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 :حتى يومنا هذا واألدوات المستخدمة لتكشيف الموضوعيالتقليد االيطالي ل .١
 
١.١   

في ايطاليا، وتوضيح التقدم الذي  لتكشيف الموضوعيالهدف من هذه الورقة هو تقديم رؤية عامة ل
للوصول إلى الموضوعات التي تتفق مع المبادئ  حدث في السنوات األخيرة في خلق أدوات فعالة

 يالمصادر المعلوماتية على الويب، وتلب توافروالمعايير الدولية، وتستطيع أن تتعامل مع تزايد 
  .االحتياجات المعلوماتية لجيل جديد من المستخدمين

 رقدب –الموضوعات والمبني  تكشيفواليوم يوجه قدر كبير من االهتمام إلى لغات تصنيف و
التحدي "إن . بصورة متفاعلة ويمكن تنظيمها بإجرائهاتسمح على معايير مشتركة  – اإلمكان

هو خلق طرق مستقبلية ليس لها حدود أو عوائق لغوية، ويمكن أن " الجديد للمكتبات والمعايير
  .تتعامل مع مصادر مختلفة

فعلى سبيل . الفهرسة مجال في أتت بثمارهالقد شهدت السنوات األخيرة في ايطاليا مبادرات كثيرة 
  .هذا العام (REICAT)المثال، لقد تم نشر الكود االيطالي الجديد للفهرسة 

في العشرينات . االيطالي لديه تقليد طويل يعود إلى بداية القرن الماضي التكشيف الموضوعي إن
 رؤوسبناء على  موضوعي فهرسمجتمع المكتبات االيطالي لغات أول  أسسمن القرن الماضي 

رؤوس  -   Soggettarioالـ لم يتم عملالموضوعات التي تضعها مكتبة الكونجرس، ولكن 
وذلك في المكتبة القومية المركزية  ١٩٥٦في عام  إال - الموضوعات لفهارس المكتبات االيطالية 

  . (BNCF)بفلورنسا 
للطبعة الخامسة من رؤوس  وعية على النموذج الفكري والهيكليفهرسة الموضاللقد بني نظام 

الموضوعات المستخدمة في قاموس الفهارس لمكتبة الكونجرس، وقد أدى إلى تشجيع تقديم 
قدمت الببليوجرافيا القومية االيطالية  ١٩٥٨وفي . الفهرسة الموضوعية في المكتبات االيطالية

BNI -  والتي تم مراجعتها من قبل المكتبة القومية المركزية بفلورنساBNCF – الـ DDC 
  .كوسيلة لتنظيم السجالت الببليوجرافية في أعدادها الشهرية) تصنيف ديوي العشري(

فلقد تم استخدام نسخ مختصرة  DDCالـ حيث انه لم يتواجد في ذلك الوقت طبعات ايطالية من
ومراجعة وتعديل أدوات  في لعب دور قيادي في خلق BNCFولقد استمرت . ومعدلة داخلياً

القديم كمعيار لممارسات  Soggettarioسنة التالية تم استخدام الـ ولمدة الخمسين. التكشيف
وقد  ثابة قائمة هيكلية لرؤوس الموضوعاتالتكشيف الموضوعي في المكتبات االيطالية، وهو بم

) خطوط الموضوعات(ساعد على توفير بعض األمثلة القليلة لتركيبات مالئمة من المصطلحات 
  .القات الداللية والنحوية بين هذه المصطلحاتولكنه لم يقدم قوانين خاصة بالع
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عدة أظهر  هيكلهاإن المبادئ التي تأسس عليها هذا النظام تبدو جيدة من الناحية النظرية، ولكن 
 ،القديم قبل نشر المعايير الدولية Soggettarioلقد تم عمل الـ. مختلفة مجاالتمشاكل في 

الموضوعات وآليات تحكم التعليمات الرمزية والالزمة لبناء سلسلة أو خطوط وبالتالي كان يفتقد 
وبمرور الوقت أصبح عتيقاً، ليس فقط فيما يتعلق بالمفردات اللغوية . لمفردات اللغويةوإثراء ا

ولقد أدى . ولكن أيضاً فيما يتعلق بالهيكل اللغوي كله وذلك الفتقاده إلى القواعد الواضحة
   .للتكشيف )وأحياناً غير متناسقة(مارسات وحلول متنوعة استخدامه إلى م

لعبت دوراً هاماً كمرجع  BNIوبالرغم من هذه المشاكل، فان ممارسات الفهرسة الخاصة بـ 
 ١٩٥٨وما بين أعوام  .استنادي في معظم المكتبات االيطالية وقدمت نموذجاً لتكشيف اللغة

 وإثراءم رؤوس المواضيع الجديدة بهدف تعديل بصورة منتظمة قوائ BNI، فلقد راجعت ١٩٩٩و
  .ولكن بالرغم من ذلك فلم يتغير هيكله. Soggettarioالمفردات اللغوية للـ

  
  

١.٢   
الحقة أخرى سابقة التنسيق و لغةاستخدمت ممارسات التكشيف الموضوعي في الخمسينيات لقد 

يئات بفي  نجاحهيزو ووفي الثمانينيات انتشر بناء معجم مصطلحات يتبع معايير األ. التنسيق
بط بين هذه راللألسف، لم يتم  لكن .تستخدم أساساً اللغة سابقة التنسيق التيالوثائق المتخصصة 

منذ ذلك . عامة كانتقلما ما ومتعددة التخصصات واللغات، المعاجم المنشأة  كانتو ،الخبرات
ومع ذلك فاننا  ،لمستخدمة في ايطاليالم يتم عمل مسح استبياني كامل عن المعاجم المعدة واالحين 

بعمل تلك المبادرة وذلك  –في المستقبل القريب  - (AIB)نأمل أن يقوم اتحاد المكتبات االيطالي 
  .AIDA وايطاليا  ISKOأخرى مثل مؤسسات بالتعاون مع 

  
  

١.٣   
أصبحت شائعة االستخدام في للتكشيف و أداة أخرى DDCويعتبر تصنيف الديوي العشري 

ها  تللديوي االيطالي والتي حررالنسخ األولى إلى إصدار الفضل في ذلك  يرجعثمانينيات، وال
الببليوجرافيا ( BNIوتبناها ودعمها الـ ١٩٨٦في عام ) اتحاد المكتبات االيطالي( AIBالـ

المكتبة القومية المركزية بفلورنسا تقوم  ٢٠٠٠ومنذ عام . في نفس العام) القومية االيطالية
BNCF أن المكتبة القومية المركزية  الجدير بالذكر هناو. للديوي ة االيطاليةبتحرير النسخ

بتحرير الترجمات االيطالية  -  DDC21منذ نشر الطبعة االيطالية من الديوي  -  بفلورنسا تقوم
  .تقوم بواجبها المؤسسي في توفير أدوات رسمية للفهرسة الداللية يهومن ثم ف ،للديوي

بعمل تحليل الستخدام الديوي في ايطاليا في ابريل و مايو من هذا العام  BNCFقامت مؤخراً الـ 
تدير والتي  (ICCU)المؤسسة المركزية للفهرسة الموحدة  وقد قامت ).أول تحليل من نوعه(

ج وبفحص نتائ. بتوفير معلومات وبيانات جوهرية) شبكة اتصال المكتبات االيطالية( SBNالـ
األكثر استخداماً بين كل أدوات التصنيف األخرى، االستبيان المفصل، تبين أن الديوي هو النظام 

في الجامعات ومكتبات ستخدم غالباً بالتعاون مع نظم تصنيف دولية أخرى والتي تُيعمل قلما و
فال تستخدم كل : رسميةبصورة  DDCلقد أوضحت البيانات أنه ال يتم استخدام الـ . البحث

والبعض يستخدم . نسخة، وال تستخدم نفس الشكل الكامل أو المختصر) آخر(المكتبات نفس 
 ترفيفبصورة واضحة في هذه المكتبات والتي تستخدمها ألغراض الفهرسة وليس من أجل 



 شغيلت لقد تم عمل المسح االستبياني بغرض التخطيط لمبادرات من شأنها تحسين. الكتب
الفهرس ( OPACsالتي تتفق مع الجيل الجديد  نترنتمثل أدوات اال DDCواستخدام الـ 

  ).مثل التجربة االيجابية للمكتبة القومية األلمانية() المباشر المتاح للجمهور
  
فانه عند تلخيص تاريخ التصنيف والتكشيف في ايطاليا حتى يومنا هذا، فاننا نالحظ  لذلك،و
القديم  Soggettarioلقد كان الـ. ستخدام كم متنوع من األدوات والممارسات حتى وقتنا الحاضرا

وبالرغم من . بمثابة نقاط مراجعة هامة سمحت بتبادل المناهج DDCوالنسخ االيطالية من الديوي 
متدرجة لقد حدث التقدم بصورة . ذلك فان االلتزام الكامل بالمعايير الدولية لم يحدث إال مؤخراً

لتطور وأضافت وأحد المشروعات التي ساهمت في إحداث هذا ا. ولكن بخطى كبيرة وهامة
والتي  (GRIS)مجموعة البحث في مجال التكشيف الموضوعي ابتكارات هامة هو مشروع 

التي صدرت في " التكشيف الموضوعي إرشادات"أنتجت هذه المجموعة ولقد  ،AIBكونتها الـ
  .١٩٩٦عام 

في خلق دافع لمشروع تجديد  GRISالـالتي طورتها  سس النظرية والقواعداأللقد ساهمت 
والذي نتج عنه ) BNCFالذي تبنته وأشرفت عليه الـ(القديم  Soggettarioالـ
الجديد هو لغة تكشيف تتكون من  Soggettarioالـ إن. ٢٠٠٧الجديد في عام  Soggettarioالـ

  .عامةالمعاجم ال شكلمجموعة من القواعد والمفردات اللغوية المتحكمة في 


