  الصحة حمایة  إلى لحاجة ا مراعاة مع  ،تضررا وغیرھااألكثر  للفئات الكتب توفیر  كیفیةركز الكثیر منھا على فقد لمكتبات التي لم تفتح بعد، أما ا
في حالة الفئات األشد تعرضا لخطر  ویجب   .أعد موظفو المكتبات زوایا في المكتبة للمرضى ،الصین ،في ووھان  ،في الواقع  .مراعاة كاملة

 .توخي أقصى درجات الحذر لتقلیل المخاطر ،التشیكیةوجیھات  ت ال وفقا لما جاء في اإلصابة، 

 ومكتبة ) أسترالیا في  أیًضا ( كوف  لین مكتبة أما ب،الكت على ا لحص وا  نقرا خدمة  لیاأسترا في  رادفورد كلیة مدرسة مكتبةتقدم  المثال، سبیل علىو
  شركات مع المكتبة تعمل ،سفالبارد وفي ، للمنازل توصیل الكتب  خدمةفتقدم  البرتغالیة  العامة المكتبات من والعدید ،األرجنتین في   كروز جودوي
استالم خدمة  تقریبا بلدیات القدم نصف ت   وفي السوید. ونانفي الی   مكتبة فیریا العامة المركزیة، وكذلك الكتب لىع صولح ال لتیسیر األجرة  سیارات
، والسؤال عما إذا كانوا  لتسجیلھمللتسلیم المنزلي  السابق  من تلقى في استباقي ب  على نحو مكتبة روسكیلد تواصلت نمرك، اوفي الد  .وتسلیمھاالكتب 

عملیات التسلیم ب یابان في ال أوساكا لمحافظة المكتبة المركزیة  وتقوم  .بعد أن أصبح ھذا ممكنا مرة أخرى  في الوقت الحاضر  حجوزات ب  القیامیریدون 
  في إثیوبیا، وفقا إلحدى و . لمنازلفي االتسلیم اآلمن بشأن عملیات توجیھات  وفي الوقت نفسھ، قدمت حكومة والیة غرب أسترالیا   عن طریق البرید.

من   مزیدالعلى أدناه االطالع یمكن و .الوصول إلیھا یتعذر علیھموضع المكتبات على الجمال لضمان وصول األطفال الذین ت ، یةاألخبار القصص
   . المكتبات جمعیاتموارد  

 على  المھم من  أنھ ، دون شكو. سترجاع الكتبال المغلقة  حاویات ال  أو التسلیم  بعملیات المرتبطة المخاطر بشأن ھمخاوف  عن البعض أعرب   ذلك ومع
لمواد التي  لعملیات التسلیم، على سبیل المثال ، ل خاصة ات توجیھ ویوجد. المستخدمین أو  المتطوعین  أو الموظفین بصحة المخاطرة  عدم  حال ةأی 

 . في المملكة المتحدة البعض ھاببعض ترتبطمكتبات أعدتھا 
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 بعد  عن   الخدمات تقدیم 

  . بعد عن ھاخدمات تقدیم و  مواد المكتبة مجموعات  إلى الوصول لتیسیر جھودا مضنیة  أنواعھا على اختالف العالم في جمیع أنحاء  المكتبات تبذل
وفي حین أن العدید من المكتبات لدیھا  ات.الطلب  تلبیةمن أجل  الحواسیب وأنظمة  على اإلنترنت غالبًا ما تستثمر الوقت والجھد في تحدیث مواقعھا و

، مثل المكتبة أعضائھامن أجل مواصلة خدمة  نحو ھذا الھدفقد تحركت مكتبات أخرى كثیرة ، فرقميالتواصل العلى وساط  قويبالفعل حضور  
تقدم  مكتبات الوطنیة، على سبیل المثال، ¾ ال   أن أجراه مؤتمر مدیري المكتبات الوطنیة،  استبیان أوضح كما  في الجامعة العراقیة في العراق. 

 خدمات رقمیة جدیدة. 

 

أدوات تعلیمیة أتاحت و  افتراضیة معارض الوطنیة فرنسا  مكتبة نظمت  المثال، سبیل  على - الرقمیة  لخدماتھا بالترویج المكتبات أنواع جمیع  قامتو 
ینظم مركز   كما التعلیم، لدعم ستخدامھ ا  یمكن الذي الرقمي لمحتواھا بالترویج اإلسبانیة الوطنیة المكتبة  وتقوم ، أخرى وبخاصة في شھور الصیف

  ووضعت  و  ،مجانیة إلكترونیة اكتب  المغربیة الوطنیة  المكتبة وتوفر .  إلنترنتحفالت أسبوعیة على االحیاة الشعبیة بمكتبة الكونجرس األمریكیة 
  على الضوء  تسلطف كندا كیبیك، في  جرانبي  مكتبة أما اإلنترنت، على موقعھا صدارة في  الرقمي  محتواھا ،الدانمرك  آرھوس، في  العامة المكتبة

   . جدیدة  مھارات تعلم على یركز الذي  المحتوى

  .مصر ، ریةمكتبة اإلسكندشأن ذلك شأنھا في ،  ورتھط الذي   SimplyEتطبیق باستخدام  اإلنترنت على الكتب  نوادي  العامة  نیویورك مكتبة تدیرو
  "LetsReadTogether#" لنقرأ معا   حملة   تشجع أبریل،  23 في  والنشر الطبع وحقوق للكتاب  العالمي للیوم ستعداًدا في إطاراال مالیزیا، فيو

أنشطتھا على وسائل   المكتبات في جوھانسبرغ، جنوب أفریقیا، كثفتوقد    .اإلنترنت عبر  المزید قراءة على البالد أنحاء  جمیع في  األشخاص 
ھذا الجدول   إطار ، على سبیل المثال في بصورة منتظمة"اسأل أمین مكتبة"  ألنشطة  جدیدة فترات   تخصیصالتواصل االجتماعي، بما في ذلك 

 . المخطط الزمني 

 

  لمحتوى الترویج على EIFL""  العامة  لإیف مكتبة في  االبتكار برنامج شركاء  - كینیا في  العامة  "Nakuru"ناكورو و " Kibera " كبیرا مكتبات تعمل
 غانا مكتبة  ھیئةتعمل  حین  في الكتب، بشأن توصیات مشاركة إلى  إضافة  التواصل االجتماعي، شبكات  خالل  من 19-كوفید  حول  المحلیة اللغة

  في  العامة كوتا مكتبة وتوسعت .الرئیسیة الصحیة  المعلومات  جانب  إلى  الرقمي المحتوى  إلى  الوصول  تعزیز على أیًضا)  PLIP -EIFLد شركاءأح(
  جیدة تغطیة  ھذه المبادرةوحظیت   األزمة، خالل  المستخدمین لمساعدة كوسیلة  قراءةبال النفسي  للعالج روجت حیث اإلنترنت، عبر خدماتھا  في الھند
 . المحلیة  الصحافة  في

 

شبكة  وقد أصدرت .  المنزل  في أبنائھم تعلیم دعم لآلباء یسمح بتنسیق المواد لتوفیر جھودا   أیًضافي الوالیات المتحدة   المدارس مكتبات وتبذل
أداء مھامھا،   ان تواصل ھذه المكتباتالطرق التي یمكنھا من خاللھا   تبرزللمكتبات المدرسیة،  منصةو وجیھاتالبرتغالي في  لمكتبات المدرسیة  ا

القراءة بین   لتشجیعنترنت أیضا، أطلقت المكتبات المدرسیة منصة على اإل أوروغواياإلغالق. وفي وتقترح أدوات ومواد، حتى خالل فترة 
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سانتا مونیكا بشكل وثیق مع المعلمین ومن خالل فرق  في  بینما في البرازیل، تعمل مكتبة مدرسة ماریستا االجتماعیة  . بصورة دائمة  المراھقین
  فال،واألط لدعم اآلباء   موادَّ  READ Bhutanطورت و  .الكتب  مجموعات عدم توفرمایكروسوفت للمشاركة مع التالمیذ لدعم التعلم، على الرغم من 

  إعادة فتح تعذر  حال في تعلم بدیلة  أماكنعمل على إنشاء أنھا ت  كمابث المحتوى. ت  حتى أنھا  ،العمل بشكل وثیق مع المدارسذلك من خالل و
 المدارس كما ھو مخطط. 

االبتدائیة   الدراسیة للمقررات موعات من الموارد الرقمیة مج دائرة المكتبات الوطنیة والمعلومات في ترینیداد وتوباغووأنشأت شعبة التعلیم في 
.  جامعة إیست ویست في بنغالدیش، كما قامت على االنترنتیة مكتب الو یةالمعلومات  محو األمیةفي مجال   خدماتھاوالثانویة، كما أتاحت أیضاً 

برنامجا لمساعدة الطالب على مواصلة الدراسة واجتیاز  مكتبة جامایكا الوطنیةبفعالیة. وبالمثل، أنشأت  للتدریسیجاد سبل جدیدة إلوتواصل العمل 
 امتحاناتھم.

  الذيالوقت  ھذا في .اإللكترونیة الموارد إلى  الوصول بإتاحة للباحثین بُعد عن اإلقراض خدمة   المقدسة لعباسیةالعتبة ا مكتبة تقدم العراق،  في أما
 . و، البرازیل مكتبة وكالة الصحة في ساو باول في مكتبات الصحة اھتماًما كبیًرا بالمعلومات التي یمكن أن توفرھا، كما ھو الحال   فیھ  تشھد

  البرتغال، في . النشر حقوق  لمشكالت  حل  إیجاد یمكنھا حیث  اإلنترنت، على القصص  قراءة  ألوقات   والمدرسیة العامة  المكتبات من العدید تروج و
  . مكتبة ماریا ستاغنیرو دي مونار في أوروغوايفي أیضا  و  ،وكذلك في ساوباولو، البرازیل -الیوتیوب على قناة  تم تخصیص  المثال، سبیل على
  ومانوش  في الوالیات المتحدة  مدینة ریوود  وتخصص .  الوطنیة  األرفف ةخدم  CILIPالمتحدة المملكة ب  والمعلومات  مكتباتال جمعیة  أطلقت حین في
 صربیا  في  الوطنیة بوزیجا  ةمكتب  من مكتبة أمین مویق بینما ، المثال سبیل على  ،أیًضا األقلیات  بلغات ثینللمتحد قصص ال قراءةأوقاتا ل أسترالیا في

ل  مع معھد أدب األطفا المكتبة المركزیة في محافظة أوساكا، الیابان تتعاونبینما   .الوطنیة األخبار في   وذاع صیتھ  ،اإلنترنت على قصص ال بقراءة
  مع  المكتبات اتصال استمرارعن  ونانالی  في  مماثلة جھود  أثمرت  كما . ھ نفس الشيء ب الموجود في نفس المبنى (الذي یعمل مع الناشرین) للقیام 

 (ھنا وھنا). افتراضیة لیوم الطفل العالمي  حلقة قراءة المكسیك الوطنیة المستقلة  جامعة نظمت مكتبة و .الفنیة المشاریع إدارة  وحتى ،مستخدمیھا

  لألشخاص یمكن التي  اإللكترونیة الكتب  عدد  زیادة طریق   عن المثال  سبیل على  اإللكترونیة، الكتب  إلى الوصول  لتعزیز كبیرة جھود أیًضا  بُذلتو
  مقابل للدفع  میزانیات تخصیص  وإعادة  ،)ھولندا في (  مجانًا متاح  بمحتوى جدید  تطبیق  أو من خالل إنشاء  ،)الدانمرك في (  وقت أي في استعارتھا
 .اإللكتروني المحتوى

  مواد  تطویر خالل  من كللذ إسبانیا  ویسكا،  في  المكتبات استجابتوقد . الرقمیة باألدوات درایة  على اجمیع  وا لیس المستخدمین أن  الواضح من
المكتبة المركزیة في جامعة بغداد دورات تدریبیة  نظمتوبالمثل،  .الفرص ھذه من ستفادةا  تحقیق أقصى على لمساعدتھم للمستخدمین جدیدة تدریبیة

 .ممكن دوات الرقمیة المتاحة لھم على أفضل نحو لمساعدة الطالب على االستفادة من األ

توفر  و.  متزایدة أھمیة  ،أو البحث عن وظائف إعانات على للحصول    مقدمي الطلباتمساعدة ، مثل أخرىأساسیة خدمات  تكتسيمن المحتمل أن و
للحصول   ات طلب م ی تقدإلى  بحاجةفي الوالیات المتحدة بالفعل نماذج مطبوعة لألشخاص الذین  Dade-Miami  دادي-مقاطعة میامي  المكتبات في

  –  ھنفس(أیًضا في الوالیات المتحدة) الشيء   Hilsborough Country مقاطعة ھیلزبره الموجودة في المكتبات، في حین تقدم  على مساعدة البطالة
في الیونان خدمة دعم البحث عن عمل عبر اإلنترنت مجانًا لمساعدة المستخدمین  لیفادیا العامة مكتبة  وأتاحت. لبطكخدمة حسب ال –تقدیمھا مع 

  فیرجسون بوالیة كونیتیكت بالوالیات المتحدة ، قامت المكتبة في  في غضون ذلكو  على االستمرار في االستفادة على الرغم من قیود اإلغالق.
 بتحدیث دعمھا ألصحاب المشاریع المحتملین.

 

 وتعزیز والقلق،   اإلجھاد معالجة على بشدة تركیزال مع ،الساعة قضایا  حول  والمواد  الكتب  مجموعات نتاجإل للمكتبات  لجھود التقلیدیةا واستمرت 
المكتبة خبراء الصحة   دعت فقد  ،، السویدفي ھیلسینجبورجأما  .في الوالیات المتحدة   المكتبة الوطنیة للطب ، وبوجھ خاصاإلیجابیة النفسیة  الصحة
في مقاطعة   السیما، لضغوطا مواجھةعلى نشر الرفاه ومساعدة الناس على   الصینیة اتالمكتب  اھتمام انصب بینما  لمستخدمین. ا للتحدث مع  العامة 
 ھوبي.

 

  فتراضیةالمنصة اال  الكونغرس  مكتبة تدیر المثال، سبیل  على . جدیدة   أنشطة وابتكار   اإلنترنت  على  الحالیة تھا أنشط بممارسة وتقوم مكتبات أخرى 
virtual transcribathon البودكاست ملفات  إلى  الوصول على المستخدمین الوطنیة النرویج مكتبة تشجع بینما بُعد، عن الناس  إشراك أجل من  
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  مؤلف" خدمة  لتقدیم للكتاب  منظمة  مع الھولندیة  الوطنیة  المكتبة تعاونتو.   ةشخصی بصورة  لتعامل تتطلب االتي  الفعالیات حظر  مع ،بھا الخاصة 
، وقد  إلنشاء غرف ھروب افتراضیة ذات طابع خاص GoogleFormsاستخدام  منأمناء المكتبات في الوالیات المتحدة  تمكنبینما  "شاشتك على

 مجلة المكتبة. مجموعة من مبادرات االستعانة بمصادر خارجیة للمكتبات عبر  توجد  .دعم التعلیم في استخدم المعلمون العدید منھا 

 

  الترفیھ في  اآلباء ومساعدة  القراءة  في  األطفال  حتى یشارك  ،كتاب شكل  على ریاضیة ألعاب صالة إسبانیا في  فیجا ال كاموشا العامة مكتبة أنشأت
وأنشأ أمین مكتبة . "صحیة   عزل"اما كن إلقامة  المحلیین والفنانین األطفال   مع المتحدة الوالیات  في  العامة أرلینغتون مكتبة تعمل بینما ،عن أبنائھم

،  NILAM-e من قدم برنامج طلیعةفي   مالیزیاكانت المكتبات المدرسیة في  .عنوان ھاري بوتر ب  غرفة ھروب رقمیةفانیا، في بلدة بیترز، بنسل
 لتشجیع القراءة أثناء إغالق المدارس. 

  الواجبات  في  والمساعدة ،اإلنترنت عبر الشعر مسابقات إلقاء مع جنب إلى جنبًا  ،كتابة مسابقة موسیقیة، مسابقة  العامة  آرھوس مكتبة  وتنظم 
المكتبة  أما ، على اإلنترنتقھوة الصباح ل  اأوقات للمستخدمین ببساطة  مكتبة توركو العامة في فنلندا حددت.  العامة والمناقشات  اإلنترنت عبر المنزلیة

ترجمتھ أیًضا إلى اإلنجلیزیة) لمساعدة األشخاص على القیام بأنشطة تربطھم  ب  تفضلت كتیبًا ( فأصدرت المركزیة لشلیزفیغ ھولشتاین في ألمانیا 
 . االستدامة وروایة القصص حول  نطاقا  یاق العمل األوسع سفي آخر  و، أفضل على نحو بالطبیعة 

 

  المركزیة تي إس مكتبة ولم تكتف  ،.لیغوال تحدي أطلقت فقد مكتبات أوركني في اسكتلندا  أما . البرتغالیةو المكتبات المصریة   في  مماثلة  جھود وتُبذل
الكتب وغیرھا من المعلومات من خالل وسائل   ملخصاتأیضا بادل ت ت  ھالكن سلسلة من المسابقات للمستخدمین،   بإعداد، شاندیغار، الھندفي والیة ت 

 أثناء اإلغالق.  ا نطاقأوسع   یةمجتمعمشاركة  بشأن توجیھات لل قا وفتعمل المكتبات في سولت الیك سیتي  الذي في الوقت ذلك  االعالم االجتماعیة. و

 

"اسأل   المرجعیة  خدمةال یةالدانمرك المكتبات أنشأتو بُعد.عن یین مع المكتب جدیدة للتواصل  قدرات عملت بعض المكتبات العامة أیًضا على تطویر  
الدردشة على موقعھا   خدمة أنشأت مكتبات ھیلسینجبورج  فقد  ،في السویدأما   . فحسب طفال أل لخدمة آرھوس  وتقدم ، رنتاإلنت  على" المكتبي

المكتبات العامة في جوھانسبرغ في جنوب أفریقیا مسابقات فیدیو لتشجیع   وتنظم.   مالیزیاالعدید من المكتبات في  كذلك فعلت .اإللكتروني ألول مرة 
النتائج على   ركةومشامحو األمیة الرقمیة،  لالمستخدمین الشباب على تبادل المھارات الرقمیة مع اآلباء واألجداد، فضال عن تطویر قدراتھم الخاصة 

 . صفحتھم على فیسبوك

 

خدمة    خالل   من المثال  سبیل على بعد، لمصادر المكتبة عن الوصول إمكانیةلتیسیر  األكادیمیة المكتباتجھود كبیرة في  ، تُبذلوعلى المنوال نفسھ
وجامعة   ،االتصاالت الرقمیة في مكتبة الجامعة الزراعیة في كولومبیاو بنغالدیش، في   ست ویستإی  جامعة  في  اإلنترنت عبر المقاالت  طلب 

  لتسھیل  أدوات تطویر  على  ماالیا جامعة مكتبة تعمل و. أفریقیا جنوب  رودس،  جامعة في االتصال  ساعات  خالل   من أو،فیراكروز في المكسیك
  ىعلاألدلة  استخراجخدمة وأنشأت   . عملھاطریقة   لشرح ملصق  وإعداد ،وجمعھا اإلنترنت عبر19-اإلصابة بكوفید   على  األدلة الوصول إلى 

  فرًصا  جامعة أبغو بابازیان في أرمینیامكتبة  أتاحت  جابة على األسئلة. وفي الوقت نفسھ من اإل األطباء في جمیع أنحاء البالد  لتمكین  19-كوفید
 المكتبة المركزیة لجامعة العمید في العراق.  فعلت وكذلك  .لالتصال بالمكتبیین عن بعد

االشتراكات في المكتبة االفتراضیة الوطنیة لضمان وصول الطالب إلى  نطاق قامت مكتبة جامعة النھرین في العراق بتوسیع  ، في غضون ذلكو
البرید   ،غیرھا شأنھا شأن، العراق م المركزیة، اظومكتبة كلیة اإلمام الك  ،جامعة دیالىتخدم  الرسائل العلمیة المنشورة، وتسإلى إضافة ، الموارد

كلیة رابیندرا سادھان للبنات، في والیة    وتقدمخدمة المراسلة.   فضال عن إتاحة   على أسئلة الطالب. والردإلى الموارد   الوصول  لتیسیراإللكتروني 
  -مكتبة الروضة   خصصت أفضل على الھواتف. وأخیرا،  لعملھا بصورة  نظرا نفسھ، ولكن من خالل مجموعات واتساب،  الخدماتاسام، الھند، 

جامعة دیالى في العراق واجھات جدیدة للوصول إلى   أنشأتلى شبكة اإلنترنت لتعزیز الموارد اإللكترونیة، كما الحیدري في العراق موقعھا ع
 المواد. 
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  ونظمت البحث،  وتیرة من أجل تسریع  ،تقاسم الموارد بین أعضائھ من خالل بوابة واحدة  ) فقد كثفANKOSاتحاد مكتبات جامعة األناضول ( أما 
جامعة   امتوق  .ستخدام مواد المكتبةال  سلسلة من الدروس حول أفضل السبل  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیا في المملكة العربیة السعودیة 

كما قامت المكتبات   .وعقد المؤتمرات عبر الفیدیوتطبیق الواتس آب   إضافة إلى تقدیم االستشارات عبر، ھنفسبالشيء ریو دي جانیرو الفیدرالیة 
المتاحة  بجمع معلومات حول الموارد  -مرة أخرى  جامعة إیست ویست في بنغالدیشفي   ،على سبیل المثال  -العالم  في جمیع انحاءاألكادیمیة 

دعم ل  جھداالمكتبة المركزیة لجامعة العمید في العراق  وبذلت، الھند. في جامو وكشمیر  كلیة الدرجة الحكومیةأمین مكتبة في  ھو ما قام بھو. مجانًا
، بینما تحتفظ مكتبة الجامعة  الموضوع (اآلن على موقع یوتیوب) حول ھذا حلقة دراسیة لتكنولوجیا من خالل ودور ا   19-كوفید التفكیر في

 والندوات عبر اإلنترنت التي انضم إلیھا موظفو المكتبة.  اإلكترونی لرسائل اإیداع خدمة   لمستخدمي بسجل في العراق  المستنصریة

 

بصورة   التسجیل اآلنیتعذر علیھم  والذین ، اآلن حتى  بھا  المسجلین  غیر  المحتملین  المستخدمین مساعدة  إلى أیًضا  المكتبات بعض تسعىو
 وكذلك  اتصال، دونالعامة  المكتبات في  الكتب  إلى  الوصول لألشخاص تتیح  وسائل  إستونیا في  الوطنیة المكتبة طورت   المثال، سبیل  على. شخصیة 

ووسعت المكتبات .  اإلنترنت على بعناوین أیًضا المغربیة الوطنیة  المكتبة تحتفظ بینما ،في كندا  مكتبات مدینة مونتلایرو التركیة  الثقافة وزارة   فعلت
بعضھا   ات مع مكتب البطاقات  قبول جمیع السكان، في حین وافقت المكتبات اإلیرانیة على یشمل  النمساویة والكرواتیة نطاق اإلقراض اإللكتروني ل

  المكتبات، مع تعمل  التي بلجیكا، في  Cultuurconnect”مؤسسة كلتشر كونكت "  اتاحت كمادام أقرب مكتبة إلیھم. للناس استخ كي تتیحالبعض 
 .أخرى مواد و الكتب  ملخصات توفیر على تعمل  والتي المتحدة،  الوالیات في   Booklist مع الحال  ھو كما المسجلین، غیر للمستخدمین محتواھا

 

  دعوة  ھناك كانت ، المتحدة الوالیات في و. خدماتھا من رئیسیًا جزًءا  للمستخدمین مجاني ال اإلنترنت   لخدمة  المكتبات تقدیم یعد ،البلدان من العدید  فيو
في مقاطعة توبیكا بالوالیات  .  األمر  لزم  إذا سیاراتھم من  اإلنترنت إلى  الوصول من  المستخدمون یتمكن حتى التشغیل  قید  الشبكات لترك للمكتبات

اشتراكات   لى ع صولحال  اآلخر  البعض ویتیح المجتمعات ذات االتصال المنخفض.  WiFiھزة توجیھ المتحدة ، تزور الھواتف المحمولة المجھزة بأج
 .األصدقاء  مع اتصال على البقاء على المكتبة مستخدمي  لمساعدة   Zoom زووم

 

  مختلفة مبادرات لىع الضوء  Ithaka S + R  لمكتبة  منشور یسلط و. دائًما كان كما ا قوی  ة التاریخی تلسجال ل  حارسا بوصفھا  المكتبات دور زال ی  الو
جامعة    أطلقت ذاتھ الوقت  وفي  إلى تنسیق الجھود. االتحاد الدولي للحفاظ على اإلنترنتیتطلع في حین .  وحفظھا  جائحة  ال بشأن المواد  لجمع

في إلینوي في الوالیات   ومكتبات مقاطعة سبرینغفیلدفي تینیسي  كینج بورت مكتبة لبت ا، طمكتبة إسبانیا الوطنیةوكذلك   ،أرشفةبرنامج  كولومبیا
 على ،إسبانیا ویسكا،  في  المكتبات تشجعو.    19-كوفید ب  فیما یتعلقھم  المجتمع مشاركة قصص ءأعضا ترالیاومكتبة والیة فیكتوریا في أس ،المتحدة

وتعمل    .بھ  یشعرون الذي الضغط النفسي مع التعامل  على نفسھ  الوقت  في  تساعدھم والتي تجاربھم، عن قصص كتابة  على األطفال  المثال، سبیل
في البلد من أجل الحفاظ على   حفظ الوثائقي الكامیرون مع جامعة بامندا ووزارة الثقافة لتنسیق جھود  رابطة أمناء المكتبات وأمناء المحفوظات ف

 الدروس المستفادة من الحاضر. 

الطریقة التي   في توجیھ  بدور قیادي علومات في جامعة الكویتقسم علوم الم  بضطلع، حیث ثابحدعم األفي یستمر بالطبع عمل المكتبات   ،وأخیًرا
 التواصل االجتماعي.  لعلى وسائ 19-كوفید ب  المتعلقة تنتشر بھا المعلومات 

  االتصال  وقنوات  الرادیو  ومحطات  الصحف  مع العمل  من البلدان من عدد في  المكتبات تمكنت المعروضة،   الخدمات  من العدید وجود  وفي ظل
 . الوعي إذكاء أجل  من األخرى 

  أعدعلى ذلك وللتغلب . الحفظ بأنشطة  لإلضطالع للعمل  القدوم  من الموظفین عدم تمكن ؛على سبیل ،والخدمات األنشطة  بعضب  تعذر القیام ومع
 . الجمعیة الفرنسیة للمكتبات التراثیةكما فعلت  .الثقافیة  المواد لحفظ إرشادیا دلیالً  األسترالي المعھد

 

 ة المتاح الموارد 
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  الحاالت بعض  في  أدى مما ،)المتحدة المملكة  في  ھو  كما المثال  سبیل على( الرقمیة  بالمصادر االھتمام في  كبیرة زیادة المكتبات من العدید تشھد
  للسماح قراضاإل حد  زیادة  تم المثال، سبیل  على ،الدانمرك في .  الرقمیة  در الموا إلى  المادیة د رالموا من الموارد أولویات ترتیب إعادة  إلى بالفعل

ؤدي  ی  قد أن زیادة الطلب على الكتب   استطالع حكومي أكد  في فرنسا و  .في ذات الوقت  اإللكترونیة  الكتب من المزید إلى  بالوصول للمستخدمین
في آن    المقترضینالناشر على عدد  وقیود األقفال الرقمیة   بشأنقائمة تحدیات  التزال  ما، ولكن المیزانیات توزیعإلى إعادة  ،على األرجح ،أیًضا
  ھو كما ،واحد موقعوارد والمعلومات على من خالل تجمیع الم والتعقیداتت الوق لتقلیلالمكتبات النرویجیة معًا  تتكاتف ،. وفي الوقت نفسھواحد
 . التشیك جمھوریة في  الحال 

 

  اتخذ الحظ، لحسن. إلى ھذه الموارد الوصول یتمبموجبھا  التي شروط  على كثیًرا تعتمد اإلنترنت  عبر الموارد استخدام إمكانیة أن الواضح  منو
 آخرون قام و.  19-كوفیدب  المتعلقة  المواد إلى  مفتوًحا وصوالً  الكثیرون قدم األكادیمي،  المجال في. مفیدة مبادرات والموردین الناشرین نم الكثیر
 . الرسمیة الشبكات خارج من المواد  إلى والوصول الدخول  تسجیل بتیسیر

 

  المكتبات لتیسیر شراء بنجوین راندوم  ودور نشر ماكلیمان  مثل الرئیسیین التجاریین الناشرین من ترحیبب   حظیت  خطوات   أیًضا ھناك كانتو
ومع ذلك، فإن الوصول  .  المسموعة  الكتب مئات إلى  الوصولإمكانیة  Audible أودیبل  ویوفر  ،لإلعارة إلیھا  والوصول   اإللكترونیة الكتب  العامة

  الجزء المعني   انظر . یُشاع كما عالميعلى الصعید ال دائما ة متاحالغیر ، 19 -بكوفیدما یتعلق مباشرة ى المواد األكادیمیة، ال سیما المفتوح إل
  الجمعیات یتناول  يالجزء الذ  في  الواردة األمثلة  إلى  إضافة ،التحدید وجھ   علىالمكتبات  مجال  وفي . المعلومات من  لمزید أدناه المكتبات شركاءب 

 .مواردھا إلى الوصول المفتوح  فرنسا  في  ENSSIBیب  إنس عرضت  أدناه،

  الحال مع المكتبة الوطنیة والمحفوظات اإلیرانیة، التي لم ھو لوصول إلیھا، كما ا توسعة نطاقنفسھا من ب وفي بعض األحیان، تمكنت المكتبات 
  أیضاً مكتبتھا الرقمیة الخاصة، التي كانت أتاحت ماوإن عنوان على اإلنترنت مجاناً فحسب،  28 000مكتبة األطفال الوطنیة التي تضم   بوضع تكتف
  المخصص في عدد المستخدمین المسجلین، وأكثر من ضعف الوقتسبعة أضعاف رھا قدفي السابق بیانات ببلیوغرافیة فقط. وقد شھدت زیادة   تقدم
  القادسیة مكتبة أتاحت للمواد اإللكترونیة، في حین ركزت مكتبة ألبانیا الوطنیة بقوة على بناء عرضھا وعبر اإلنترنت. مع الباحثین  شاورللت 

 على اإلنترنت مجاناً. الب لطلالمركزیة في العراق مجموعة من المواد باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

 والباحثین المتعلمین وصول   لدعم القیودتقلیل  مع ، المواد من ةكبیر كمیات ،اإلنترنت أرشیف مثل  ،لمعلوماتل مزودة  ت جھات أخرىوفر  كما
 Hathi تسمح كما. عدد من الناشرینلبعد الطعن القانوني  مبكرا ھذا االحتمال  تراجععلى الرغم من . الصعبة  األوقات  في  المعلومات إلى وغیرھم
Trust رغم أن ھذا غیر مسموح بھ عالمیا بسبب حقوق الملكیة الفكریة. تمتلكھا المطبوعة التي الكتب من رقمیة  نسخ  بإعارة للمكتبات ، 

 

یمكن من   التي ،)OER(  العامة  المفتوحة  التعلیمیة الموارد  السیما - التعلیمیة بالمواد  الغنیة مجانا  المتاحة الموارد  من العدید ھناك ذلك، على  عالوةو
  ویحتوي  قیّمة،  تعلیمیة لموارد روابط أیًضا الیونسكو  في  التعلیم قسم  یوفر و. المكتبات  أمناء من فریق   شرافخاضعة إل ال المواد  إلى  الوصول خاللھا
(انظر    19-كوفیدموضوع ب  المتعلقة إدارة المعلومات عن  اویكیمیدیا مشروع  أعدتوقد  . القدیمة الصوتیة  التسجیالت من قدیمة   مجموعة على  أرشیفھ

 . واألطفال والشباب  للباحثینفي غضون ذلك، طورت المكتبة الوطنیة في الھند محركات بحث للموارد التعلیمیة المفتوحة و . )الحلقة الدراسیة 

 

  ومھارة ،للمكتبات تقلیدي طن قوة مو ھذا  ویُعد  – اإلنترنت عبر المعلوماتیة األمیة  ومحو  اإلعالم  وسائل   لتدریس موارد  توجد ،وبصورة خاصة
التي   اق طالدورات اإللكترونیة المفتوحة الواسعة الن أو  "MOOC"  "موك"  ھو ذلك  على األمثلة  أحد . الحالیة  الظروف  في  ة خاص بصورة  حتمیة

  الطالب لمساعدة  المعلوماتیة األمیة  محو على  للتدریب ضھا وعر بزیادة الجامعات  مكتبات من العدید تقوم كما. التعلم ولثكومن  منصة تستضیفھا
أماكن أخرى في الوالیات المتحدة  في و  كولورادو ،لوفالند، وكذلك في ھاوايتقدم المكتبات في   ،ذاتھ  الوقت فيو  .اإلنترنت  على أبحاثھم إجراء  على

 .  جائحة األمیة المعلوماتیة حول ال محو  لدورات عبر اإلنترنت نُظمت 
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  حول   اإلنترنت على  سیةاالحلقات الدر من سلسلة  في الوقت نفسھ،  ،المستقلة الوطنیة المكسیك  جامعة   في  والمعلومات المكتبات أبحاث  معھد یعقدكما 
  .الشأن في ھذا   بالموارد المتاحة للجمیع قائمة  ضعوب  ویقوم  ،)وھنا ھنا انظر (  19-كوفید و  المفتوح  والوصول   المعلومات وفیض الخاطئة المعلومات

، سواء من أجل  مالیزیاتنشط المكتبات في  نوال نفسھ وعلى الم.  في فعالیات حول ھذا الموضوع. في بنغالدیش ایست ویست جامعة شاركت   قدو
 جراء دراسات عن سلوك البحث عن المعلومات. إل  مالوعي بدور المكتبات في مكافحة األخبار المزیفة، أ ذكاءإ

 

  والتعلیم البحث  لغرض  المعلومات  إلى الوصول إمكانیة لضمانالالزمة   خطواتال قوق الح أصحاب  جمیع یتخذ أن ھمیة بمكاناأل من ذلك، ومع
بعدم وجود قوانین مناسبة لحق   مقترنالأصحاب الحقوق،  اتبعھالنھج الذي  أسفرففي البرازیل، على سبیل المثال،   .ممكن وجھ  أفضل  على والثقافة 

زیادة التركیز على ب  المطالبات تزایدتفي الملك العام. وفي الھند،   الواقعةللكتب الرقمیة، بخالف تلك  ت منصاتقدیم  عنالمكتبات عجز  عنالمؤلف 
رقمي بسبب  في توفیر النفاذ ال  شكالتم  تواجھ   المكتبات مؤتمر مدیري المكتبات الوطنیة أن نصفل استبیانوأكد  . للمواد المكتبیة صولالو تیسیر

  إتاحة العدید من الناشرین  رفض الرقمیة. وعالوة على ذلك،  ھماالتصال ومھارات على الموظفین  قدرة ب  تتعلقحق المؤلف، فضال عن مسائل 
على   جامعة غیلف في كندا  ةتعمل مكتبات مثل مكتب وبكثیر أسعار األعمال المادیة.  تفوقبعضھم أسعاراً فرض إلى أعمالھم، و  االوصول إلكترونی 

 . تسلیط الضوء على ھذه القضایا

 

  فرنسا  في   LIBER   الجامعة مكتبات  مدیري ورابطة   المكتبات التحادات  الدولي االئتالف ذلك  في  بما -  والمجموعات الجمعیات  من عدد  دعاو 
  ،للمصنفات الوصول لتیسیر أقوى  جھود بذلب  ون فیھیطالب  التماسا اإلیطالیون المكتبات أمناء  قدم  حین في  المصنفات، إلى  الوصول لتسھیل الناشرین

 المشترك التنفیذ على  اإلشراف لجنة حددت   وقد ،المفتوح الوصول نحو  أسرع بشكل  التحرك ضرورة على  شددوا قدف اإلسبانیون أما المكتبیون
"JISC"   الرامیة إلى  الجھود نفسھاب  اإلفال قادتو. والبائعین الناشرین جمیع یتبناھا أن تأمل  لتيا األساسیة  الممارسات بعض المتحدة  المملكة في  

لھذه   لوصول ل تھیئة الظروف المواتیةفي عامل حاسم  المتوازنة  الفكریة الملكیة قوانینأن  على  لتأكیدل الفكریة للملكیة  العالمي المكتب تشجیع
 . المصنفات

في    مكتبات البحثالحاجة إلى حلول أطول أجالً ملحة. وفقًا لما حددتھ  باتت خطوات التي اتخذھا الناشرونالجولة األولى من ال انتھاءمع اآلن و
حول تشغیل أسواق الكتب اإللكترونیة    وثمة تساؤالت، المیزانیات تخفیضكافیًا في وقت حال ال یكون  قد تجمید األسعار  فإن،  لكة المتحدةالمم

 والكتب الدراسیة اإللكترونیة. 

  األسترالیة والمعلومات   المكتبات جمعیة  تفاوضت. للمصنفاتوتداول أفضل  وصول   من أجل ضمان األخرى  لمجموعاتوا المكتبات جمعیات  تعملو
 محلیین ومؤلفین ناشرین مع المكتبات والمعلومات في نیوزیلندا تي أوتیاروا جمعیات و، االتحاد الفنلندي للمكتبات العامةو ،أیرلندا في  والمكتبات

  من مطالبات وعقب . النشر حقوق انتھاك  بشأن القلق  دون اإلنترنت  على قصصال لقراءة  أوقات على  العامة  المكتبات حصول  لضمان  اتفاقیات بشأن
 . الترخیص رسوم  عن أیًضا الكندیون  الناشرون تنازل المكتبات،

 

في  و) اإلنترنت علىالقصص قراءة و سعو بإنصاف على نطاق أ تعامل لا كل من أجل من (  وكندا المتحدة  الوالیات في   أخرى أماكن في  اآلن  وتتوفر
 مفید تغییر تم إجراء ر في المجو  .والنشر الطبع حقوق  قانون بموجب  ممكن غیر أو  ممكن ھو  ما بشأن مفیدة توجیھات  المتحدة، والمملكة  أسترالیا
 . الرقمي   بالوصول للسماح االطبع ولنشر  لقانون

 

  إدراج عن بنجاح  األمریكیة المكتبات جمعیة دافعت المستخدمین، دعم  أجل من الجدیدة  والخدمات  المحتوى  في  االستثمار إلى  الحاجة لتلبیة أخیًرا،و
  الوالیات في  IMLS مثل للمكتبات اآلخرین الممولین بعض  فإن  وبالمثل،. ھناك  الحكومة عنھا ت أعلن  التي االقتصادي التحفیز  حزمة في المكتبات
مرونة  المزید من الفي الوالیات المتحدة  IMLSبعض ممولي المكتبات مثل  قدمی  ، لى ذلكع عالوة  .مرونة المزید من ال للمستفیدین یقدمون المتحدة

 . 19-كوفیداالستمرار في المشاریع السابقة بسبب  نظرا لتعذر ،للمستفیدین
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 بعد  عن العمل  إدارة

 . بفعالیة بُعد  عن العمل إدارة كیفیة بشأن یاتتحد المكتبة مجال في  العدید یواجھ  - وجدت  حیثما – ابوابھا المكتبات وجمعیات   المكتبات إغالق مع

 

  بفعالیة للعمل ینالالزم والتدریب  األدواتب  الموظفین جمیع تزوید ضمان  مسبقًا، التخطیط  من الممكنإذا كان  ، ھو وضع  أفضل أن الواضح  منو
 تركیز مع بالفعل، اإلنترنت على المتاحة المواد  من الكثیر ھناك ،نفسھا الموقف والظروف فين المكتبات  م الكثیر وجود معو.  المنزل  من وأمان
  وضع  دائًما یجدر القیود،  ستستمر متى إلى  واضح  والى وقتنا ھذا فإنھ غیر. الجیدة  والدوافع  المعنویات  على والحفاظ المنتظمة  االتصاالت  على قوي 

، وكذلك االتصال  أن یسھم في ذلك الواحدة االتصال القوي بین المكتبات داخل الشبكة  ومن شأن   .المدى  طویلة   التأثیرات مع التعامل لكیفیة  خطط
ظھور    مالیزیافي   جائحة ال ت فترة وبالمثل، شھد  .ھونغ كونغ، كما حدث في المكتبات بالموردین الخارجیین، ال سیما بالنظر إلى إمكانیة إعادة فتح

 مساحات للناس للمشاركة والتعلم. بوصفھا مجموعات فیسبوك ومنتدیات افتراضیة 

 

  حول خاص   وجھ ب  انظر -  المثال سبیل على  فعالیة،  أكثر بشكل بذلك القیام كیفیة حول  األفكار  تبادل الرامیة إلى  الجھود الجمعیات  بعض تدعمو
  إضافة إلى لىإ ،والیة كارناتاكا في الھندفي وأ ،الالتینیة یكاأمر في  وأیضا المتحدة  الوالیات في  - اإلنترنت على  الندوات التي ُعقدت الموضوع 

 أثناء الحفظ  أنشطة في  االستمرار كیفیة حول  أسترالیا شیلد  بلو من مفیدة أفكار أیًضا ھناك. عام بشكل المستخدمین لخدمة طریقة   أفضل حول  األفكار
، في حین  لعمل من المنزلاطرق ل) لمساعدة الموظفین على فھم أفضل ھنا وھنا بینما قدمت مكتبة العتبة المقدسة في العراق مقاطع فیدیو ( . اإلغالق

 نترنت. التعلم وغیرھا من الفعالیات عبر اإلبرامج  شجعت مكتبة الجامعة العراقیة الموظفین على المشاركة في 

 

  تقوم بإدارة  كما اإلنترنت، على مؤتمرھا الالتفیة المكتبات جمعیة  عقدتو . األعضاء لدعم عملھا مواصلة  یةكیف أیًضا  المكتبات جمعیات تدرس و
  أوتیاروا تي -  النیوزیلندیة والمعلومات المكتبات  جمعیة  تونظم . االجتماعي التواصل  وسائط على  والحمالت  االفتراضیة الفعالیات  من سلسلة 

  . والمعلومات للمكتبات األسترالیة  الجمعیة وكذلك  ،ي صنادیق دون  مغادرة السیارةإرجاع الكتب فخدمة على  یین المكتب تدریب ل افتراضیة   جلسات 
جمعیة أمناء المكتبات وأمناء المحفوظات في    أما .المعلومات خبراتھم وأخصائی  فیھا  یتبادل ھاتفیدیوال من  ، سلسلة مكتبة اإلسكندریة، مصر أعدتو

 لتبادل وجھات النظر وتحدید أولویات المستقبل. آب الواتس قد استخدمت مجموعات فالكامیرون 

  جوانب ال  تتناول اإلنترنت عبر الحلقات الدراسیة  من سلسلة  فرنسا  في  ENSSIB " إنسیب"  والمكتباتعلومات المدرسة الوطنیة العلیا لعلوم الم تنظمو
    ،في العراق ةوالتقنی   ةالعلمی  العمیدجمعیة  فعلت  وكذلك  ،)متاحة اآلن باللغة اإلنجلیزیة (مع ملخصات مترجمة  المكتبات  على األزمة  تأثیرل مختلفةال
المكتبة   أصدرت  . الخبرات المحلیة والدولیة لدعم أمناء المكتبات في البالد لنقلالفرصة  انتھز، الذي في مالیزیا  I.D.E.A.Sأمین المكتبة یوم و

"، في حین أقامت مؤسسة  19-" مع تركیز الطبعة األولى على "كوفیدصدى المعرفة المركزیة لجامعة بغداد، العراق، منشوراً تعلیمیاً جدیداً ھو " 
  .یلیھالسید ھبة الدین الحسیني الشھرستاني ندوة على اإلنترنت حول موضوع الوقایة من الجائحة والتصدي لھا وما لمكتبة الجوادین العامة التابعة 

وكذلك    ،  أیًضا التدریبیة المواد  لمشاركة  كارولینا جنوب جامعة علم المكتبات والمعلومات في   مدرسة مع أوروبا في  2030  العامة المكتبات وتتعاون
  .للمكتبات  التصمیمي التفكیر حول  دورات یةالدانمرك المكتبات جمعیة  تعقدو  .تدریب أعضائھ االتحاد الھندي لجمعیات مكتبة العلوم الصحیة في 

كلیة اإلمام لة المكتبة المركزی  ونظمت   .عن بعدتعلیم الالمستمر إلى  الشخصيض التطویر المھني ووقامت جمعیة المكتبات النمساویة بتحویل عر
   بالتعاون مع قسم النظم والفھرسة اآللیة. یةعمكتبات الفرلورشة عمل تدریبیة ل  كاظمال

في مصر الوقت    شبكة مكتبة مصر العامةبینما استثمرت  واصلت مكتبة الھند الوطنیة دعم المتدربین بسلسلة من الندوات عبر اإلنترنت. كما 
المكتبة الوطنیة ودائرة المعلومات في ترینیداد وتوباغو أیًضا   ونظمت. التوسعات المخطط لھا في أجزاء جدیدة من البالد تنفیذ مواصلة العمل علىل

الخاص بجمعیات المكتبات أدناه   الجزءالروح المعنویة والشعور بالتماسك. انظر  ورفع الموظفین،حملة جدیدة لتشجیع األنشطة التعاونیة بین 
 للمزید.

 

 المكتبة  موارد  تخصیص إعادة 
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  تم المثال، سبیل  على أیرلندا، في . أخرى أدوار  تولي في فعالیة  المكتبات موظفو  أظھر  معینة، خدمات   على الطلب  ضا انخفو المكتبات غلق  في ظل 
ترینك في  وفي   .) قیام بذلكالمكتبات في سان فرانسیسكو لل موظفو  ع تطوكما ( اقتفاء أثر مخالطي المرضى  في  للمساعدة  المكتبة موظفي  انتداب
 من  الستفادة ل على ذاتھا العالمیة  الصحة  منظمة بمعاونة  تولین جامعة    مكتبة موظفووقام  یساعد بینما .مھام أخرى مؤقتًاالمكتبیون تولى  التشیك
 العلمیة.  النصائح أحدث 

  على یساعد مما المعزولین، ألشخاص ل  االتصال مراكز في  للعمل یینالمكتب  انتقال  على األمثلة من الكثیر المتحدة المملكة  أنحاء  جمیع في ویوجد  
 أماكن فيو . كندا ونیوماركت، أوكالند، نیوزیلندافي  الخارجي  بالعالم الغالب، في  اإلصابة، لخطر عرضة األكثر الفئات اتصال  استمرار ضمان
 من أشخاص حول  ویكیبیدیا مقاالت  جودة تحسین على یعملونحیث  المكسیك، في  الحال  ھو كما  أو مجتمعیة، بمبادرات الكتبیون تطوع  أخرى،

المحلیة   خبارإنجلترا وتتوافر ھذه القائمة في األ  في  العمل في  االنتشار والتوزیع إعادة بأنواع  أخرى قائمة  تتوفرو. تمثیلضئیلة الال  مجموعاتال
من أجل   ھاوتبادلأنھا أفضل مكان لجمع المعلومات حول الوضع المحلي   READأثبتت مراكز مكتبات  نیبال،في   المحلي، الصعید على و .العامة

 أفضل.  بصورة ضمان استجابة الحكومة 

 

  عدد  تزایدل وذلك استجابة  ،لمشردینلمحلي   مأوى في بالواي فاي  الاتص ونقاط   المكتبات في  المحمولة أجھزة الحاسب توفیر تم كانساس، فيو
 كارولینا والیة ریتشالند، مكتبة وتشارك بمعداتھا، كندا إدمونتون، وتبرعت بمركباتھا،  أوھایو تولیدو، تبرعت بینما منازلھم، فقدوا الذین األشخاص 

 التابع لھا. في موقف السیارات  لألیدي سلً اغمو متنقالمرحاًضا  ، كولورادث باسادیناو سو  مكتبةنشأت أ. األیدي  ات مطھر منافذ   في  الجنوبیة

 

  سانت مقاطعة  مكتبة تقدمو. العامة إندیانابولیس مكتبة مثل  ،البطالة یواجھون الذین لألشخاص الرئیسیة  الموارد توفیر  إلى  أیًضا ریتشالند تتطلعو
  المكتبات تدعم و. للطعام  كبنوك اآلن  العامة تورنتو  مكتبات بعض وتعمل  ،العامة سینسیناتي  مكتبة في  الحال ھو  كما  لألطفال، الطعام وجبات   لویس

  في  READبینما تقدم مراكز    .لمشردینلو األشد عرضة للخطر  لألسر الغذائیة المواد توصیل ،أسترالیا موناش، في  وكذلك  ،باسترالیا یارا في
غضون  وفي . وتواصل دعم جھود التطعیم، على سبیل المثال، خدمات اإلسعاف في نیبال ، جنبًا إلى جنب مع األقنعة الغذائیة،جنوب آسیا الحصص 

المھاجرین والالجئین وغیرھم من التورونیون الترحیب ب  یوم الوافدین الجدد من أجل ب السنوي المدینة احتفال إلى  مكتبة تورنتو العامة انضمت  ،ذلك
 في نیبال الدعم للعمال المھاجرین الذین تقطعت بھم السبل.   READقدم مراكز ت في حین  .إلى المعلومات والخدمات ھم وصولتیسیر  و ،الجدد

 

بعض   ي فكما  – أثناء غلق المكتباتلمساعدتھم على قضاء الوقت  لألطفال   كتب بتوزیع أوكالھوما مدینة  في  المدارس مكتبات تقوم نفسھ  الوقت وفي
المدارس إلى   تیسیر وصول  على ضرورة  Walloonوالون  توجیھات  بینما تؤكد  -لصالح األطفال في الحجر الصحي  في مالیزیا  العامةالمكتبات 

 لن الذین للطالب  المعدات من وغیرھا المحمولة  الحواسیب بنسلفانیا والیة  جامعة  مكتبة تقدمو.  على األقل حتى إعادة فتحھا ،مجموعات المكتبة
 . إسبانیا في للمھندسین العلیا الفنیة  المدرسة مكتبة  ومثل  .المنزل من  الدراسة مواصلة  من یتمكنوا

 

  مكتبة وُوظفت .ساسییناأل العاملین أطفال  لرعایة كمرافق  فرانسیسكو  سان  في  تالمكتبا تعمل  حیث ،ھاومعدات المكتبة   مباني أعید استخدام كما
  أوبیسبو، لویس  سان  وفي للمشردین، مأوىك أوریغون سبوكان،  في  مكتبة واستُخدمت  ،للطوارئ تنسیقل امركزلتكون   أالسكا أنكوریج، في  لوساك

  استخدام  یتم ،أوكالند فيو . سیاراتھم  في  العیش على أجبروا الذین لألشخاص آمنة  مساحةلیكون  المكتبة سیارات موقف  استخدام تم ،كالیفورنیا
 . 19  -كوفید ل، تعمل المكتبة كمركز اختبار كانساس سیتيوفي مدینة   .إضافیة أقنعة للحصول على اآلن )Bookdropsالكتب ( حاویات إرجاع 

 

  الحمایة  وأدوات  معدات  لطباعة  األبعاد ثالثیة المكتبة طابعات  استخدام  عن  الروبوتات، ومدرسة  الوطنیة المكتبة بین التعاون أثمر لیتوانیا، فيو
  جامعة  تشارك بینما ،والبرتغال وفرنسا ومالیزیا نیوزیلنداو وكندا  المتحدة الوالیات في  المكتبات تفعل كما.  األبواب مقابض مثل األبعاد ثالثیة

  بالمعدات األمریكیة المكتبات في  الحفظ  إدارات تتبرع. المساعدة من  األبعاد ثالثیة طابعة   لدیھ شخص  أي یتمكن حتى  لھا المعتمدة التصامیم كولومبیا
 . التوزیع من  لتحقیق مزید المحلیین السكان  التي صنعھا القماش  أقنعة  بجمع الموظفون قام ،الھند فاالباتانام جي بي، مكتبة  في  .الموجودة 
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العدد المطلوب     المكتبة لمواد " الغامضة  للصنادیق "  أسترالیا غرب  والیة مكتبة عرض  في المسجلین  عدد فاق فقد  !  الكتب  ننسى وال ینبغي أن
وبالمثل، أنشأت المكتبات العامة في    .المحرومة  المناطق  إلى كتب  حقائب  المتحدة الوالیات  سیتي في  كانساس مكتبة وقدمت  ،كبیرة بسرعة

المصنفات   إلتاحة فیھا  وغیرھا من األماكن التي یمكن  الصدقة معمطا التحدیدمونتیفیدیو، أوروغواي، خدمة للكتب المتجولة، حیث تزور على وجھ  
 إلیھا.      لمن یحتاج

 

 إعادة فتح المكتبات 

.  محدودة تزال ال األمثلة  أن  من الرغم على ، انطاق األوسع  القیود رفع إلى تتطلع التي الدول  أعمال  جدول  فيبات  المكت  فتح  إعادة و نحویتزاید التوجھ 
  تستند أن یجب و). الدانمرك لوجومكلوستر، كما في(  أخرى مرة  الدروس  تم استئناف  إذا  حتى ،  مغلقة المدارس ات مكتب  تظل  األحیان بعض  فيو

كأن أربع مراحل،  إعادة الفتح على جمعیة المكتبات الیابانیة   توجیھاتتقترح و  .السلطات  جانب   من للمخاطر شاملة  تقییمات إلى بالطبع القرارات 
  لعدوى ا، ومستویات باتلمكت لم الناس استخداطرق و  ، الناس بین، واالتصال الوثیق األسطح عن  الناجمة ، تحلیل المخاطرالمثال على سبیلیتم، 

كیفیة تقییم  بشأننظرة عمیقة  مملكة المتحدةفي ال  مرتبطة بعضھا البعضالمكتبات الالصادرة عن   التوجیھاتكما تتضمن  في المنطقة. عموما
 المخاطر. 

 

عندما  ،من المھمو.  عدمھ  فتح المكتبة من  قرارالتخاذ كون ھناك مساحة أكبر أو أقل لمدیري المكتبة ت ، قد على المستوى الوطنيالمتبع نھج لل وفقا و
على   ،شروط أكثر صرامة في الخطط الموضوعة   توجد آخر أماكنفي ووالتعلیمات المناسبة. توجیھات الالدعم و  یحصلوا علىأن  ،لھم الفرصة تتاح

استیفاء شروط مجموعة من البروتوكوالت التي وضعتھا على المكتبات  فتح إعادة یتوقف ، حیث نظر الروابط أدناه)سبیل المثال في ھولندا (ا
مكتبة أوك بارك،  أماقبل االنتقال إلى مرحلة جدیدة،  توفرھا الشروط التي یجب توجیھات  ، تحدد المكتبة میدلوثیان، إلینويفي و . ةسلطات المكتب 

 مع الموظفین الختبار خططھا.  تدریبات، قبل التنقل بین المراحل، بإجراء المكتبة الوطنیة الصینیةوقامت  المھام بطریقة مماثلة.  تحدد فإلینوي 

 

  ث وحدالتأكد من   عند المكتبة منمحددة  أجزاء في  الجدیدة  واألنشطة   الخدمات نافاستئ  مع تدریجي، نھج اتباع على  اآلن  حتى األمثلة  معظم  تركزو
.  التواریخ تحدید في  حذر ال  اآلخر البعضیتوخى  بینما ،جائحة ال معالجة  بمدى التقدم في  التي تلیھا إلى  مرحلة  مننتقال  اال بعضال ربط ی و .بأمان ذلك

تحدید مواعید   فقط نایمكن  وعنئذ ، ، ثم وضع الخططالمفید ھو البدء بتقییم المخاطر إن النھج تبات والمعلومات أوضحت الجمعیة األسترالیة للمكو
   سیكون لھ تأثیر أیًضا.  ھذا ،بعد لم تفتح أبوابھا، بالطبع، أن المنظمات الشریكة أیًضاحال ال وألن  الخدمات.مختلف  تقدیم استئناف

 

لطابع ونظرا ل، يمبان الفتح خدمات أو  ال  تقدیماستئناف  في حالة وحتى  إعادة فتح المباني.  و نحمن أي اندفاع ات  حذر مجال المكتب  ،عامةوبصفة 
، على النحو المبین في التوجیھات  الوضع بصورة ملموسةتحسن ی  إلى أن  امناسب  یكون ن ل إعادة الفتحفإن  ،یةتب خدمات المكال الذي تتسم بھ الخاص 

  أن تعود قبل   ھافتحبعد إعادة  أبوابھا مرة أخرى   تغلق إلى  اضطرت مكتبات كانت ھناك بالفعل حاالت ل   یونیھ. 9الفلمنكیة (البلجیكیة) الصادرة في 
 . المنفذة إلى وضعھا الطبیعيواإلجراءات في المجتمع   لفیروسبا لإلصابة  المستویات العامة 

https://slwa.wa.gov.au/our-services/state-library-mystery-box?fbclid=IwAR3CQxNfsg7ajnfWtLLl7duw5aakff3A6kVHSVTmDX3plFV9E3_CuEohhSk
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وبالتالي فإن   ،.بعدفیما تنفیذ قواعد أكثر صرامة   تدعو الحاجة إلى فقد ،الوضعبھا تطور ی  التي   كیفیةال من التیقنعدم حالة  بسبب عالوة على أنھ 
العمل من المنزل یوًما واحًدا في   اصلة بمو فیرجینیاغرب مكتبة جامعة توصي  ،(في الواقع الحسبانإمكانیة العودة إلى اإلغالق یجب أن یوضع في 

 .سبق إعدادھاجد مجموعة مختارة من الخطط التي و ت ، الجزءھذه العادة). في نھایة ھذا  نفقد األسبوع حتى ال 

 

 المكتبة في  الموجودین عدد  الحد من 

  ماكاو  في . االجتماعي التباعد على الحفاظ   لتیسیر ،المكتبة في  واحد   آن في الموجودین عدد  تقلیص ھيو  ؛المخاطر من للحد  اتخاذھا یتم واحدة   خطوة
  خالل )  الصین( كونغ ھونغ في  أیًضا اتخاذھا تم  خطوة  وھي ،المكتبة في األعداد  لتحدید التذاكر إصدار نظام العامة  المكتبات تستخدم ) الصین(

في    ،القراءة  غرفةفي أشخاص فقط  5 بوجود  سمحت مكتبة صربیا الوطنیة في مرحلتھا األولى من إعادة الفتح. فتحال إعادة من األخیرة  المرحلة 
  200عدد   المكتبة الوطنیة في كرواتیا  وحددت  .بتلمیذ واحد فقط في كل مرة ،التي فتحت أبوابھابعض المكتبات المدرسیة في جنیف، تسمح حین 

الروسیة أیضا  دار الكتب تخطط و .متاحة أماكنمعرفة ما إذا كانت ھناك ص الذین یریدون استخدام المكتبة لألشخا یسمحتطبیق  توفیر مع  ،شخص
المكتبة   المسموح لھم بدخولاألشخاص  فإن عدد، كسمبرغ الوطنیةمكتبة لُ ب  فیما یتعلقأما   . االختیارشخصا، أیضا عن طریق  150-100 عددلتحدید 
 مع انخفاض مستوى التھدید.أیضا سیزداد 

إضافة إلى  ، الالزمة  توافر المساحة شریطة، أقصى كحد  في األسبوع  حجوزات   3بإجراء  سمح ، یُ المكتبات لزیارة األشخاصمن  ولتمكین عدد أكبر
التي یمكن نواع األمختلفة العدد المواد   مكتبة لكسمبرغ الوطنیةحددت كما واحدة.  ال زیارة في ال   كتب 10إلى   مقدما  طلب تُ عدد الكتب التي  تقلیص

  .المرة الواحدةحجزھا من من المجموعات في 

 

، في الیابان مكتبة فوھوكي و، مكتبة معھد المعلومات العلمیة والتقنیة في شنغھاي، الصینجنیف، سویسرا، وكذلك المكتبات العامة في  طبق تُ  كما 
  WeChatتطبیق  من خالل مع وسائل التواصل االجتماعي تكیفاقل األ للقراء خیارات الصین  وأتاحتفي غرف القراءة (  مساحاتلنظام حجز ل

 . زیاراتالحجز سھیل لت تطویر تطبیق على  تعمل میالنو  اإلرشادات الفلمنكیة (البلجیكیة). حتى أن المكتبات في  أیضا بھ  وصى ت ھو ما )، ووالھاتف

 

  )، المسموح لھم بالدخول األشخاص لعدد الحد األقصى  إحصاء  أیًضا تتیحرمز للدخول) ك(حقائب أو  سالل بتوفیر   اھولندفي  اتأوصى نظام المكتب و
وقت  الفي  المكتبة إلى  ال تزید عن شخصین   اتمجموع بدخول أیًضا الھولندیون  وسمح. تطھیرفي ال فعالیة    أقلواقترح البعض اآلخر وسائل أخرى 

 األقل.  متر  2على  ابینھممجموعات ال تزید عن شخصین، ل 2+  2قاعدة  اقترحوا ن، الذین واالستونی  كذلك فعل .ذاتھ

كما في   ةط مفر زیادة  أو  امثال فنلندفي  كما  في البدایة  صغیرة  اأعدادتكون قد المكتبة ( زیارةفي  الراغبین التنبؤ بأعداد یصعب ألنھ قد  اونظر
  وقت القادمین إلى المكتبة في عدد مع  لتعامللحجز الزیارات مسبقًا خیارات    أخرىكتبات مناقش ت و، )الیاباننامازو في  / شیزوكا  مكتبة اتاشتراك
مثل   -أخرى  ة ی مكتب خدمات  تقدیموبالمثل، یمكن أیضاً . المكتبة الوطنیة الصینیةو لوطنیة األلمانیة المكتبة انفذتھا بالفعل التي ت ممارسة الوھي   -  واحد

  أو تشجیع الطباعة الرقمیة ،فرجینیا الغربیة على النحو المبین في فقط،   مسبقالحجز المن خالل  –دعمالمن  ذلكغیرو المسح الضوئي أو الطباعة أ 
 ألجھزة المحمولة، كما ھو الحال في المكتبة الوطنیة في البرتغال. من ا

 

في    المكوث تحدید وقت  مجلس المكتبة التشیكیةاقترح ، في الوقت نفسھالمخاطر   تقلیلو، المكتبات  ومن أجل إتاحة الفرصة لمزید من الناس لزیارة
إلعادة فتح أبوابھا لفترات ال تزید عن ساعة واحدة (تلیھا  نغ (الصین) ھونغ كوأخرى. كما تخطط توجیھات أیضا  كررتھالذي  الرأي و، وھالمكتبة

 . كتبةللمكوث في المأیضاً حداً أقصى قدره ساعة واحدة  توضع ف  شنغھاي  أما، لتقلیل وقت المكوث بالمكتبةفترات راحة قصیرة) 

 

 ،كان ذلك ممكنا حیثماالمبنى  خارج   خدمات  تقدیم، المثال سبیل على منھا  ،المتحدة الوالیات  شیكاغو، في فیھا  النظر یجري أخرى خیارات ثمةو
  أیضا وردتفي البرتغال   ). التشیك جمھوریة أیًضا بحثتھا فكرة  وھي ( سنًا  األكبر مینالمستخد مثل  معینة لمجموعات المحددة  العمل  أوقات  وتقیید
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في   المرتبطة ببعضھا البعض المكتبات توجیھات (أیضا في   ةالرسمی توجیھات الفي  األشد عرضة لخطر اإلصابة فكرة إعطاء األولویة للفئات 
  توجیھاتالا أیًضا في معلیھ التركیزتم  تینا النقطت كل . نزلمفي المساعدة األشخاص الذین لیس لدیھم إنترنت إلى  ضرورة إضافة   )، المملكة المتحدة

، كما ھو الحال في  إذا لزم األمرمساعدتھ ل شخص  أي  من  بالقربمعدات الحمایة الشخصیة  تكون كي التخطیط   وقد تحتاج المكتبات أیضا  ة.البلجیكی 
 الیابان.

 

  مستوى ینخفض إلى أن مغلقة المكتبات إبقاء إلى  الحكومات سعت ،االجتماعي بالتباعد المكتبات مباني تصمیم یسمح ال  حیث  أخرى  أماكن في و 
شيء  ینطبق ال و.  المواد القیمة  ، وأیضا على نسخ منواحصل على الكتابانقر خدمة   المكتبة الوطنیة الھولندیةل، تقدم فعلى سبیل المثا   . الكلي الخطر 

مكتبة الفرنسیة، وكما سبق أن اعتمدتھ توجیھات  النفسھ أیضا على المكتبات المتنقلة أو المكتبات المركزیة األكثر انشغاال، على النحو المقترح في 
 الوصول دون اتصال.  إلتاحة  عن بعدخزائن في كوریا، تستخدم بعض المكتبات و . فانكوفر العامة

 

  تمدید في  االستمرار خالل من بذلك القیام  إلى) الصین( ماكاو  سعت  المثال سبیل  على. المكتبة إلى الحضور  إلى  الحاجة  لتقلیل جھود   أیًضا ذلب تُ و
  كونج ھونج سمحت  كما. ) مكتبة الجامعة(أیضا في  ممكن حد  ى أقص إلى اإلنترنت عبر الخدمات  استخدام على األشخاص وتشجیع  االستعارة فترات

 .  األكادیمیة مكتباتھا في الغاء غرامات التأخیر و ،د محد غیرألجل  بتجدیدات ) الصین(

 

، كما ھو الحال في   -  ھاأو إعادة تشغیل -خدمات التوصیل  أو مواصلة  ،األقل على القادمة  ألشھر في ا  ةرقمی  خدمات لتقدیم أخرى مكتبات خططت و
، سویسرا، أو من خالل  جنیفالكتب، كما ھو الحال في  للحصول علىإلى المكتبة فیھا لمستخدمین یمكنھم الحضور لمحددة  أوقات  تحدیدأو  فرنسا. 

الفلمندیة تركز بقوة على  النصیحة . والواقع أن لوج المكتبة من الفصول الدراسیة (األكثر اتساعا) على النحو المقترح في المملكة المتحدة استخدام كت 
وقد  إلى التكیف مع الوضع الجدید. التي بحاجة سیما تحسباً لحاجة نوادي القراءة الصیفیة الخدمات عبر اإلنترنت، ال  تقدیماالبتكار في  مواصلة قیمة 

، لبعض الوقت في المستقبل، كما تشیر  اإلصابة لخطر المعرضة یكون من المستصوب الحصول على خدمات عن بعد لبعض الوقت، ال سیما للفئات 
 التوجیھات النرویجیة. 

 

  على بالتجزئة، البیع لقطاع توجیھات المقدمةال اتباع إلى المكتبات من العدید واتجھت .  ي حالفي الوقت ال رئیسیة مشكلة  المناسب العدد تحدید ویُعد
  في 2م  12.6و  ،وبلجیكا بولندا في  2م 15  إلى ،والبرتغال وسلوفینیا أیرلندا في للشخص  2م 20  بـ السماح ما بین  إذ تتراوح ،كذلك تنوعھا من الرغم

في أسترالیا   2م 4  و في كرواتیا ،  2م  15 و  لألطفال في ھولندا، 2م 5للبالغین و 2م 10في جمھوریة التشیك والنمسا،   2م 10و  المتحدة،المملكة 
القیود المفروضة على عدد األشخاص في   ھولندا رفعت  ذلك،مع و القیود،في المكسیك. بدأ رفع بعض ھذه   2م 3قطر ورومانیا و  و فرنسا وإستونیا و

 . بصورة عامة  ي الصح للوضعوفقا ، متغیراحًدا أقصى  المكتبة الوطنیة الصینیة وتضع یولیو،  1المباني اعتباًرا من 

  المكتبة الوطنیة في كرواتیاتتبع االتصاالت، مثل الحكومات من أجل تیسیر  التي تقدمھاوقد تحتاج المكتبات إلى التعامل مع طلبات المعلومات 
المكتبات  التي أعدتھا  التوجیھات وأشارتة. في المكتب  ى قضالتي تقیس درجات حرارة الزوار، واألوقات التي تُ  ،في األرجنتینبة الكونجرس  ت ومك

 یوًما.  21ھذه البیانات لمدة  ب فاظ ت حجمع سجالت المستخدمین واالإلى  في المملكة المتحدة   المرتبطة ببعضھا

جنة الحریة  وقد أصدرت ل .ذلك لجنة الحریة الفكریة التابعة لجمعیة المكتبات الیابانیة نوھت إلى یثیر قضایا حول الخصوصیة، كما  أنھذا  شأن ومن
قفي  ت ل، والتدابیر التي یمكن اقتراحھا المكتبات إعادة فتحب  المتعلقةالجوانب  بشأن مبادئ توجیھیةالمكتبات األمریكیة بالفعل  لجمعیةالفكریة التابعة 

  CILIP في المملكة المتحدة  جمعیة المكتبات والمعلوماتل، أعدت وبالمث  جھود التصدي للجائحة. تتعلق ب أو عناصر أخرى أثر المخالظین للمرضى 
من الفئات المھمشة أو  األشخاص تؤثر على أن استخدام المكتبة، أو مام أ عائقا تشكل  ن أ ترحةمقي خطط ألینبغي ال  ھ ، تؤكد أن مذكرة استشاریة

منفصلة عن البیانات األخرى التي یتم  المرض حق في الخصوصیة. وعالوة على ذلك، ینبغي أن تظل بیاناتلبا را ضر لحق الخاضعین للحمایة، أو ت 
 وضع المتطوعین. وبیان بقدرة كافیة (بما في ذلك حذف البیانات)، ذلك تم ی جمعھا، وأن 
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 المستخدمین تركز نسبة  من الحد

  الناحیة من كافیة مساحة ھناك كان  لو حتى  ذلك، أنھ من األھم. للزوار  المفتوحة  المكتبة أقسام  عدد  تحدید وھي  البعض یتخذھا أخرى  خطوة  ھناك
  جمعیات  الذي قدمتھ الدلیل في  موضح ھو كما تعقیًدا، أكثر ذلك  یجعل قد  المرافق  بعض استخدام  فإن االجتماعي، باعدالت  الحترام للناس النظریة
 ). أدناه انظر (  الفرنسیة المكتبات

 

  مناطق( األماكن من  عدد إلى  الوصول الصعب  من جعلت   التي ،)الصین(  ماكاو في  وكذلك ) الصین( كونغ ھونغ في  الحال ھو  ھذا أخرى،  مرةو
  على فقط، رةاالستعا على الخدمات  بقصر أیًضا  التشیكیة المكتبات مجلس  أوصى وقد ).  الذاتیة الدراسة  غرف االجتماعات، وغرف   ،لألطفال القراءة
مجموعات من  ل المكتبات، یخطط الھولندیون لفتح في غضون ذلك. بعض المكتبات المدرسیة في جنیفھذا ما فعلتھ أیضا و . البدایة في  األقل 

 لتجمع في الخارج. لنقاط تحدید و، لمستخدمین اآلخریناأوقات  تختلف عنأوقات في ، ولكن  األطفال

 

 عن  بعیًدا یجلسون الناس  أن من للتأكد(  األثاث بعض نقل تشمل ؛بعضھم من على مقربة  األشخاص  یقضیھ  الذي الوقت قلیصلت  أخرى وسائلثمة و
  ،لالستخدام ت لیس اأنھب  اعلیھ عالمة وضع أو  فقط لكل مستخدم (كما ھو الحال في بعض مكتبات مدارس جنیف)،   ة واحد بطاولة السماح و ،)بعضھم

  استخدام حیث یمكن ،السوید في  .المكتبة الوطنیة لكرواتیا كما ھو الحال في  لكل مستخدم   محدد مكان أو تخصیص  ،الصینیة تایبیھ في  الحال ھو كما
  في  ھا وضع  ،على سبیل المثال ، أجھزة الحاسببین  المباعدةآخرون إلى  اتجھ و . الوقت المسموح بھتحدید و ،عامین حاسوبین  من فقط   واحد حاسب 

إنترنت  لیس لدیھم  من قصر استخدامھم على  أو تھدف إلى   ، كانساس). (كما ھو الحال في توبیكا ھاستخدامالطلب تحسبًا فة من المبنى أجزاء مختل
 في المنزل (كما ھو الحال في بلجیكا). 

 

في  (  المالعب أركانو  ،)نمساالفي ( المقاھيوایا زو  ،)فرنسا  في  مقترح  ھو كما( مغلقة  االجتماعي لتواصلا مناطق  إبقاء األخرى  الخطوات  تتضمنو
  ال  بحیث المساحات  ترتیب وإعادة  ،  في فالندرز)كثیر من الناس) (كما  ال أن یلمسھاخطر  لكن ھناك'كتب األسبوع' ( تبرزوعرض مقاطع  ،ھولندا)
ً   الوقوف أو الجلوس إلى الناس یحتاج  عی شجت و ، وإبعاد التجھیزات  االتجاه، أحادیة أنظمة اآلخر  البعض ویقیم). ماكاو جامعة  في  كما(  لوجھ وجھا

 ألمانیا.  في كما اإلمكان، قدر   المنفصلة جوالمخار  المداخل 

 

مس الكتب التي یخطط المستخدمون القتراضھا بالتأكید (كما  الوصول إلیھا دون السماح بل یقترح البعض -طرق مختلفة للوصول إلى الكتب   توجدو
 في سلوفینیا  كما( المصنفات بإحضار فقط للمكتبیین  والسماح ،الوصول إلى األرفف في البدایة معظم الخطط تھدف إلى منع –في ھولندا) 

 .ظفین، نظرا لصعوبة إنفاذ القواعدفتح المكتبة بدون مو  عدمإلى أھمیة  الدانمركیة توجیھات الوتشیر  . )والبرتغال

آمنة    كي تكون  األماكنفي كیفیة تكییف  ملیا الھتمام، تجمع بین مقدمي الخدمات والمھندسین المعماریین، من أجل التفكیربا جدیرةبالفعل جھود   تُبذل
  "COVID-19 Safer Spaces"  كثر أمانااألماكن األ- 19-كوفید ، كما ھو الحال في مشروع ومریحة

 تنظیم الفعالیات واألنشطة 

نجحت في ذلك . وقد أخرى مرةأمرا ممكنا  الفعالیات  تنظیملجعل  بالفعل خططتوجد  المكتباتفتح   إعادة ا كبیرا في طشو قطعت البلدان التي  وفي
 أخرى.  في مناطق  تماماانعدامھا و،  ق في مناط  بسبب انخفاض معدالت اإلصابة كبیر إلى حد 

 

لیصل  ھذا العدد   سیزدادیولیھ،   1من  بدءاو ، المكتبات شخص داخل   100 یقرب منما  ضمتبالفعل فعالیات  ظمتنُ ، على سبیل المثال، النمساي فو
(متر  د االجتماعي عاب ت ستمر تطبیق القواعد المتعلقة بالی حاالت، . في ھذه الخارجھا شخص   500و المكتبة  داخل حد أقصى ك شخًصا  250إلى 
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ناء ، باستثناء األشخاص الذین یعیشون معًا (مجموعات تصل إلى أربعة)، ومع االلتزام بارتداء أقنعة الوجھ عند الدخول والمغادرة، وكذلك أث واحد)
 الحفاظ على المسافة.  یتعذرعندما  الفعالیات

الذین ال یعیشون   األشخاصبین  ینمترمسافة الحفاظ على  لكن مع  شخص،  100صل إلى ی  فعالیات تضم ما بإقامة ةلسلوفاكی ا  اتسمح التوجیھت كما 
على   ةظ ف احمال ة طشری فقط،   شخصا 20الفلمنكیة بمجموعات تصل إلى   التوجیھاتفي الوقت الراھن، توصي وقفازات.  التوفیر و، ھنفس في المنزل 

أحد  قد یكون سبتمبر.   1الكبیرة حتى   الفعالیات یستمر حظر على أنیولیو،  1من   بدءا القیود مزید من اللرفع ط ی خط ت ال، مع االجتماعي التباعدقواعد 
المكتبة   ات ، وكذلك توجیھةالتشیكی  اتالتوجیھ تشیرطر، كما خال قل ی  ماعند الفعالیات تنظیم، مناسبا الطقس  یكون عندماالخیارات، على األقل 

 .حد أقصىك شخصا  150  طشرعلى الرغم من أنھ في ھذه الحالة األخیرة، ال یزال ھناك  ،الوطنیة في بولندا

 

، والتخطیط السریع إذا  كامالتدریبا  تدریب للموظفین والمتطوعین ضرورةوجیھات المكتبة الوطنیة البولندیة على ، تشدد ت الفعالیاتتنظیم  وأثناء
   . ، التباعد اآلمن بین المشاركین، واإلدارة الدقیقة للمداخل والمخارجتوجیھات الوزارةشیاً مع تموخارج.  ال نشخص مأي  على ألعراض ا ظھرت 

  استئناف إمكانیةإلى  الفلمندیة (البلجیكیة)  التوجیھات . وتشیر اعملی لتدریب اتطبیق  مدى جدوى للوقوف على بعض الخطوات  اتخاذ  كذلكویجري 
شیكاً. وقد  یكون التخرج و عندماأو عن بعد،  تقدیمھا على الدورات التي یتعذر یقتصر  كان ذلك وإنیولیھ،  1من   بدءا الدراسیة  تبعض الدورا 

  البولندیة الوطنیة  التوجیھاتبالفعل. وتقترح  مكتبات أخرىھا ت دعم المبادرة التي أطلق –كما تؤكد التوجیھات الفلمندیة أیضاً  –یكون من األفضل 
  مكتبة فرنسا الوطنیة تخطط  لمواد. ل ھتمام االإیالء المزید من م الفني، وی لتعلا مكانفي   وجودھاب  یُسمحاألعداد التي  تقیید ترحكما تق، ھنفس  الشيء
تتضمن و. أبوابھا للجمھور أشخاص، بعد أسبوع من إعادة فتح 8على  على أن تقتصر األعداد دوراتھا للمتحدثین بلغات أخرى،  الستئنافبالفعل 

 . عند تنظیم الفعالیات ناذھا في الحسب أخالواجب  عتبارات باالقائمة ھ أیًضا ملحقًا ب   في المملكة المتحدة المرتبطة ببعضھا البعضالمكتبات  توجیھات

 

 الصحیة  النظافة  ممارسات  تعزیز

غسل   إمكانیة من التأكد المثال  سبیل على ،ةرئیسی ال القضیة  ھي للنظافة العالیة المعاییر أھمیة  تعد ،جائحة الانتشار أماكن جمیع  في  الحال ھو كما
  مثل  اجھزة  بجوار  وربما( المدخل  عند الیدین معقم وتوفر  قنعة،األو   قفازاتمثل ال على المواد أیدیھم بصورة متكررة والحصول  الموظفین
حتمل  المأو غیرھا من المواد  للمنادیل الورقیة ضافة إلى توفیر صنادیق إ  .بانتظام ھمیدی أل الموظفین غسل بشدة یوصى  ذلك لى إ إضافة ). الحواسیب 

توظیف المزید  ة ضرور ،التوجیھات األندلسیة تشیرو. ) التوجیھات الفلمنكیةقترح ت مثالیة، كما دواسة ب المزودة  النفایات  (قد تكون صنادیق، تلوثھا
 االھتمام الالزم.  وإیالئھاضة للخطر، تحدید األسطح األكثر عرم لویمكن دعمھ عمل. ال، أو تمدید ساعات من موظفي التنظي

 

 المستخدمین من صحي   إعالن طلبو  ،المدخل عند الحرارة  درجة  فحصو ،الوجھ  أقنعة لمستخدمینا الرتداء  صارمة قواعد) الصین(  ماكاو وطبقت 
  كونغ ھونغ في األكادیمیة المكتبات فيو ). كذلك  الثقافیة المعاییر یعكس أن یجب  ولكن ، أیًضا المتحدة لوالیاتایتم النظر فیھ  في  إجراء وھو (
المكتبات الیابانیة   جمعیات وفي أماكن أخرى، تشجع توجیھات   .األقنعة  وطلب ارتداء  رارةالح درجة  لفحوصات  أیًضا المستخدمون یخضع ،)الصین(

عراض، أو الذین زاروا مناطق  األب  المصابینأعراض المرض على استخدام الخدمات عن بعد. وینطبق الشيء نفسھ على ب  المصابیناألشخاص 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-volwassenenonderwijs
https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
https://www.bnf.fr/fr/le-francais-langue-etrangere-fle-la-bnf#bnf-atelier-de-conversation-en-fran-ais-langue-trang-re
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-reopening-libraries-not-when-but-how/
https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-reopening-libraries-not-when-but-how/


 

الذین یتطلعون إلى   تھمدرجات حرار  فعةالمرت مناطق عزل حیث یمكن اختبار المستخدمین  مكتبة الصین الوطنیةأقامت . مؤخرا  شدیدة الخطورة
   دخول المكتبة بسرعة أكبر.

 

  جھد أقصى جب بذل ی  ممكنا، ذلك كان متى، اسوبالحمثل الدعم باستخدام أجھزة  -مباشرالتصال المزید من االنشطة التي قد تتطلب  باأل فیما یتعلق
 والموظف في ھذه الحالة أقنعة.   زائر المكتبةفي لبنان بأن یرتدي كل من  الكسلیكجامعة روح القدس للحفاظ على المسافة. وقد أوصت 

 

المكتبات  یتم تشجیع  .  الخدمة الذاتیة أجھزة مثلاالتصال الشخصي،  للحد من اآللیة  الخیارات  اللجوء إلى  لتشجیع جھودھا  المكتبات بعض وكثفت
،  صا شخاأل بینلجمع الكتب دون تفاعل  أماكنبإعداد  مكتبات أخرى  تقومولمس.   دونلمعرفة ما إذا كان یمكن جعل ھذه اآلالت  الحضریة الكندیة

(كما ھو الحال في مكتبة الجامعة الوطنیة  "  up -kerbside pick"أو  سیارةلا أخذ الكتاب دون مغادرة ، أو عن طریق أسترالیاكما ھو الحال في  
  سكابوسمكتبة مع المستخدمین، كما ھو الحال مع  بالمشاركة، الحل لھذا  بروتوكولستس، في كرواتیا). وقد وضعت مكتبة بیلیریكا العامة، ماساتشو 

 . العامة، والیة أوریغون

 

  فیھا یلزم التي الحاالت في   ثلوبالم. والمعلومات  المكتبات في والعاملین المستخدمین من كل لحمایة شاشات المكتبات بعض تثبت ،ذلك یتعذر عندماو
ومع ذلك، قد یكون من المھم   الطباعة.رسوم مثل  ، ، أو إلغاء الرسومكما ھو الحال في سویسرا .تصال عدم االب  التوصیة  تمت الخدمات،  مقابل الدفع
الحصول على البطاقات، على النحو المبین في  التي قد ال تتمكن من ، المعرضة لخطر اإلصابةفي كیفیة ضمان أال تستبعد ھذه الخطوة الفئات   النظر

واجب مراعاتھا الالمساواة المتعلقة ب عتبارات الفي المملكة المتحدة ا المرتبطة ببعضھا البعضالمكتبات  توجیھاتتحدد  وبالمثل، التوجیھات الكندیة. 
 المكتبات.  عادة فتحإلأي خطة  في 

بینما في   . یدیمكن للزوار استخدامھا في ھیلسینجبورج السو الحاسب التيأجھزة  لبیان ةمؤشرالم قالاألالموظفون فیھ یستخدم  غضون ذلكفي  
 . فتحھا في كل مرة البرتغال یوصى بترك األبواب مفتوحة قدر اإلمكان لتجنب الحاجة إلى  

 

  قصیرة لفترات  بأكملھا المكتبة وإغالق ،أو تقیید استخدامھا ) التشیك جمھوریة في   الحال ھو  كما( المراحیض  إغالق  اإلضافیة  الخطوات  تتضمنو
  بدقة ، أو مرة واحدة للتنظیف تبة الجامعة الوطنیة في كرواتیا)أو في مك، ، سلوفاكیاالصین ماكاو،  في  الحال ھو  كما(  التنظیف أجل  من الیوم  طوال

 األكثر األسطح فحص  المفید من یكون قد و . ستمراربا لمسھا یتم التي  األسطح ال سیما ،للتنظیف بانتظام وجداول  ،)كندا ،(كما ھو الحال في ألبرتا
  بما یتیحأجزاء من غرف القراءة  إعادة تنظیمقد یكون من الممكن  ،ض الحاالتفي بعو  .الصینیة الوطنیة المكتبة فعلت كما ، خطورةعرضة لل
   . في وقت مبكر  مكتبة لوكسمبورغ الوطنیة ت لھج رو  ما  وھو،  إلى الموادبأمان الوصول 

 

و قصر استخدامھا ، أ القدر الكافيب المخاطر  تقل حتى   ،لمسھا، مثل المجالت والصحف یتكررقد  المواد التيإلى الوصول األمر حظر  یتطلب قد و
منع استخدام    الكسلیك في لبنانروح القدس جامعة  وبالمثل، تقترح    ات في إستونیا).بعض المكتب  فعلت  كما  واألقنعة القفازات  ونعلى من یرتد

األذونات على  قصرالفلمنكیة إلى أنھ قد یكون  وجیھات الت ، بینما تشیر المخطوطات والكتب النادرة وغیرھا من المواد القدیمة في الوقت الحاضر
ن التاریخ المحلي أو دراسة األنساب). كما أعطت المكتبات ع عوضا ،لعملیات القانونیةا ،(على سبیل المثالأمرا مشروعا أھمیة كثر األاالستشارات 

  على اإلنترنت في الوقت الحالي  المجموعات األخرى ةإتاح، مع إلى مجموعات معینة ةشخصی بصورة  للوصول العامة في شنغھاي األولویة 
 . (انظر أدناه)تدریب لعمال النظافة المزید من التوفیر  ةالبرتغالی  ات وضح التوجیھت قد یكون من الضروري أیضا، كما و  . حسبف

 

https://www.ifla.org/node/93201
http://libguides.usek.edu.lb/usek-library-lockdown-exit-strategy/lockdown-exit-strategy
http://libguides.usek.edu.lb/usek-library-lockdown-exit-strategy/lockdown-exit-strategy
http://libguides.usek.edu.lb/usek-library-lockdown-exit-strategy/lockdown-exit-strategy
http://culc.ca/advocacy/thinktank/checklists/
http://culc.ca/advocacy/thinktank/checklists/
https://medium.com/@janecowell8/covid-19-infection-prevention-tips-for-libraries-67f8e1fd3bf4
https://billericalibrary.org/wp-content/uploads/2019/01/Curbside-Pickup-OnlinePageUpdatedHours.pdf
https://www.scappooselibrary.org/curbside-pickup-procedures-1/curbside-pickup-procedures
https://www.scappooselibrary.org/curbside-pickup-procedures-1/curbside-pickup-procedures
https://www.scappooselibrary.org/curbside-pickup-procedures-1/curbside-pickup-procedures
https://www.scappooselibrary.org/curbside-pickup-procedures-1/curbside-pickup-procedures
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
http://libguides.usek.edu.lb/usek-library-lockdown-exit-strategy/lockdown-exit-strategy


 

الھولندیة، على سبیل المثال، تقترح أن یحضر   فالتوجیھاتلمكتبة من خارج المكتبة. ا و مستخدم یحضره ینبغي أن  ماحول  أخرى مسألةوثمة 
جمعیة المكتبات  عدم تركھا في المكتبة. تقترح والمستخدمون أقالمھم الخاصة والمواد الدراسیة الخاصة بھم ألنشطة المجموعات الصغیرة،  

 من أجل الحد من مخاطر التلوث.   المستطاعقدر  المكتبة  أن تبقى مواد مثل المعاطف خارج ضرورة   في المملكة المتحدة  CILIP والمعلومات 

 

  ،المثال ، على سبیلأحد األشخاص على األعراض مثل ظھورمواقف لكیفیة التعامل مع قد یكون من المفید أیًضا التأكد من أن المكتبات لدیھا خطة و
  الیابانیةتوجیھات ال، كما ھو موضح في فیھا  فیھم ، وتخصیص غرفة یمكن عزل المشتبھ صلةالذات  الوصول إلى أرقام ھاتفإتاحة من خالل 

 ح التي قد تكون ملوثة. سط، وتحدید األةالبولندی التوجیھات و

 

 المصابون، األطفال أو ى سبیل المثالعل  -بھا المعمول  للقواعد  فھمھم ضمان  أجل من ، بوضوح المستخدمین  مع التواصل المھم  من ،خالل ذلكو
توجیھات  ال في  موضح ھو كما بدیلة، مناھج اتباع الضروري من یكون قد  یفھموا، أن المستخدمین من  یُتوقع ال عندما. ة دراكی في القدرات اإلضعف  ب 

 . الفرنسیة

تطلب من   جمھوریة التشیكالقیود، على سبیل المثال ، لم تعد المكتبات في   مرور الوقت، تمكنت المكتبات في بعض البلدان من رفع بعض وب 
 یولیو.  1قنعة الوجھ أو ممارسة التباعد االجتماعي اعتباًرا من المستخدمین ارتداء أ

  لتجنب یقترحونھ الذي االتصال مقدار ال سیما المكتبات، عمل  كیفل والخبراء  السلطات  إدراك من التأكد ضرورة  المطروحة  القضایا ومن
 . المتحدة  الوالیات في  حدث  كما  الخاطئة، ات والتوصی  االفتراضات 

 

 الموظفین  سالمة  على  الحفاظ 

 التزاًما قانونیًا في الواقعقد یكون  بل  ـ   ولویة أیمثل  الخدمات  والعافیة تقدیم  أثناء والراحة  الالزمة باللیاقة  الموظفین تمتع من التأكد أن  واضحال من
یتم ما لم  ات مكتب الأنھ ال ینبغي إعادة فتح  إلى  بولندافي مكتبة الوطنیة ال أشارت، (في الواقع  أعاله المذكورة  النظافة  ابیرتد السبل لذلك  تشمل. أیًضا

في  (كما ھو الحال    منتظمةوتذكرات ات  إحاطو والخطط  القرارات  یروتفس  الواضح  التشاور عن فضال ،)تجھیزا مناسباأمناء المكتبات تجھیز
اتخاذ قرارات  في  ھمونقابات الموظفین تشدد التوجیھات الرسمیة الدانمركیة على ضرورة إشراك رابطات و). على سبیل المثال نمركاروسكیلد، الد

 ماأ، جیدة رعایة یتلقون و جیدة  بصحة  أنھم  من للتأكد الموظفین مع بانتظام تصالاال على الصینیة الوطنیة المكتبةفظ تحاو. المكتبات إعادة فتح
أیضا على الحاجة إلى   التوجیھات الكندیةآخرین مرة أخرى. وتشدد  الوجود مع حالة والتغلب على على الصحة العقلیة،   بقوة فتركز  رجینیا الغربیةف

 . قائمةزال ت ي ال ت ال التیقنعدم  حالة ، بالنظر إلىللتوترإیالء اھتمام خاص 

 

 المكتبات مجلس  بذلك أوصى كما نوبات،  في  بالعمل  للموظفین سمحو  یوم، كل فقط محدودة  فتراتمنھا  العدید حدد ،أبوابھا فتحالمكتبات  وبینما تعید
  في كل مرة   االجتماعات قدر اإلمكان أو السماح تقلیلأو  . (كما ھو مقترح في بولندا)  ویلةطال االجتماعات واالستراحات  تقلیل ، إضافة إلى  التشیكیة
في ھلسنجبورج،  و . يباستخدام المطابخ أو المراحیض أو المناطق المشتركة، كما ھو الحال في مكتبة الكونغرس األرجنتین  احد فقطو  لموظف
  بنوبات عمل وفي البرتغال، أوصت المدیریة العامة للمكتبات  أمناء المكتبات ساعات الذروة أیًضا. تجنب ذلك لضمان ل وقتا المكتبات  تحدد، السوید
في مكتبة  وأیضا   كولونیا، ألمانیا،للجمھور، كما ھو الحال في المكتبات  فتحلعمل قبل  لالموظفین عودة . وفي بعض الحاالت، یجري الترحیب ب تبادلیة

 . بأمان وكفاءة المكتبات مھام الالزمة إلعادة فتح من أجل االضطالع ببعض الجامعة كرواتیا الوطنیة 

 بالموظفین االتصال یتمو. قدر اإلمكان  المنزل  من العمل تشجیعألخرى، ضمن عدد من المكتبات ا ، ین الوطنیةمكتبة الص واصلتعلى أیة حال و
  في للموظفین المعتاد العدد  من٪  25  من أكثر وجود  عدم  یضمن مما االتصال،  لتقلیل نوبات في  العمل ثم ومن  حقًا، األمر  لزم  إذا للحضور  فقط 

٪ في  70٪ من الموظفین العاملین في المكتب إلى 30من   االفتتاح،في استراتیجیتھا إلعادة   الوطنیة،انتقلت مكتبة ألبانیا  الواحدة.  المرة  في  العمل
في  و  . لتنظیفباساعة بینھما من أجل السماح فاصل ، مع كان ذلك ممكنا متى  تشغیل نوبتین على ات التوجیھنص ت ، في كرواتیاو  المرحلة الثانیة.

في  ال یزید عددھم عن اثنین، أوفي كولونیا، ألمانیا،  مكتب. الفي  واحد   موظفأن یجلس  ھو  األمثلالوضع  أن یُرى  ، ، على سبیل المثالسویسرا

https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:55d18a18-f4e6-40a9-86a7-9d67994f087c/european-library-services-during-covid19---part-two-may---july-2020.pdf
https://www.forbes.com/sites/leahrosenbaum/2020/04/23/johns-hopkins-changed-its-guidance-on-re-opening-the-economy-after-pushback-from-librarians/#74467bad71a2
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22383
https://christianlauersen.net/2020/05/10/experiences-with-reopening-libraries-in-the-age-of-corona/
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
http://culc.ca/advocacy/thinktank/checklists/
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening
https://mailchi.mp/75d312f57c24/eblida-newsletter-4155369?e=cf0fcc37d0


 

  مواصلةمن خالل  منفصلة أفرقة لعملكولونیا أیًضا  وتخطط مكتبیة لتوفیر مساحة أكبر.  مساحاتتحول إلى ال، على سبیل المثال، مشترك مكان
 الرقمیة. وفي غرب أسترالیا، اقتُرح أن یبقى الموظفون مع حاسوب واحد طوال مناوبتھم. االجتماع وسائلاستخدام 

 

یضا اقتراحات بشأن  قدمت المكتبة الوطنیة السلوفاكیة أوعلى سبیل المثال،    -یعمل فیھا الموظفون التي  األماكن سائر  وستطبق قواعد مماثلة على
أو خزانة   ،بھم خاص  مكانأن یكون للموظفین  ضرورة ، أیًضا ألبرتا، كندا توجیھات تقترح  كیفیة الحفاظ على سالمة استخدام المركبات الرسمیة.

 للحد من مخاطر العدوى.  إضافیة خطوة بوصفھا للحفاظ على أغراضھم 

 

العمل إذا  الحضور إلى ن، على الرغم من أن التوصیة العامة ھي عدم ی لموظف ل  المطلوبةیة التدابیر الصح بشأنھجھا الخاصة لبلدان نُ ا وستتبنى
  وضعت  جمیع الموظفین كل صباح قبل القدوم إلى العمل.  ةدرجة حرار  فحصعراض. وتقترح مكتبة جامعة كرواتیا الوطنیة  األ علیھم ظھرت 

إذا ظھرت األعراض على أحد أعضاء فریق العمل، واإلجراءات التي یتعین على  ةاالستجاب كیفیة یوضح بروتوكوًال  يمكتبة الكونغرس األرجنتین 
 الموظفین الحاضرین اتخاذھا. سائر 

 

لبعض   ظفینعدد قلیل من المو ب إلى العمل على األرجح ومع ذلك، لوحظ في المملكة المتحدة، على سبیل المثال، أن العدید من المكتبات تحتاج أیضا 
إلى  بعد للعودة . وقد ال یكون المتطوعون أیضاً مستعدین لعزلة الذاتیةللتزامات األسریة، أو المرض، أو الصابة ب ، نظرا لإل في المستقبلالوقت 

، وھو  خطیرةكانوا أكبر سناً أو یعانون من ظروف صحیة   )، وخاصة إذا یكونوا آخر من یأتيفرجینیا الغربیة اقترحت أن مكتبة  العمل (والواقع أن 
 في بعض البلدان.   المكتباتما قد یتسبب في تأخیر إعادة فتح 

 

وھو   ،یادة الجھود الرامیة إلى تعزیز رفاه الموظفین، وتتطلع إلى زعادة االفتتاحالالزم إل وقت الالمكتبات في عدد من البلدان  تقلل ونتیجة لذلك، 
األخرى   المسائلإلى جانب مجموعة من  ، في المملكة المتحدة  المرتبطةمكتبات الالصادرة عن  توجیھات الوصى بھ على سبیل المثال الذي ت نشاط ال

، قد ال یكون ھناك ببساطة ما یكفي ، إسبانیایةاألندلس الجمعیة أشارت في حاالت أخرى، كما  من أجل ضمان السالمة.  الحسبانفي   أخذھاالتي یجب 
موظفین أكثر من المعتاد، إلى  تحتاج قیود قد ال في ظل . وتشیر التوجیھات النرویجیة بالفعل إلى أن إدارة المكتبات أمانب المكتبة من الموظفین لفتح 

 .إلى مكتباتھم ن آخركامأ ولذلك قد یكون من المفید أن یعود الموظفون المكلفون بمھام مؤقتة في 

 

وجھة  ، وھي تشكل تھدیًداھا منظمة الصحة العالمیة أن  تعتقدونظمة تكییف الھواء. العدوى من خالل أانتقال   حول فرصتساؤالت  ھناك  زال ت  وال
  أما، ةكون مفیدت س نتظام شدیدة االب صیانة الشیر إلى أن ت  ة ألخیراتوجیھات  العلى الرغم من أن  ،الفرنسیة واإلیطالیةتوجیھات  ال نظر كررتھا

  اتتوجیھل وفقا وتھویتھا و  تھویة المساحات قدر اإلمكان.  ،ل، على سبیل المثاالبولندیةتوجیھات  التقترح وزیادة التھویة. ب  وصيت ف الوالیات المتحدة 
أكثر  كما أنھ لتكییف الھواء ( فیدامھذا قد یكون التي ترى أن التوجیھات البرتغالیة،  وكذلك ، ساعة)كل  دقائق  5مجلس المكتبة التشیكیة ( 

 اخضرارا!). 

 

 المواد  التعامل مع

 

 .أعاله الوارد الجزء على  االطالع یرجى

 

https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


 

 العامة  االتصاالت 

كما   -  االتصاالت على  أیًضا التركیز إلى  لرفع القیود  تخطط التي المكتبات تمیل ،لبغفي األ  القیود رفع عملیة دتعقو ،الراھنة عدم التیقنلحالة  نظًرا
وتعكس المبادئ التوجیھیة   . ھو غیر ممكن وماما ھو ممكن   بشأنبالفعل أسئلة أكثر من المعتاد ن والمستخدم  یطرحقد و،  ت األسترالیةتوجیھاالشیر ت 

شرح التغییرات في الخدمات، ومساعدة المستخدمین على التكیف مع حقیقة أن األمور قد ال تكون ھي نفسھا كما  ضرورة    على إذ تشدد  ؛الكندیة ذلك
 ن قبل. كانت م

 

  ھو المستخدمین  عالتواصل م أن حین في  ،الجدیدة ھو القواعد ) الصین( ماكاو في  العامة المكتبات لنظام اإللكتروني لموقع ل الزائرون  یراه  ما أول و
نب  اإلى ج مستخدم"ال"میثاق   وضعب  یقضياقتراح واحد  ثمة، في المملكة المتحدة.  األلمانیة للمكتبات تُعدھا التي المراجعة قائمة  في  رئیسي  جزء

  في إشراكھم أجل من فتقدونھا،ی  التي الخدمات لمعرفة  لمستخدمینل استبیانا المتحدة الوالیات  في أراباھو  مكتبة جريتُ و آخر للموظفین. میثاقوضع 
على ضرورة   التوجیھات الكندیةوتشدد   .في الحسبان المستخدم  وجھة نظر التي تتطلع أیًضا إلى أخذ   المرتبطةالمكتبات  توجیھات إضافة، العملیة

 الرسوم البیانیة إذا لزم األمر. ب  واالستعانة،  البلد لغة بغیر متحدثین ال لمراعاة االتصال وسائل الالفتات وب  االھتمام

 

 : جدةالمست  لخططل األمثلة  بعض یلي فیما

بأمان باللغة اإلنكلیزیة، بما في ذلك رسم بیاني   للعمل  لعودتھا الذي وضعتھ  بروتوكول المن نسخة : نشرت مكتبة الكونغرس األرجنتیني األرجنتین
 مفید لالستخدام مع الموظفین والمستخدمین.

د عتبا، والاالتصاالت بشأنمفیدة، تحدد الخطوات التي یجب اتخاذھا  مرجعیة قائمة ومات : قدمت الجمعیة األسترالیة للمكتبات والمعلأسترالیا 
 ، ودعم المجتمع والعملیات. طات السالمة، ودعم الموظفینواحتیا ،االجتماعي

 . الدولیة والممارسة  الخبرة على ااعتماد بأمان، الفتح إعادة  كیفیة بشأن توجیھات المكتبات جمعیة  وضعت: النمسا 

في   الموارد من ة عمتنوأبوابھا، وجمعت المعلومات ذات الصلة من مجموعة  صفحة عن إعادة فتح المكتبات الفلمندیة جمعیة    أنشأت: بلجیكا 
وفي الوقت   من اإلنجلیزیة).  إلفال ترجمھا ا، ةھولندی الباللغة یونیو ( 9من  بدءا ھاتم تحدیث لیزیة). جإلى اإلن اإلفال  ترجمھا ( ت مجموعة من التوجیھا

  بھ لتستعین للمعلومات  ططمخ المكتبات  جمعیة  وأعدت لیزیة)، جإلى اإلن  اإلفال ترجمھ( تعمیمانفسھ، نشرت حكومة بلجیكا الناطقة بالفرنسیة 
 تنطبق أیًضا على المكتبات). و(  لتعلیم الكبار توجیھات ھناك أیًضا  الم الزوار.المكتبات في إع

أن تعكس التفاصیل   ة ضرور وھو ما یعنيبالمسائل التي ینبغي النظر فیھا،  قائمة مرجعیة كاملة المجلس الكندي للمكتبات الحضریة  أعد: كندا
الحوكمة واالتصاالت والمجموعات والتوظیف والخدمات   عن مسائلالمستوى المحلي. وھذا یشمل  على على مستوى المقاطعات أو   الوضع

 ات. التوجیھإعداد كما شاركت حكومة مقاطعة ألبرتا في  .والبرمجة والمساحات 

العملیة التي اتبعت إلعادة فتح المكتبات في  الخطوات من التفاصیل حول  اعدد ،إلفالا فيالذي نشره قسم آسیا وأوقیانوسیا   ،المقال یتضمن: الصین 
 الصین.

لتقدیم المشورة للمكتبات     ا روابطأیضا   التحدیث  ویتضمن، لعملیة إعادة الفتح إدارتھاحول كیفیة  اتحدیث : شاركت مكتبة الجامعات الوطنیة كرواتیا
: أصدرت  قبرص .غلقھا أثناءالتي تقدم اقتراحات بشأن كیفیة عمل المكتبات  التوجیھات السابقة ، إلى جانب التحدیث ھذا اإلفال ترجم األخرى. وقد 

إلى   ترجمتھا اإلفال (جمیعھا   لعملل المكتبات العامة والمكتبات األخرى  عودة بشأن و  ،لعملل عودتھابشأن سواء المكتبة الوطنیة توجیھات 
 اإلنجلیزیة). 

حول    المزید من االقتراحات قدم  الذي  المكتبة  مجلس مع  ،فتحھا أعید التي المكتبات  في  النظافة بشأن اتتوجیھ  الحكومة  تبادلت: التشیك جمھوریة
صفحة مجلس المكتبة على شبكة  ى مزید من المعلومات عل العلى  االطالعویمكن  .الخدمات مع الحفاظ على سالمة الموظفین تقدیمكیفیة إعادة 

أبریل    24في  مشاركتھا، فضال عن التوجیھات األساسیة التي سبق لیزیةجاللغة اإلن مایو) إلى  18أحدث التوجیھات ( اإلفال. وقد ترجم اإلنترنت
 ). الترجمةو، األصلیة(

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
https://arapahoelibraries.org/news/coronavirus/
https://arapahoelibraries.org/news/coronavirus/
http://culc.ca/advocacy/thinktank/checklists/
https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
https://read.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19-checklist-reopening-libraries
http://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona
https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-voor-de-informatiesector
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-attachments/20200515exitstrategieinformatiesectorvvbad-qadmue.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-attachments/20200515exitstrategieinformatiesectorvvbad-qadmue.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-attachments/20200515exitstrategieinformatiesectorvvbad-qadmue.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/flemish_guidance_15_may.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/content-block-attachments/exitstrategieinformatiesectorbibliotheekarchiefdocx-3-qbnsnv.pdf
http://bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2c0dc76b186fed2357b260ba3e7b88c1f1b21ad0&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_editor/documents/PDF/CIRCULAIRE_-_Covid-19_-_deconfinement_-_reseau_LP_v2-Signe.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/walloon_advice_30_april.pdf
http://bibliotheques.be/index.php?id=bibli_detail&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6708&tx_ttnews%5btt_news%5d=9497&cHash=8f29f2e96a125e71bcad7f3fd3982842
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-volwassenenonderwijs
http://culc.ca/advocacy/thinktank/checklists/
https://www.ifla.org/node/93201?og=67
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hr_reopening_plans_ver_12_may.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hr_reopening_plans_ver_12_may.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hr_reopening_plans_ver_12_may.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/croatian_guidance_24_april.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/instructions_to_croatian_libraries_april.pdf
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/zakladni-doporuceni-ministerstva-kultury-a-ministerstva-zdravotnictvi-pro-otevirajici-se-knihovny-4-cs3753.html
https://ipk.nkp.cz/docs/covid-19/recommendation-of-the-central-library-council-for-libraries-opening/view
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus#OtKn
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus#OtKn
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/czech_basic_recommendations_-_24_april.pdf
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/zakladni-doporuceni-ministerstva-kultury-a-ministerstva-zdravotnictvi-pro-otevirajici-se-knihovny-4-cs3753.html
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/czech_basic_recommendations_-_24_april.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/czech_basic_recommendations_-_24_april.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/czech_basic_recommendations_-_24_april.pdf


 

، المكتبة بشأن المرحلة التالیة من فتح المكتبات، بما في ذلك العمل مع الموظفین، وتقدیم الدعم لمستخدمي  توجیھاتنشرت وزارة الثقافة الدانمرك: 
   لى اللغة اإلنجلیزیة. الجدیدة إ التوجیھاتاإلفال  وترجمةیونیو).  20منذ ذلك الحین (  ه التوجیھاتھذ تحدیث جرىواإلقراض. 

ظلت العدید من المكتبات مفتوحة   -كیفیة إعادة فتح مساحات المكتبات بشأن )  اإلنجلیزیة إلى  اإلفال(ترجمھا   توجیھاتوزارة الثقافة  أعدت : إستونیا
 . یصابون بالمرضبما في ذلك كیفیة التعامل مع الموظفین أو الزوار الذین  -لالستالم والتسلیم 

متبعة في المكتبات الفنلندیة، إضافة  ھج المختلفة الباللغة اإلنجلیزیة عن النُ  نظرة عامةمكتبة مدینة ھلسنكي، ل التابع، es.fiLibrariموقع یقدم : فنلندا
 . طرح أسئلة حول كیفیة تقدیم الخدمات أثناء رفع قیود اإلغالق للمكتبیین یتیح منتدىو، موارد الرئیسیةللروابط إلى 

مھا اإلفال إلى  (ترجتوجیھات   و، فتح المكتبات قبل األوانبیاناً للحكومة یحذر من   ةجماعی   بصورةجمعیات المكتبات في فرنسا : أصدرت  فرنسا 
ة أیًضا توجیھات (بتاریخ أصدرت الحكوم .مراحل رفع القیود، وكیفیة تقلیل المخاطرمختلف اللغة اإلنجلیزیة) حول الخدمات التي یمكن تقدیمھا في 

 المراحل. ھذه  شرح ی  مخطط معلوماتیوجد أیًضا وإلى اللغة اإلنجلیزیة). اإلفال   ھایونیو، ترجم 4

  االتصال  من الحد و الشخصیة، النظافة بشأن اتخاذھا للمكتبات یمكن التي الخطوات تغطي  تحقق  قائمة مرجعیة  المكتبات جمعیة  أعدت : ألمانیا
  المواد مع والتعامل الموظفین، وإدارة الخدمات، تقدیم عند سالمتھم على الحفاظ وكیفیة للغایة، متقاربین األشخاص  فیھا یكون التي  والمواقف

أعادت المكتبة   ،. وفي الوقت نفسھالمكتبة  فتحإعادة   بشأن لجمعیة ل الویب صفحة   ظر أیًضا. ان اإلنجلیزیة  اللغة إلى تھابترجم قمنا.  واالتصاالت 
   مزید من التفاصیل.الھنا  یوجد  ، الوطنیة األلمانیة فتح غرف القراءة

روني  اإللكت موقع العلى  یوجد و  .األكادیمیة  المكتبات فتح إعادة  خطط  حول  معلومات كونغ ھونغ مكتبات جمعیة  شاركت ): الصین( كونغ  ھونغ
ھذا   ن األفكار فيالمزید م اإلفالفي أوقیانوسیا -قسم آسیال التي أُعدت  المقالة  تتضمن   . المكتبات العامة معلومات عن خطط مكتبة ھونج كونج العامةل

 . الشأن

 على الجھود المبذولة إلعادة االفتتاح في جمیع أنحاء العالم.  عامة لمحةمعھد المكتبات المجریة   قدم: المجر

اقتراحات حول الوسائل البدیلة لتقدیم الخدمات،  وتشمل ،  بھاأبوا فتح في بدأت للمكتبات التي   توجیھات  بنشر اتحاد المكتبات العامة اإلیراني قام:  إیران 
 ورعایة الموظفین والمستخدمین. 

 تقدیم خدماتھاإلى لعودة التخطیط ل، ویونیو  29من  بدءا ةزیارالالسماح ب ، مع إلعادة االفتتاح بأمان خططھا  أیرلندا: نشرت مكتبة أیرلندا الوطنیة
 أغسطس.  31من دة بدءا المعتا

 .المكتبات فتح إعادة عند اتباعھا الواجب  القواعد  بشأن واقتراحاتھا المنشورة  للمؤلفات  استعراضا اإلیطالیة المكتبات جمعیة  نشرت: إیطالیا

ھج المتبعة على النُ  ركز التوجیھات ت  ،بشأن إعادة فتح أبوابھاأعدتھا  مایو) 26في   ھاتحدیث  جرى(  توجیھات: شاركت رابطة المكتبات الیابانیة الیابان 
الیل  كتقوم شركة و .إصابتھا یفیة التعامل مع الحاالت المحتمل، وكوالفعالیاتوالموظفین، والخدمات،   المستخدمینفي تقییم المخاطر، وسالمة 

   ذلك.   ما إلىعدد المكتبات المفتوحة أو  بمراقبة  Calil خاصة ال

الخدمات، وسالمة   المواد، وتقدیم  التعامل مع، بما في ذلك خطتھا إلعادة فتح أبوابھاالكسلیك في لبنان الصلیب المقدس : نشرت جامعة لبنان
   المستخدمین والموظفین.

 للمستخدمین بعد إعادة فتحھا.  تعلیماتن: وضعت مكتبة الوالیة لیختنشتای 

 . موقعھا على اإلنترنتعلى  لعمل إلى ا لعودتھال  من خمس مراح المكونة  المكتبة الوطنیة خطتھا نشرت: لوكسمبورغ

 اإلفال.  في أوقیانوسیا -التي أعدھا أمناء المكتبات المالیزیة لقسم آسیا المقالةفي  المكتبات عملیات إعادة فتح بشأنبعض التفاصیل وردت :  مالیزیا 

وتقلیص نحاء ، األارتداء األقنعة في جمیع ضرورة  التأكید على، مع اإللكترونیین ستخدام موقعیھاال مة المنظِ  لوائحال: نشرت المكتبة الوطنیة مالطة
 الوصول إلى المعدات.  إمكانیة

https://christianlauersen.net/2020/05/23/official-guidelines-for-reopening-of-the-danish-public-libraries/
https://politi.dk/-/media/mediefiler/corona/sektorpartnerskaber/kum-retningslinjer-for-genbning-af-museer-kunsthaller-videnspdagogiske-aktivitetscentre-zoologiske-a.pdf?la=da&hash=DE095149785B553E249F21F3988148BA7EA3FFD3
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/covid-19_kaitumisjuhised_raamatukogudele.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/estonian_guidance_7_may.pdf
https://www.libraries.fi/Covid-19-and-Finnish-libraries?language_content_entity=en
https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-korona
https://www.kirjastot.fi/kysy/kokoelmat/kirjastot-ja-korona-kokoelma-kysymyksia?language_content_entity=fi
https://www.abf.asso.fr/1/22/878/ABF/communique-interassociatif-portant-sur-la-reouverture-des-bibliotheques-suite-au-discours-du-premier-ministre
http://www.biblio-covid.fr/
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/guidance_for_re-opening_libraries_dbv_23_april.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
https://www.dnb.de/EN/Benutzung/benutzungLesesaalCorona.html
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/hkla_to_ifla_pandemic_report.pdf
https://www.hkpl.gov.hk/en/library-notices/reopening.html
https://www.ifla.org/node/93202?og=67
https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/ujranyitas_szoveges_0.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/corona_doc_iran_public_libraries.pdf
https://www.nli.ie/en/covid-19.aspx
https://www.aib.it/attivita/2020/80687-covid-19-and-health-protection-in-libraries/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/guideline_by_jla.pdf
https://blog.calil.jp/2020/04/stay-at-home.html
http://libguides.usek.edu.lb/usek-library-lockdown-exit-strategy/lockdown-exit-strategy
https://www.landesbibliothek.li/wiedereroeffnung-mit-reduziertem-betrieb/
https://bnl.public.lu/fr/actualites/articles-actualites/2020/reouvertureprogressive.html
https://www.ifla.org/node/93203?og=67


 

  . 19 -كوفید كیفیة تشغیل المكتبات بأمان بعد المتعلقة ب العناصر الرئیسیة  یتناول  مخطط معلومات مجموعة من مكتبات الجامعة  أعدت: كسیك الم
  حمایة، وإعادة تنظیم المساحات وعمومابشأن تطھیر المكتبات  یتضمن توجیھات ، للعمل لعودتھا بروتوكوالالمستقلة  الوطنیةالمكسیك جامعة نشرت  

 . اإلفال ھذه الوثیقة إلى اإلنجلیزیة  تم ترج. لتعامل مع األعمال المرتجعةصلة لمف توجیھات إضافة إلى ، المستخدمین والموظفین

واستخدام   ،شخاصتصل إلى عشرة أ مجموعاتو، االبتدائیة رس اأطفال المدأنشطة و، اإلقراض بشأنمجموعة من البروتوكوالت ( وضع: تم  ھولندا 
 لبروتوكوالت. سائر ا ةترجم  جري ت و).  اللغة اإلنجلیزیةإلى اإلفال  ھات ترجم، إضافة إلى قائمة مرجعیة ()الحاسب 

).  مایو 8بتاریخ ، بشأن الحد من المخاطر في المكتبات (باللغة النرویجیة اتتوجیھ: أصدرت رابطة المكتبات ورابطة أمناء المكتبات النرویج
 .   إلى اإلنجلیزیةاإلفال  ھاوترجم

وكیفیة التعامل مع األعراض لدى الموظفین    ،أماكن العملسالمة الموظفین والنظافة في ل توجیھات  : أعدت مكتبة بولندا الوطنیة بولندا 
 . الفعالیاتإدارة كیفیة  فضال عن   والمستخدمین.

بما في ذلك   ،)اإلفال  ھاترجم(للمكتبات العامة باللغة البرتغالیة  توجیھات: أصدرت المدیریة العامة للكتب ودور المحفوظات والمكتبات  البرتغال 
إلعادة   خطًطا مكتبة البرتغال الوطنیة أیًضا   أعدت  . إلعادة فتح المكتبات  من أربع مراحل اقتراحات بشأن التوظیف والنظافة والخدمات، ونھج 

 االفتتاح (ترجمھا اإلفال أیًضا إلى اإلنجلیزیة). 

خاذھا في وقت إعادة فتح ، حول تدابیر السالمة التي یجب ات في األساس باللغة العربیة ،عبر اإلنترنت حلقة دراسیة : نظمت مكتبة قطر الوطنیة  قطر
كما نشرت المكتبة   .رجھا الستخدام في جمیع أنحاء المنطقة وخاصالحة لكالیفورنیا في قطر لتطویر أدوات  جامعة فرع  ، وتعمل مع المكتبات

 قواعدھا إلعادة الفتح على موقعھا اإللكتروني.

  صدرتإعادة االفتتاح، أتیح المعھد الوطني للصحة العامة (باللغة الرومانیة) بشأن   أعده  توجیھا: شاركت رابطة أمناء المكتبات الرومانیة رومانیا 
 إلى اللغة اإلنكلیزیة، إلى جانب توجیھات أوسع نطاقا بشأن إعادة االفتتاح.    اإلفال تھامایو. وقد ترجم 17في  

  دارإلى اإلنجلیزیة). كما وضعت اإلفال (باللغة الروسیة ، ترجمتھا مكتبات الإعادة فتح  بشأن  وجیھاتت أصدرت الحكومة الروسیة  االتحاد الروسي:
 . )وباإلنجلیزیة ر اإلنترنت (باللغة الروسیة الروسیة قواعدھا للمستخدمین عب  الكتب

  في البدایة، تقیید ،ومنھا، بشأن عودتھا للعملتعلیمات للمستخدمین  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیانشرت   المملكة العربیة السعودیة:
 التجمعات. سائر ، ومنع االجتماعات وإلى المكتبة لیا وما بعد الدكتوراه والموظفینوصول طالب الدراسات العفرص 

لصحیة والحد من  عن الخطوات األولیة التي یجري اتخاذھا لتعزیز النظافة ا  تقریراً ، حیث شاركت العودة للعمل: بدأت المكتبة الوطنیة في صربیا 
 . االتصال

التي  و،  ةصلی األ والتطھیر ( ھامركبات  حیز المكتبةاالقتراض واستخدام   تتناول مایو)  20: أصدرت المكتبة الوطنیة توجیھات (مؤرخة سلوفاكیا
ق. انظر  لوفاكیا االنتقال بالفعل إلى مرحلة متقدمة من رفع قواعد اإلغال، حیث قررت سبالفعالیاتالقواعد المتعلقة  تشیر إلى كما  ). اإلفال  ھاترجم

 نطاقا.  األوسع  لمكتبة الوطنیةاموارد أیضا صفحة 

توصیات بشأن التباعد االجتماعي  نتتضم، )اإلنجلیزیةھا اإلفال إلى (ترجم  ة العامة مبادئ توجیھیة للمكتبات: نشر المعھد الوطني للصحسلوفینیا 
 إعادة فتح أبوابھا. في مرحلة  وبخاصة تجربة المكتبات،  بعتت كما  ،نفسھاب  الوضعجمعیة المكتبات  بعاوتت  والتعامل مع المواد.

٪ لغرف  30القصوى ( ة خاص على السع  شدد بوجھوالتي ت ، عادة فتح المكتباتإل المنِظمةلوائح الریقیا نشرت حكومة جنوب إف جنوب إفریقیا:
 األعراض.  التي تظھر علیھا حاالتلالمساحات لوإفساح ) والحاجة إلى التباعد ٪10أماكن وجود الحاسبات ، والقراءة

  وضعت و  نطاقا. والعملیات األوسع  الصحیة  لتنظیف والنظافة ل قواعد قواعد إعادة الفتح، بما في ذلك   الحكومیة الرسمیة التوجیھات حدد  ت : إسبانیا
لجمعیات  االتحاد اإلسباني وقدم الموظفین والمساحات والمواد.   یأخذ في الحسبان، إلعادة فتح المكتبات بروتوكوالً  الجمعیة األندلسیة ألمناء المكتبات

  طور و،  بات على التخطیط إلعادة االفتتاحلمساعدة المكت  الموارد روابط من   مجموعة ) FESABIDالمحفوظات والمكتبات والتوثیق والمتاحف (
مستفیضة  توجیھات ) REBIUNت الجامعات اإلسبانیة (شبكة مكتبا  أعدت، إلعادة فتح المكتبات. كما الشركاء بالتعاون مع عشرة مبادئمجموعة من 

 إلعادة فتح المكتبات األكادیمیة.  (باللغة اإلسبانیة)

https://www.uv.mx/dgbuv/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-post-covid19-eb.pdf
http://dgb.unam.mx/extras/pdf/protocolo/protocolo-Bioseguridad-Reapertura-SIBIUNAM.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_admitting_children.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_groups_of_up_to_10_people.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nl_protocol_for_groups_of_up_to_10_people.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/dutch_checklist_for_11_may.xlsx
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/dutch_checklist_for_11_may.xlsx
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4007-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-organizowania-wydarzen-w-bibliotekach.html
http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Documents/Recomendacoes_reabertura_bibliotecas_RNBP_v4.pdf
http://www.bnportugal.gov.pt/images/stories/homepage/2020/info_reabertura.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2F9c51c0d9d75887fad1d712f24458a2a620200622132236%2F29a0df45ac3954962e6a3db5859b150d20200622132304%2F267d22&data=02%7C01%7C%7Ce64d6bff5df148b0f62a08d816af70dd%7C52b611bac9fe4b73a1d01fea28d86ed8%7C0%7C1%7C637284290055344965&sdata=fx%2FkLtVpubZo7wdeFNFbpa4GSKTHLkwjbb%2BhRHTJe0g%3D&reserved=0
https://insp.gov.ro/dj/comunicate/Recomandari%20biblioteci.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200195%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.PDF?fbclid=IwAR1NHb_cuvvgRMgDWwdWCEKWZsuggfXiVVCsUHH0fXldq3Zb09smhx4djYw
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200195%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.PDF?fbclid=IwAR1NHb_cuvvgRMgDWwdWCEKWZsuggfXiVVCsUHH0fXldq3Zb09smhx4djYw
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200195%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.PDF?fbclid=IwAR1NHb_cuvvgRMgDWwdWCEKWZsuggfXiVVCsUHH0fXldq3Zb09smhx4djYw
https://library.kaust.edu.sa/newsitem/reopening
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/nls_covid19.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/slovak_recommendations_20_may.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/slovak_recommendations_20_may.pdf
https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html
https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html
https://snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/slovenian_health_guidelines_for_public_libraries.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sla_covid2020.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sla_covid2020.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sla_covid2020.pdf
https://www.julianmarquina.es/fase-i-condiciones-para-la-reapertura-al-publico-de-las-bibliotecas
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-aprovechemosla
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/10-pasos-para-que-nuestro-sector-afronte-la-situacion-tras-el-covid-19
https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/510/DIRECTRICES%20presencialidad.docx.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/510/DIRECTRICES%20presencialidad.docx.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/510/DIRECTRICES%20presencialidad.docx.pdf?sequence=4&isAllowed=y


 

 .لیزیةجاللغة اإلن إلى  ترجمھا اإلفال وقد   . لجمیع المؤسسات  الموجھة  نطاقا للمعلومات األوسع مكملة توجیھات : أعدت جمعیة المكتبات سویسرا

، ومتى یمكن إعادة  ارتداء األقنعةبشأن ، بما في ذلك قواعد خططھامات الوطنیة لمحة موجزة عن والمعلو اتنشرت دائرة المكتب  ترینیداد وتوباغو: 
 . ISBN رقم التسجیل الدولي للكتب خدمات  استئناف

مع وضع خطة رسمیة مع   ،فتحالإلعادة  عدادست اإل موارد للمساعدة في  19-عن كوفید وماتجمعیة المكتبات والمعل  صفحةتتضمن   المملكة المتحدة:
تتضمن الصفحة قوائم مرجعیة مقترحة للمكتبات المدرسیة  و.  لمكتبات المدرسیة افائدة اقتراحات سبق نشرھا ل إلىإضافة ، المعنیةاإلدارات الحكومیة 

إلى أصحاب العمل تسلط الضوء على الحاجة إلى تقییم   ئلرسابالفعل  CILIP یة المكتبات والمعلومات جمعالستخدامھا قبل فتحھا. كما أرسلت  
تقییم    األخذ في الحسبانمدیري المكتبات، مع ل مفصلة توجیھات اآلن  المرتبطةأنتجت المكتبات كما  المخاطر وتقلیلھا إلى أدنى حد قبل إعادة فتحھا. 

حمایة  المخاطر ، ومن یجب أن یأتي إلى العمل ، والتباعد االجتماعي للعمال ، والحفاظ على سالمة المستخدمین ، وتنظیف مكان العمل، ومعدات ال
 . سلعال غیرھا منلة ، والكتب الواردة والصادرة والشخصیة ، وإدارة القوى العام

  وتتضمن،  موقعھا اإللكترونيعلى ونشرتھا ادة فتحھا  إع بشأنجمعت جمعیة المكتبات األمریكیة مجموعة كبیرة من الموارد :  المتحدة  الوالیات
  ونشرت أیداھو   ،اتدریجی  فتحال إلعادة خطًطا المتحدة  الوالیات في  مكسیكو نیو والیة   مكتبة وضعت  المواد. على مستوى الدولة،ئر ساالخطط و

  في   العامة المكتبات  نشرتو. المفیدة  األفكار من الكثیر ، وتتضمنالمكتبات في القیود  رفع مراحل  تبدو أن یمكن كیف بینت  شاملة مدونةو دوال ج
  .القیود رفعل مختلفة ال مراحل ال في  والخدمات التوظیف  بشأن قرارات  اتخاذ في   مكتباتلل تاعین أخذ  خطة  أیًضا  المتحدة  الوالیات في  جورجیا  والیة

  اعرض أالسكا منسق المكتبات العامة في  قدم وقد ).وھناھنا وھنا . وقد شاركت مكتبة والیة مونتانا ثالثة أمثلة (فرجینیا الغربیة واندیاناكما فعلت 
قامت لجنة أیداھو للمكتبات بمشاركة  و  .وجمعیة مكتبة ماساتشوستس  اتحاد مكتبة كونیتیكتو كولورادو اتاتحاد مكتب  وكذلك فعللقضایا. ل اتقدیمی 

للحصول على الكتب دون  ھناك أیًضا أدلة محددة  ، والتي قد تكون مفیدة. األحجامالمختلفة  األمثلة على خطط إعادة فتح المكتباتمجموعة من 
 . وفیرمونت إلینوي   فيمن كیربساید  مغادرة السیارة  

 

 المكتبات  وشركاء   الوطنیة والمكتبات الجمعیات   تتخذھا التي  اإلجراءات

   المكتبات جمعیات وھیئات 

  بالموارد قوائم على  تحتوي صفحات منھا الكثیر أنشأ. الصعبة األوقات في  ودعمھم  أعضائھا عالمإل عظیم  بعمل نفسھا المكتبات جمعیات  تضطلع
والتنسیق   المكتبات مدیري بین التواصل  وشجعت  -  اإلقلیمي أو  العالمي  المستوى على لمشورة ا لتكملة - الوطني المستوى  على  اتوالتوجیھ الموثوقة 

  عبر الخدمات  لتطویر أو المباني، أو الموظفین إلدارة   سواء ،للتخطیط مفیًدا دعًما اآلخر البعض ویقدم . والممارسات األفكار  تبادل أجل من بینھم
 . المفیدة التدریبیة والدورات  المراجعة  قوائم خالل  من اإلنترنت،

 

 : التالیة لجمعیات اصفحات  بوجھ خاص  انظر

لغة  ل(با 19-كوفید جائحة حول استجابة المكتبات ل تقریًرا ) ABGRA: نشرت رابطة أمناء المكتبات المؤھلین بجمھوریة األرجنتین (األرجنتین
إنشاء  ، والحاجة إلى مات عبر وسائل التواصل االجتماعيوتقدیم الخد يملف تعریف إلنشاء  البالغة  ةھمی األ ة خاص بصورة  التقریر یبرز إلسبانیة). ا

 منصات وطنیة للمواد الرقمیة. 

 المھني التطویر  عن منشورات  أیًضا )ALIA ( الجمعیة األسترالیة للمكتبات والمعلومات نشرت .   19-كوفیدل األسترالیة لمكتباتستجابة اا: أسترالیا 
تقریًرا مؤقتًا  الجمعیة  نشرت كما  .غاثةلإل  صندوق إنشاء فضال عن   ،جائحة ال خالل   المستمرة األنشطة  صفحة   وأطلقت  األزمة،  فترة  طوال  مجانًا
لتشجیع المستخدمین على مشاركة ما فاتھم أثناء   ،"لقد عدنا" إعالمیةأطلقت حملة  و،  لمكتباتمع إعادة فتح او  . 19 -كوفیدلالمكتبات  تصديحول 

 إغالق المكتبة. 

، وحولت أنشطتھا  الحكومیة النصائح مشاركة إلى إضافة ، اآلمن الفتح إعادة إجراءات حول  للمكتبات مةقّی   معلومات المكتبات جمعیة  تقدم: النمسا 
 التعلیمیة إلى تعلیم إلكتروني . 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/swiss_guidelines_30_apr_2020.pdf
https://www.facebook.com/NALISTT/photos/pcb.10151439717204955/10151440271474955/?type=3&theater
https://www.cilip.org.uk/news/493378/CILIP-Coronavirus-Information-Service.htm
https://www.cilip.org.uk/news/493378/CILIP-Coronavirus-Information-Service.htm
https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://www.cilip.org.uk/news/506793/COVID-19-Guidance-for-School-Libraries.htm
https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip/campaigns/covid19/COVID19_letter_employers.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip/campaigns/covid19/COVID19_letter_employers.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip/campaigns/covid19/COVID19_letter_employers.pdf
https://www.librariesconnected.org.uk/news/new-guide-help-libraries-reopen
http://www.ala.org/advocacy/planning-reopening-resources
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/Staged-Reopening-Plan.pdf
https://libraries.idaho.gov/wp-content/uploads/Vespasiam-Warner-PL-District-Reopening-SERVICE-LEVEL-TABLE.pdf
https://libraries.idaho.gov/wp-content/uploads/Vespasiam-Warner-PL-District-Reopening-SERVICE-LEVEL-TABLE.pdf
https://libraries.idaho.gov/wp-content/uploads/Vespasiam-Warner-PL-District-Reopening-SERVICE-LEVEL-TABLE.pdf
https://medium.com/@john.alan.thill/a-phased-reopening-plan-for-libraries-as-covid-19-restrictions-are-lifted-2d96885c0c1d
https://georgialibraries.org/wp-content/uploads/2020/04/Recommendations-for-Library-Services-During-The-Covid-19-Pandemic.pdf
https://www.njstatelib.org/wp-content/uploads/2020/05/GUIDANCE-STATEMENT-2020-2-REOPENING-AFTER-STAY-at-HOME-ORDER-2.pdf
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-1-covid-19-reopening-plan
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-1-covid-19-reopening-plan
https://desk.zoho.com/portal/montanastatelibrary/community/topic/example-library-1-covid-19-reopening-plan
https://lam.alaska.gov/ld.php?content_id=54168737
https://library.wyo.gov/wp-content/uploads/2020/04/Libraries-Returning-to-Service-and-COVID-19.pdf
https://libraries.idaho.gov/covid-info/#safe-handling
https://www.railslibraries.info/sites/default/files/Curbside%20Delivery%20and%20Reopening%20-%20May.pdf
https://libraries.vermont.gov/covid19/curbsideguidelines
http://abgra.org.ar/informe-bibliotecas-argentinas/
https://www.alia.org.au/australian-libraries-responding-covid-19
https://mailchi.mp/98d1f017d5a1/pd-postings-special-2020
https://www.alia.org.au/our-communities/alia-connects
https://www.alia.org.au/alia-covid-19-relief-fund
https://www.alia.org.au/were-back-campaign-toolkit-australian-public-libraries
http://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona


 

 ) الھولندیة باللغة(  للزوار المحفوظات  ودور  المكتبات  إغالق یجب: كا بلجی

  الموارد من مجموعة  IBICT جمعت بینما  ،)بالبرتغالیة(  19-كوفید   نع موارد صفحة   FEBAB االتحاد البرازیلي لجمعیات المكتبات ��ش   :البرازیل 
  ةخریطال إلى  19-كوفید  بیانات وأضافت . التعلم في جمیع األعمار التي تدعمالمواد العلمیة أو  ،19-كوفید  جائحة  ا یتعلق ب سواء فیم ،صفحتھا على

واالتصاالت  انظر البیان الصحفي (باللغة اإلنجلیزیة). وقد أصدر معھد المعلومات العلمیة والتكنولوجیة  لمزید من المعلومات  - .للبلد التفاعلیة
حة  والصحة في البرازیل نسخة من ھذه الصفحة بمزید من التفصیل باللغة البرتغالیة، مع التركیز بوجھ خاص على العناصر التي یمكن أن تدعم ص

   المرأة ومكتبات األطفال. 

 . ) البلغاریة باللغة( 19-كوفیدب  المتعلقة  سئلةاألعلى  لرد ل المكتبات ألمناء  درا وم: بلغاریا 

الذین یستخدمون تطبیق "واتس آب" من أجل   المحفوظات في الكامیرون مناقشات بین األعضاء  ودور رابطة أمناء المكتبات  عقدت : الكامیرون
 . جائحة  حول ال   حفظ الوثائق، وتعمل مع وزارة الثقافة وجامعة بامندا لتنسیق جھود المستقبلفي تحدید األولویات 

لجمیع األنشطة التي تقوم بھا الجمعیة والمكتبات في جمیع أنحاء الصین  شامالملخصاً : شاركت جمعیة المكتبات الصینیة والمكتبة الوطنیة الصین 
 .لدعم المجتمعات المحلیة، من الحكومة إلى المواطنین

بحر  ومنطقة المعني بأمریكا الالتینیة   قسمال مع تعمل  ،باإلسبانیة( اإلنترنت عبر  حلقة دراسیة الكولومبیون المكتبیین جمعیة أعدت : كولومبیا 
 المكتبیون.  جیب بھات یسالتي یمكن أن  كیفیةال  حول أفكارمناقشة ل) اإلفالفي  LAC الكاریبي

  ،للمكتبات 19-كوفید   عن بیانات تجمیع ونقطة ،بعد عن الخدمات  عن معلومات تتضمن صة خا  صفحة  الكرواتیة المكتبات جمعیة  أنشأت : واتیاكر
 . اإللكترونیة  والموارد االفتراضیة   االجتماعات  خدمات   إلى والوصول 

  كیفیة حول  وأفكاًرا   ،الحكومة استجابة   حول وتحدیثات  ،صحیة نصائح تتضمن معلومات  صفحة التشیكیة المكتبات جمعیة  أعدت : التشیك جمھوریة
 . جائحة  ال  وقت  في  الخصوصیة وقوانین  الملكیة الفكریة حقوق  مع العمل

  خالل الموظفین إدارة  حول  مناقشة  وتستضیف ،)بالفرنسیة ( العامة  والصحة   المكتبات خدمات عن قصة  الفرنسیة المكتبات جمعیة  نشرت : فرنسا 
 . الجامعة  تباتمك أنشطة أیًضا الفرنسیة  بالجامعة المكتبات أمناء  رابطة تتابع. جائحة ال

 ،بُعد  عن الخدمات  توفیرعن  صفحة أیًضا  انظر). باأللمانیة( 19-كوفیدو  المكتبات عن  معلومات صفحة األلمانیة المكتبات أنشأت جمعیة : ألمانیا
 . المكتبات  لخدمات  الوطنیة اإلعالمیة  للتغطیة إلھام مصدر یكون قد   الذي الصحفي والبیان

  خالل من لمستخدمینلو للمكتبات الموارد وفرت وقد   الرقمیة، المكتبة بطاقاتللحصول على  للتسجیل الترویج على  غانا اتمكتب  ھیئة تعمل: غانا
 .  وارد الم تھاصفح

التطویر المھني   أو  19  -كوفید اإلنترنت سواء فیما یتعلق ب  تدریب عبركل من الجمعیات االتحادیة ومكتبات الوالیات في تقدیم  اشتركت: الھند
  المجالالیوم الوطني ألمناء المكتبات   أفسحأغسطس  12في  . من برامج التدریب ، حیث تقدم جمعیة والیة كارناتاكا سلسلة مستمرة نطاقا األوسع

 عبر اإلنترنت التي نظمھا اتحاد جمعیات مكتبات العلوم الصحیة.  حلقات دراسیة ، على سبیل المثال من خالل المكتبات مستقبل  بإمعان فيلتفكیر ل

توضح  منشورات رقمیة تلخص القوانین واألنظمة ذات الصلة،  توزیع منھا، عددا من المبادراترابطة المكتبات اإلندونیسیة  اتخذت : إندونیسیا
"، فضال عن مواصلة دعم  19-كوفید"  صطحاتلم مسرد أیضا و بشأن التجمعات االجتماعیة، المطبقة ، والقواعد المتعمقة العلمیةوالرؤى التحلیالت 

 . الجائحة فترة طیلة  المھنة بطرق أخرى  

اإلصابة بفیروس   أثناءعبر اإلنترنت تركز على دور المكتبات الرقمیة   لقات دراسیة حمت الجمعیة العراقیة للمكتبات والمعلومات : نظالعراق
 اقا. طن  على التحول الرقمي األوسع كما تركز، كورونا

  حمایة مع الخدمة  تقدیم كیفیة حول  والمقترحات  المشورة وموارد   الوطنیة القوانین عن عامة  لمحة ) باإلیطالیة( المعلومات  د تج أینتقدم : إیطالیا
 . والصحة   الخصوصیة

https://www.vvbad.be/nieuws/sluit-bibliotheken-en-archieven-tijdelijk-voor-bezoekers
http://www.febab.org.br/2020/04/02/informacao-em-quarentena/
http://diretoriodefontes.ibict.br/coronavirus/
https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1377&Itemid=1&fbclid=IwAR3d3dsD1qirKHK7FBNhUP55RIXD7mk2lzGS4gPxp45vBnKPZIREJ8U-u1E
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/chinese_library_field_active_in_fight_against_covid-19_002.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/chinese_library_field_active_in_fight_against_covid-19_002.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/chinese_library_field_active_in_fight_against_covid-19_002.pdf
https://youtu.be/3ovn5x3SacY
https://youtu.be/3ovn5x3SacY
http://covid19.hkdrustvo.hr/
https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus
http://www.abf.asso.fr/1/22/862/ABF/-communique-la-poursuite-de-certains-services-de-bibliotheques-ne-saurait-seffectuer-au-detriment-de-la-sante-publique
https://www.agorabib.fr/topic/3989-biblioth%C3%A8ques-ferm%C3%A9es-quels-dispositifs-pour-le-personnel/?ct=1586159696
https://adbu.fr/covid-19-france/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus.html
https://bibliotheksportal.de/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/coronavirus-bibliotheken-bieten-weiterhin-zugang-zu-information-und-medien.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&cHash=c612698910f2fda5fadca36478600e70
https://ghanalibrary.org/online-resources.php
https://www.facebook.com/100001758130147/posts/3270903896311516/?d=n
https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/newsletters/ifla_newsletter_june_2020_-_4.pdf
https://www.aib.it/progetti/covid-19-dove-informarsi/


 

 كورونا. فیروس  الوضع في ظل حول ا بیان أصدرت  ): -جمھوریة (  كوریا

على صفحات   الجائحة  أثناء من األمثلة على األنشطة التي اضطلعت بھا المكتبات، وال سیما الرابطة الوطنیة للمكتبات واسعة  طائفة  توجد: مالیزیا 
 . الفال ا فيقسم آسیا وأوقیانوسیا  

  في  للبقاء االجتماعي التواصل وسائل  على حملة تنظیم  و ،االفتراضیة األحداث  من سلسلة  بإدارة المكتبات ألمناء  الوطنیة تقوم الكلیة : المكسیك 
  المنزل في  القراءة  وتعزیز  ،)اإلنترنت عبر حلقة دراسیة  ذلك في  بما(  األزمة في  المكسیكیة المكتبات تجربة  على الضوء  تسلیط إلى إضافة  المنزل،

  لمكسیكیةا المكتبات جمعیة  أصدرت نفسھ،  الوقت  وفي ).  باإلسبانیة( المعلومات موارد  وتقاسم  ،)  اإلنترنت عبر حلقة دراسیة  أیًضا  ذلك في  بما(
 . األزمة خالل الصحیة  المكتبات في والعاملین الصحیین المھنیین تدعم رسالة 

على اإلنترنت، ال   فیما بینھم وإدرة النقاش ألعضاء التدریب  فعال وني ناجح، بإدارة برنامج المكتبات في میانمار، في جھد تعا جمعیة : قامت میانمار 
وضعت توجیھاتھا الخاصة.  كما كیفیة استجابة المكتبات في أماكن أخرى، عن و  19 -كوفیدسیما المھنیین المساعدین، ونشر المعلومات عن 

 درسیة في جمیع أنحاء البلد. أیضا دعم مشروع لتطویر المكتبات الم عیة الجموتواصل 

 ). اإلنجلیزیة باللغة  متاحة  الترجمة (  لألعضاء واألنشطة   الموارد من صفحة   الھولندیة المكتبات أنشأت: ھولندا 

  جمعیة المكتبات والمعلومات في  قامت -زیلندا  مع المكتبة الوطنیة لنیو بالتعاون  . وقطاع المكتبات والمعلومات في نیوزیلندا   19-كوفید : نیوزیلندا
  ، 19-كوفید ما بعد في فترة ة ی المكتب  خدماتالفي  لالستثماروھو مخطط   -  برنامج شراكة المكتبات النیوزیلندیة تطویرب  "Te Aotearoa"نیوزیلندا 
 والوصول إلى اإلنترنت في جمیع المكتبات العامة والمزید.  ،التدریب و،  ذلك اإلعارات ویتضمن 

 . أیام مدى على ألعضائھا المحاضرات من  سلسلة نیجیریا في  والمعلومات  المكتبات طالب جمعیة  نظمت : نیجیریا 

 . مجانا (باللغة البرتغالیة)  على اإلنترنتبیة تدری ندوة  المكتبات البرتغالیة جمعیة  أقامت : البرتغال 

 . )باإلسبانیة( 19-كوفید  عن المعلومات الخطأ   حول حملة   بورتوریكو في المكتبات أمناء  رابطة أطلقت : بورتوریكو

، فضال  جائحة وجلسات عمل لمساعدة األعضاء على التعامل مع العلى شبكة اإلنترنت  وندوات دروسا   الرومانیة یینالمكتب  جمعیة : نظمت رومانیا 
المكتبات دعم المیدان  وذلك بالتزامن معجمعت أیضا بیانات عن المكتبات والخدمات، كما  . thelibraryfromhomeعن بدء حملة عامة #

 ودعم البحوث، ومكافحة المعلومات المضللة.   ثالثیة األبعاد،المعدات الحمایة المطبوعة توفیر األوسع الجھود الشاملة من خالل 

 . لطبعة التالیة من مجلتھاالموضوع الرئیسي ل  عمل أمناء المكتبات أثناء انتشار الجائحة  الوطنیة للمكتبات  الجمعیة : اختارت صربیا 

 . )باإلسبانیة(  واردم  صفحة األكادیمیة المكتبات شبكة  أعدت : إسبانیا

من الممثلین   على الترویج للقراءة، مقاطع فیدیو ومساھمات تركز  ، حیثعبر اإلنترنتفعالیة إلى جمعیة المكتبات التركیة مؤتمرھا   حولت:  تركیا 
 .والكتاب والفنانین والباحثین

المحددة التي تم جمعھا معًا  التوجیھات انظر أیًضا  . فیروس كوروناعن   معلومات خدمة   CILIPتالمعلوماولمكتبات  ا جمعیة تقدم : المتحدة  المملكة 
وھي   -  ف الوطنیةفر خدمة األ  ت، وأطلق قوانین حقوق الطبع والنشر قیود  تخفیف  إلى الحكومة لطلب الجمعیة مع آخرین تكتب . لمكتبات المدارس 

  الخصوصیة واآلثارأیضا بیانا عن  المعھد  وأصدر. ملیئة بتوصیات الكتب لألطفال والعائالت على موقع یوتیوب یومیة  سلسلة من مقاطع فیدیو
أبرزت فیھ الحاجة إلى الشفافیة واالستخدام الكامل لألدلة في الحكومة، وإیالء االعتبار الكامل ألھمیة   ،19-اإلصابة بكوفید المترتبة على األخالقیة 

  مع إیالء اھتمام ، للمرض أعضائھاالخاص حول كیفیة استجابة  تقریرھاوقد نشرت مكتبات األبحاث في المملكة المتحدة   حمایة األرواح الخاصة.
 واإلمكانیات المستقبلیة.  واألماكن،والمنح الدراسیة والمجموعات، والمساحات  والقیادة،لمھارات  لخاص 

  وةالدعأنشطة عن  اأقسام تتضمن، صفحة واحدةفي    91-كوفید بالتعافي من  المتعلقةالمكتبات األمریكیة مواردھا  جمعیة جمعت :  المتحدة  الوالیات
  أیًضا انظر. مفیدة للغایةجائحة لل التأھب  أدوات مجموعةوالسیاسة، والتعلیم، والبیانات والبحوث، والمحتوى التوجیھي والبروتوكوالت. كما ال تزال 

  وفي  بُعد عن  الخدمة توفیر حول  اإلنترنت عبر حلقة دراسیة وال  ،ALA عیة المكتبات األمریكیةجمل  العامة البرامج مكتب  جمعھا تم  التي الموارد
 وتلك  القانونیة للمكتبات  األمریكیة الجمعیة أعدتھا التي واردالم صفحة   أیًضا توجد . اآلن متاًحا أصبح الذي للكوارث، التأھب حول  اإللكتروني كتابھم
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وروابط بموارد رئیسیة أخرى،   ،الجمعیة األمریكیة ألمناء المكتبات المدرسیة، والتي تتضمن لقطات عن الوضع في المكتبات المدرسیة أنشأتھاالتي 
 األمریكیة الجمعیة من جائحة  لل االستعداد  حول  الصفحة  وھذه  ،عیة المكتبات العامة حول كیفیة استجابة المكتبات العامةنتائج استطالع جم فضال عن
 . المدرسیة للمكتبات

المكتبات من جمیع األنواع في جمیع أنحاء البالد   اتبذلھ للجھود التي نماذجبجمع في جامعة أوروغواي   تعالم واالتصاالكلیة اإلقامت : أوروغواي
 . جائحة لل  للتصدي

غراض  عبر اإلنترنت، فضال عن تحدید نقاط أل حلقات دراسیة  م تنظیمعتز زمبابوي الخبرات الدولیة، كما ت   اتمكتب  جمعیة  شاركت: زیمبابوي
 لوصول إلى المكتبات اإللكترونیة بأسعار معقولة. إلى الدعوة ا

  إلى مؤتمرھا الالتفیة  المكتبات جمعیة  حولت بینما اإلنترنت عبر التعلم یرلتوف الوطنیة  المكتبة مع الصینیة المكتبات جمعیة  عملت  ذلك، على  عالوةو
برصد   ، للمھنةالذي تقدمھ  دعمال إظار في ، في الیابان  مكتبة الدایت الوطنیةتقوم .االجتماعي التواصل  وسائل على بحملة  مقترنًا اإلنترنت عبر حدث 
  حفوظات والمتاحف في أوقات األزمات).(وھي منظمة تركز على مساعدة المكتبات والم SaveMLAKكما فعلت  ،ھاونشرحول الوضع   اتتحدیث 

 أداء مھامھم.  لمواصلة لدعم أمناء المكتبات المدرسیة  منصة أنشأت و  اتكة المكتبات المدرسیة في البرتغال توجیھشب أعدت 

 

  بینما  ، خاصة صفحة  على  19-كوفید    بشأن موارد  CLIR   وموارد المعلومات  مجلس المكتبات نظم فقد .  بنشاط  أخرى  منظماتو جمعیات وتعمل 
 لجمعیات للمكتبات اإلفریقي االتحاد یجمعو . وكندا  المتحدة الوالیات  في  والبحثیة  األكادیمیة المكتبات بھ  تقوم  ما بتحلیل البحوث  مكتبات ةجمعی   قامت

  مع الحال ھو  كما ،واردالم وصفحة  ،المكتبات استجابة  كیفیة حول  صفحة  وأنشأ  إفریقیا في   المكتبات بھ تقوم لما ذج نما) AfLIA( والمعلومات 
Infotecarios  الكولومبیة المكتبات جمعیة مع  العمل(  الالتینیة أمریكا في )ASCOLBI ( و LIBER أعد المكتب  وقد  . أوروبا في  األكادیمیة لمكتبات ل

  تقریًرا أوروبا في NAPLES وأعدت قائمة مرجعیة باإلجراءات التي یمكن أن یتخذھا األعضاء.  EBLIDA األوروبي لجمعیات المكتبات والتوثیق
مع  ،منذ ذلك الحینالتقریر تحدیث ھذا  جرىوقد   . الوضع على ة سیطركیفیة الجائحة و ال وقوع  عند عضو بلد  20  في  الوضع  على  الضوء یسلط  قیًما

   READ. وقد شاركتوالعزل تدابیر السالمة  ل ةخاص  ة فتح أبوابھا، وتغطی  إلعادة المكتبات  ناء عملأث تي یجري اتخاذھا ال استعراض التدابیر
 . جائحة في بوتان والھند ونیبال من أجل التصدي لل   امركز 107لما تقوم بھ مراكزھا البالغ عددھا  اعام ااستعراض

  تستشرف ت بات العلوم الصحیة في الھند حلقات عبر اإلنترن نظم اتحاد مكت و . لموارد ل تھاصفحمي علوم المكتبات والمعلومات نشرت جمعیة معلوقد 
 العراق. ب  جامعة الكفیلومكتبة   ، كما ھو الحال مع المكتبة في جامعة بانجاب، شاندراغار، الھند.19-كوفید  مستقبل المكتبات بعد

 

  إلى  باالنضمام للمواطنین سمح مما ،اإللكترونیة الخدمات  ،والنشر للمكتبات  العامة اإلدارة تحت التركیة، العامة  المكتبات عززت  ،نفسھ الوقت وفي
  على  الھولندیة القراءة مؤسسة تحتوي .أجھزتھم على ھاوتنزیل جدیدة،  كتب شراء وطلب   اإللكترونیة، الكتب آالف إلى والوصول إلكترونیًا، المكتبات

  األطفال،كتب  رسامي  مع واالجتماعات  الصوتي، البث  ذلك في  بما المنزل،  في  والقراءة   األمیة محو دعم كیفیة حول   فكاًراوأ  ا موارد تتضمن صفحة 
 الكتب، تطھیر  بشأن نصائح تتضمن معلومات صفحة المكتبات معھد أنتج ،في المجرو  .المكتبات  خالل من اإللكترونیة الكتب إلى  الوصول  وبالطبع
  القصص تشارك libraries.hu المكتبات صفحة  خالل ومن في االعتبار الجیدة الدولیة والممارسات  الملكیة الفكریة، حقوق بأخذ النسخ  مع والتعامل

 . العالم أنحاء  جمیعومن  دالبل من

 

  المكتبات تكامل  لضمان استخدامھا یمكنھم التي باألدوات  ھاأعضاء كیبیكال في  المدرسیة  الوثائقیة الخدمات تعزیز جمعیة  زودت ذلك،  غضون فيو
  المكتبات للمساعدة طوارئ   صندوقإنشاء و بانتظام إلنترنت على ا ة دردشغرف لل بإتاحة  مكتبیة مؤسسة كل قامتو  بعد، عن التعلم توفیر خطط في
 . الصعوبة  في

 

 الوطنیة  المكتبات
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أنظمة   بین ولھا الصدارة  ،امؤسسات رئیسیة في بلدانھبوصفھا . المحتوى  إلى الوصول  إتاحة  في  مھًما دوًرا تؤدي أن أیًضا  الوطنیة للمكتبات یمكن
،  للمتابعة استبیان وأشار.  .مؤتمر مدیري المكتبات الوطنیة  في  تمع جُ لمحة عامة من خالل المعلومات التي  الع علىطیمكن اال والوطنیة.  امكتباتھ

عن تقدیم رؤى ثاقبة عن حمایة المستخدمین والموظفین، فضال ل تبنیھا المكتبات للطرق التي تعتزماالتجاھات العامة إلى ، المكتبات إعادة فتح حول 
الخبرات، على الصعیدین ب  المتعلقة طوال األزمة. وعملت بلدان أخرى على جمع المعلومات   الرقمیة واالستخدامات  كیفیة توسیع نطاق الخدمات  

 . الروسیة  دار الكتب الوطني والدولي، مثل 

  المستعارة المواد  غرامات  عن وتنازلت ، الطلب في  الزیادة تلبیة تتمكن من كي  الوطنیة الرقمیة  المكتبة تعزیز تم المثال، سبیل  على ،الصینفي و
  في الوطنیة  الرقمیة المكتبةمعدالت استخدام  زادت كما  .  البلدى تقدیم الدعم للمكتبات والمكتبیین في مختلف أنحاء ، إضافة إلإرجاعھا یتعذر التي

  أقرت في حین . تھا الرقمیة الخاصة بھا بقوة على وسائل التواصل االجتماعي، قامت المكتبة الوطنیة بالترویج لمكتب مالیزیاوفي ، كبیرة زیادة كوریا
 . جائحة  مكافحة ال الرامیة إلى جھود الدور موارد المكتبة الوطنیة في دعم ب  لمواردتھا لصفحالمكتبة البریطانیة في 

 

  في وللباحثین النرویج، في  على نطاق أوسع والمدارس  للباحثین القانوني اإلیداع محتوى إلى وصول ال  تاحةإل التفاوض في   المكتبات بعض ونجحت 
  إمكانیة الوصول إلى الكتب اإللكترونیة األولى المكتبة الوطنیة في أروبا  تاحتأ ، وفي الوقت نفسھ  .) الجامعة مكتبات جانب  إلى ( التشیك جمھوریة 

 . باللغة الھولندیة  اإلعارة عن بعد ، وستقدم ألول مرة خدمة )المحلیة اللغة ( بابیامنتوبال

 

كي   فتراضيالا النسخ  transcribathon   المثال، سبیل  على الكونغرس،  مكتبة تنظمو.  اإلنترنت على تھاأنشط إتاحة  تعمل مكتبات أخرى على و
  الناس لمنح وسائل إستونیا في  الوطنیة   المكتبة تاحت أ. افتراضیة  معارض الوطنیة  فرنسا  مكتبة  تنظم حین في  بعد، عنمن المشاركة  الناس یتمكن

  یمكن الذي  الرقمي  لمحتواھا  الوطنیة إسبانیا مكتبة تروج بینما . )الطلب  في  ةكبیر زیادات  وشھدت (  اتصال دون  الكتب  إلى الوصول إمكانیة
 . المبسطة  والعلوم  الرقص  تعلم  عن فیدیو  مقاطع یضاأ موظفوھا یُنتج التي ،الوطنیة المجر مكتبة مع الحال ھو كما .التعلیم لدعم استخدامھ 

  ھو كما ،فتم حظرھا الشخصیة  الفعالیات. أما ھالدی  الخاصة  بودكاست  ملفات إلى  الوصول  على المستخدمین  النرویج في  الوطنیة  بةالمكت  شجعت و
 . الجدید المحتوى  من متنوعة مجموعة  جانب  إلى ياألرجنتین  الكونغرس  مكتبة في  الحال 

 

  فتراضیةا  معارض إقامة ذلك  ومن - الموارد إلى  والوصول   المرجعیة والخدمات  االستشارات تقدیم كرواتیا في  والجامعیة  الوطنیة المكتبة  واصلتو
  الحالي، لتطبیقھا بالترویج إندونیسیا في   الوطنیة المكتبة وقامت . الزالزل من المتضررة المكتبات أنواع لجمیع والتوجیھ المشورة  تقدم كما ،-

  سنغافورة في  الوطنیة  المكتبة مجلس واعتمد.  للعمل  السفر  إلى  االضطرار لتجنب وسائل لتوفیر المنزل من للعمل الوطنیة المبادرة  إلى وانضمت
 . ة السابق األوبئة عن معرض لتقدیم  مجموعاتھ على

 

  الھویة  بطاقة  من التحقق اجراءات  دون اإللكتروني البرید طریق   عن أشھر ثالثة لمدة ةی مكتب  بطاقة  على  الحصول الوطنیة  لوكسمبورغ كتبةم تتیحو
  االستدعاء رقم خدمات   جانب  إلى ،اإلنترنت على  االشتراك المغربیة الوطنیة المكتبة تواصل  حین في  ،للموارد الوصول  تسھیل أجل  من المعتادة

 جمیع  في  العامة المكتبات في الشخصیة  الحمایة معدات  طباعة  لتعزیز الروبوتات مدرسة  مع لیتوانیا في   الوطنیة المكتبة  تعملو. اإلیداع القانونيو
 . البالد أنحاء

 

  مع تھاومشارك التوجیھات  المثال  سبیل على سریالنكا  في  الوطنیة المكتبة إعداد مع عام، بشكل  الوطنیة  المكتبات  مجاالت  لدعم اآلخر  البعض یعملو
  المدیریة . المرتجعة األعمال  مع للتعامل  للمعلومات  ططخ م أعدتفقد   التشیكیة للجمھوریة  الوطنیة المكتبة أما   . البالد أنحاء جمیع  في المكتبات

 . BibliotecaNaSuaCasa# مظلة تحت  والموارد بالمعلومات  ملیئة صفحة   لدیھا البرتغال  في  للمكتبات العامة
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  یحدث، عما عامة  لمحة تقدم تشریعیة  ملفات إنتاج رلمانيالب  القرار  صنع دعم  في  دور لھا التي الوطنیة  المكتبات بعض  واصلت  نفسھ، الوقت وفي
 في حین تقوم مجموعة من أمناء المكتبات  .مؤسساتھا أنشطة  دعمل  المخصصة رلمانیةالب  المكتبات تعمل  كما. والصین األرجنتینفي    الحال ھو كما

  شبكة  حذوھا  ت وحذ، في جمیع أنحاء أمریكا الالتینیة 19-كوفیدالمعلومات حول االستجابة القانونیة ل وتبادل بجمع باإلسبانیة ةالقانونیین الناطق
وبوابة أوسع   ،بوابة معلومات سریریة ، إضافة إلى تشغیلتتبع التشریعات الصحیة حیثالمعرفة والمعلومات الصحیة في ساو باولو، البرازیل،  

 . ةمن خالل مكتبة الصحة االفتراضی  19-كوفید بشأنلتبادل المعرفة 

 المكتبة  شركاء 

 مباني تضطر  عندما حتى  المحتوى  إلى الوصول لتسھیل اكبیر ایب ترح لقیت خطوات المكتبات مع یعملون ممن  وغیرھم والموردین الناشرین اتُخذ
إلفساح   معًا للعمل  جمیعًا نتطلع إذ  ،الخطوات ھذه  مثل معمتُ  أن  نأملو العام، واألمین اإلفال  رئیس  بیان في موضح ھو كما . اإلغالق  إلى المكتبة
 . الثقافة  إلى والوصول   والبحث لتعلم ل المجال

 

 مع  VitalSource عملتو.  الموقع  في المستخدمین على عادةً  یقتصر الذي المحتوى  إلى بُعد عن  بالوصول سماح في ال  الرئیسیة الخطوة  وتمثلت
  بركویست سنترال فعلت   كما ،فقط لكترونياإل بریدال عنوان باستخدام  الدخول وتسجیل   المواد إلى  الوصول  نطاق  لتوسیع الناشرینمن  شركائھا

ProQuest سنترال إبراري  خالل  من  eBook Central ،  دار نشر سبرنجرو Springer إیمرالدو تدة،المم الدخول  تسجیل  فترات   خالل  
Emerald  مثل  مواقع وكذلك الموقع، خارج  من بالدخول  أیًضا مجلة الجمعیة الطبیة األمریكیة  تسمح بینما ،الوصول عن بعد إتاحة من خالل  

ancestry.com.المملكة في  كتب األطفال ناشر ،كولینز ویعمل . محتواھا من الكثیر) تنزیل لیس و(  بقراءة میشیغان جامعة  مطبعة  تسمح كما  
 .وكینیا التفیا من إیجابیة  أمثلة أیًضا  وتوجد . الموقع على  مقتصرا بعد أن كان بُعد، عن  متاًحا المحتوى  جعل على المتحدة،

 

 مجانًا جامعیة  مطابع 9 من  المواد عن إتاحة  MUSE شروع م أعلن ة. خفضمن  بأسعار  أو ،ةمفتوح  بصورة ببساطة المحتوى  اآلخر  بعضال وأتاح
  مجانامجالتھا  جمعیة الكیمیاء الحیویةأتاحت بینما  .html قنس ب  المدرسیة الكتب إلى الوصول  مطبعة جامعة كامبریدج توفر بینما ، األشھر من لعدد

إلى الكتب على   الوصول المجانيكانیة حتى إشعار آخر. وقد عمل ناشران رومانیان مع الجامعة الوطنیة للعلوم السیاسیة واإلدارة على إتاحة إم
 اإلنترنت.

 

  الكتب  منشورات إلى  المكتبة وصول  على  مؤخًرا المفروضة  القیود برفع ماكمیالن ت قام  ،المتحدة الوالیات في  العامة  لمكتباتبا وفیما یتعلق
  تتیح كما. والمدرسیة  العامة  للمكتبات محددة  خصومات   Penguin Random House  بینجوین راندوم ھاوس تقدم و. الجدیدة  اإللكترونیة

Overdrive  و RB Books أتیحت المتحدة، الوالیات  في  أیًضا . آن واحد في  معار واحد   إلكتروني كتاب من  النسخ من المزید  على الحصول  إمكانیة  
.  للجمیع أیًضا - الكتب  بشأن أخرى ات مشاركو التدریس في  تساعد التي األخرى  والموارد الكتب  ملخصات من مجموعة - Booklist قائمة مرجعیة
  بأوقات یسمحون  الذین بالناشرین قائمة  المتحدة  المملكة في  المتصلةالمكتبات  أصدرت  ، واجھتھ المكتبات  ما كثیًرا آخر  لتحد  ستجابةً وفي إطار اال

 . اإلنترنت عبر القصص لقراءة

 

  سبیل على  الحالي، الوقت  في   الدفعات سداد  من ببساطة  تتمكن ال  قد  المكتبات بعض  أن حقیقة  لمراعاة أیًضا  استعداد على الناشرین بعض كانو
 . بریستول  جامعة مطبعة  المثال

 

  ویلكوم یانبب  ھاالتزاموأعلنت   ،المقاالت من عدد ل االشتراك بوابة إزالة  ذلك في بما تدخالت  عن أعلن الذي - SAGE - النشر  في  اشریكھ اإلفال  قروت 
  لرعاةا  أحد -  OCLC أنشأت كما  ".  النشر تتمكن من كیف " حول  اإلنترنت عبر المجانیة الدورتھ روج ت و ،19-كوفیدب  الصلة  ذات المواد  حول   المنسق

 . واردم  صفحة - الرئیسیین
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  ،APA،EBSCO، Emerald، Springer Nature، Elsevier ، Oxford University Press ، المثال سبیل على(  على غرار المكتبات األخرىو
Cambridge University Press، و، Leibniz Information Center for Economics  ZBWو   MIT Press ZB MED ( تركزSAGE  

  والبیانات  النصوص استخراج لتسھیل  كبیرة خطوة  األبیض البیت كما اتخذ. مصغر موقع خالل من األوبئة  وإدارة 19-كوفید   عن ت  على تقاسم
 . لتحلیلھا ورقة   29000  إصدار  خالل من  حلول  إیجاد في  للمساعدة

لمجلدات  من خالل فتح ا ھاوتبادل جائحة  منشورات حول كیفیة استجابة المكتبات لل إلصدارأیًضا على تعزیز الدعم  Emerald إیمرالد تعمل
   وتخطیط القضایا المواضیعیة. 

  األعمال مارسة م قبل أن تتمكن المكتبات من العودة إلى    رفعھاتم   وھل إذاوالسؤال الرئیسي حالیًا ھو إلى متى تستمر اإلجراءات االستثنائیة. 
 . اتمستخدمي المكتب  سیتضرر، العادیة

 

من ألف من أمناء المكتبات  ضم أكثر  دار البلدیة  في اجتماًعا  - OCLC الرقمیة على اإلنترنت المكتبة -عقد أحد شركاء اإلفال الرئیسیین  ،وأخیًرا
 احتیاجات المھنة. فھم   وتعزیزلتبادل القصص 

 

   مختلفة بلغات المستخدمین   مع التواصل 

  الفتاتنصوص و على إعداد) ALIA(  والمعلومات   للمكتبات األسترالیة الجمعیة مع یا في اإلفالثقاف متعددةال للشعوب  مكتبة ال خدماتال قسم  یعمل
.  اإلنترنت عبر المعلومات إلى  والوصول ،المكتبات بإغالق  یتعلق فیما خاصة  لغویًا، المتنوعة مجتمعاتھا مع صلتتوا التي المكتبات لدعم  مترجمة

  للتواصل  ھااحتیاجات  لتلبیة األمثل النحو  على  واستخدامھ  المحتوى ھذا لمواءمة  بالمكتبات نرحب ,.  مایكروسوفت وورد  بصیغة المصادر ھذه تتوفر
 .تطویرھا وتحدیثھا أثناء اللغات  من بمزید الترجمات  وستتاح . مجتمعھا مع

 

 المطروحة  القضایا 

  مخاوف  ھناك - أعاله  المشار إلیھا – النشر حقوق  إلى إضافة . كثب عن وتتابعھا  ،نطاقالواسعة ال القضایا من عدًدا  جائحة أثارتلا أن  اإلفال تدرك
  نواصلو.  الدیمقراطیة  المعاییر حمایة  وضمان  والخصوصیة،  ،والبحث التعلیم يوقطاع  بشكل أوسع، الثقافة  على  األزمة  التي تخلفھا ثاراآل بشأن
 . االقتضاء حسب  واآلراء المعلومات  بمشاركة  وسنقوم ، كثب عن القضایا ھذه  رصد

 

  ثم  ومن  19-كوفید   جائحة  و الوثائقي التراث حول  للیونسكو بیان صیاغة  في  المساعدة  خالل   من سیما ال القضایا، ھذه مناصرة ل بنشاط بالفعل نعملو
  االعتراف إلى وغیرھا  الحكومات ویدعو  األوقات،  ھذه  مثل في  وبث الطمأنینة في التوجیھ  الوثائقي التراث إمكانات على  یؤكد وھذا . إلیھ االنضمام
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  أھمیة على  الضوء تسلیط  تمو  .2030  الثقافة  بھدف  تحالف  أعضاء مع مشترك بیان في  ذلك على  أكدنا كما .مؤسساتنا عمل ودعم  اإلمكانات بھذه
 . قصص ال روایة  في  التراث دور  حول  مدونتنا في التراث

 

  حق   وممارسات قوانین  دعم لضمان إجراءات اتخاذ  إلى تدعو  الفكریة للملكیة العالمیة للمنظمة  العام المدیر إلى  رسالة  صیاغةل  الجھود إلفال قاد كما
  فيو.  صعوبة   أكثر االستجابة  یجعل  جموداً  تخلق  الحالیة القوانین أن وخطر  الحالي  الوضع من كل  نجمت عن  التي التحدیات  یبرز وھذا . المؤلف 

. وشدد المدیر العام في رده   المثال  سبیل على  الرقمیة، االستخدامات  وتُحظر الرقمیة  غیر باالستخدامات  یُسمح عندما ھذا ھو الوضع  ،المكتبات حالة 
 جائحة. في أوقات مثل ال  إلى الموارد  على الدور الذي یمكن أن تؤدیھ االستثناءات والتقییدات في ضمان الوصول 

الحاالت التي  وبحث ، اصةبصفة خ في الوصول إلى الكتب اإللكترونیة المكتبات الجامعیةالتي تواجھھا  الصعوباتالضوء أیضاً على  اإلفالوسلط 
  المبادئ ، وأصدرنا مجموعة من 19-وكوفید لوصول إلى الموارد بشأن ا ICOLCعلى بیان  وقعناإجراء تحقیق في المنافسة. وقد   تستدعي  قد 

ضھا  تعر واحتمال المكتبات قیمتأثر   مدىأیًضا  درسنا جمعیات المكتبات في المفاوضات مع أصحاب الحقوق. من خالل المدونات، لتستعین بھا 
 . حریة التعبیرر، وكیف یمكن للمكتبات دعم  للخط

 

  مقالة عن فضال    ، السیاسة نظر وجھات  من متنوعة مجموعة  من ،جائحة ال  عن تنتج قد  التي العامة  االتجاھات تتناول مدونة أول  أیًضا أنشأنا  قدو
،  المناصرةحول كیفیة بناء القدرة على  مجموعة من األفكارو.  والطویل  والمتوسط  القصیر  المدى  على  المحتملمحددة لحشد الدعم  نقاط  تحدد متابعة

للمكتبات حتى تتمكن من الحفاظ على تركیزھا  على فكرة التمویل الحكومي األساسي  ة ظف احم الأھمیة  بوجھ خاص  أبرزناواإلغالق.   وقت حتى في 
 ائمة، لكیفیة إدراج المكتبات في مجموعات الحوافز االقتصادیة. ، تستند إلى األفكار القاقتراحات خمسةالعام، ووضعنا  

 

 اإلفال  أنشطة

  الحفاظ على  مصممون إننا. أیًضا بسببھ وإنما   19-كوفید  جائحة  بالرغم من  فقط   لیس عالمیًا، المكتبات مجال  وتوحید لتعزیز اإلفال عمل یستمر
 اآلن  تكتسياإلفال  ھاحدد  التي المھمة أن  راسًخا اعتقاًدا ونعتقد الماضي، العام استراتیجیتنا وإطالق ،العالمیة الرؤیة عملیة  أوجدتھ الذي  الزخم  على

 . قبل أكثر من ذي  أھمیة

 

  عملھم مواصلة من  والموظفین المتطوعین تمكن لضمان بجد فعلبال عملنا ،19-كوفید  جائحة  و  اإلفال حول   الشائعة األسئلة في  موضح ھو كما
ویتضمن ما سبق أیضا عددا من   . الماضیة مدار األسابیع على المھنیة وحداتنا نظمتھا النصف سنویة الناجحة االجتماعات من  سلسلة وعقدنا الھام،

 عل. بالف اإلفال بھ  قامتاألمثلة على ما 

 

 عقدب   ،مكتبات الصحة والعلوم البیولوجیة ومجموعة المصالح الخاصة المعنیة باألدلة للصحة العالمیة والكوارث  قسمكل من  قام عالوة على ذلك، و
وأخرى عن دور أمناء  . 19-كوفید  انتشار ي الصحة الرقمیة في وقتأبریل حول موضوع عدم المساواة ف   23في    عبر اإلنترنت حلقة دراسیة 
سلسلة  لدعم الاالتحاد الدولي قدم وتبادل ملخصات الوصول المفتوح للمساعدة في صنع القرار على الصعید العالمي. كما    جمع األدلةالمكتبات في  

 التي تركز على كیفیة دعم المكتبات للربط والوصول إلى المعلومات أثناء الجائحة.  الحلقات الدراسیةمن 

  أطلق قسم كما  ،مواجھتھ جائحة وكیفیةض أعضائھ للعن كیفیة تعر رسالة إخباریةخصص القسم الخاص بمكتبات األطفال والشباب الصغار و
المعني   ویدعو قسم المكتبات مختلفة. المجموعات العن كیفیة وصول المكتبات إلى  أمثلة تقدیم دعوة إلى  یاثقاف  المتعددة للشعوبالخدمات المكتبیة 

   ذوي االحتیاجات الخاصة إلى تقدیم أمثلة ذات صلة بعملھم. بخدمة
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الشيء   قسم أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبيكما قام من بلدان المنطقة، بالفعل  أمثلة بجمع  اللإلفقسم آسیا والمحیط الھادئ التابع   قاموقد  
 . اإلجھاد  معالجةعن  على اإلنترنت  حلقة دراسیة قسم التطویر المھني المستمر والتعلم في مكان العمل  ویقدم   نفسھ. 

 

  األصحاء مكتبات أمناء عن بمقال تبدء  المكتبات، مجال  في  مختلفة  طاعات ق   استجابة كیفیة حول  ومشاركات   مقاالتعداد إعلى  بالفعل  نعمل نحنو
أمناء المكتبات   رباأدلة على تج لتقدیمدعوة ال، وعن المكتبات البرلمانیة، ومجموعات التراث أمناء المكتبات الذین یدیرون و العالمي، الصحة  یومل

  لقسما في   موضح ھوكما  ، تبحث في حالة مكتبات السجون ومدونة للضیوف ، ذكریات الحاضر لتوثیق، ولمحة عامة عن عمل المكتبات في السجون
-كوفیدمن  ا خاص  عدداأیًضا  أصدرنالقد  .المكتبات تحتاجھا  التي األجل  والطویلة القصیرة  التغییرات من لكل  الدعوة  على أیًضا  نركز إننا السابق،

 . لكیفیة اكتشاف األخبار المزیفة من الرسوم البیانیة الشھیرة  19

  بعض من للتخفیف  كوسیلة الحدود  عبر  الموارد مشاركة لدعم  جدیدة خدمة   اإلفال  في  الموارد   وتقاسم المستندات تسلیم قسم   أطلق نفسھ، الوقت يوف
 . جائحة ال  عن الناجم االضطراب 

 یشجع أقوى مكتبات مجال لبناءلإلھتمام  ومثیرة جدیدة  وفرص  خدمات  عنكذلك  اإلعالن إلى تطلعإننا ن و.  البدایة لیست سوى  ھذه  حال،  أیة على
  مجال  في   وأكبر األدمغة – المھنیة وحداتنا  مع وثیق  بشكل سنعمل الصدد، ھذا فيو. المستقبل في  والمشاركة  والمستنیرة  المتعلمة المجتمعات

 . المزید  مشاركة إلى نتطلع إننا. وتوصیلھا للمستخدمین وتمكینھا وإشراكھاالعالمیة   تبةالمك مجال  إلھام في  المساعدة أجل من - المكتبات العالمیة
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