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 فى نيويورك" سيتى"جامعة  -- كلية كوينز  -- البروفسور مايكل ميلر 

 

 

(Prof.  Michael J. Miller) 

 
 
 

 
 

Meeting: 161 — "The media is the message!" The convergence of media in 
rapidly changing societies from a user perspective as well as the 
demand for preservation — Audiovisual and Multimedia Section 
with Preservation and Conservation  

 

  
  الخلفية

  
  الوسائط االعالمية فى جامعة كوينز

  
ھي جزء من و) QC( كلية كوينزب) BRL(تعددة فى مكتبة بنيامين روزنتال وسائط المالن القسم الخاص بتم االنتھاء م

لھمة في البداية من تقرير ستمخريف عام ألفين وثمانية،  في الستار عنه كشف ،)CUNY(فى نيويورك "  سيتى"جامعة 
 . قام فريق عمل من داخل المكتبة بإنجازه

  
و  "ماك"بنظام تعمل  لالستخدام الفرديشكال مكاتب متعددة األثمانية و ،ودت بوصالت السلكيةبالكامل وز ُجددت المكتبة

ثالث مناطق مشتركة لتطوير الوسائط االعالمية و منطقتين صغيرتين لمجموعات المشاھدة بھا شاشات عرض رقمية 
جزء كبير من المبنى مخصص لتحويل المواد االعالمية كبيرة و سماعات السلكية و و اربعة مناطق للبحث الجماعى و 

كما تستمر مجموعة الوسائط   .و المصادر االعالمية المتطورةيمية و مجموعة مرجعية جديدة من التصميمات التعل
االعالمية بإقراض عدد ستين جھاز كميبوتر محمول و خمسة عشر كمبيوتر صغير بنظام ماك و خمسة آالت حاسبة 

اد االعالمية على اساس استخدامھا، و كل مجموعات الميكروفيلم و المو علمية و الكتب االلكترونية و والكاميرات الرقمية
  . BRLتمتلكھا مكتبة بنيامين روزنتال 

  
عامين . حرم جامعة كوينز داخل" فى تكنولوجى  "مقدمة من وقد تم تمويل إنشاء تلك المساحات عن طريق منحه 

تم االنتھاء من   .كذلك اقتناء تكنولوجيا فنية التمويل الذى دعم التجديداتإعتماد الموافقة  ممن العمل استحقت عليھ متتاليين
الحرم  فى الحوسبةدعم  ، وحدةIE( "التحول التكنولوجى" ، ومكتب تكنولوجى العمل بالتعاون مع فريق يمثل لجنة 

  .خدماتالالحرم الجامعي ومكتب  داخل، والمصممين من ) الجامعي
  

 .و ما توصلوا إليه من نتائج صلياألالتى قدمت من قبل فريق العمل  "للمفاھيم استدعاء"مجموعة الوسائط االعالمية 
كما  .سنوات القادمةال خاللالمكتبات  في اإلعالميةبمكانة خدمات الوسائط  يتنبأ  انبشكل أكثر تحديدا، حاول التقرير 

 .استرشدنا بنتائج التى مشروع منحة أخرى الذى يوفر زيارة إلى المواقع األكاديمية المحلية و البعيدة  على حد سواء
دعمت البحث ، " من خدمات الوسائط االعالمية االكاديمية  فى الفن موقف:  2010" وسائل اإلعالم الجديدة،"المنحة ، 
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و قد تكشف كل شئ و تمت  .المحلىفي المؤسسات العامة والخاصة على الصعيد التطبيقات التجاھات الحالية وأفضل فى 
 ، كلية ستاتين)BC(وقد شملت  وحدات خدمات وسائل اإلعالم في كلية بارنارد  .2008مواقع عام  إحدى عشرةزيارة 
، جامعة نيويورك ) GU(، جامعة جورجتاون ) CU(، جامعة كولومبيا )CSI(نيويورك " سيتى"جامعة  -- ايالند 

)NYU( كلية بارك  -- ، جامعة ميريالند)UMD ( أمھرست  -- ، جامعة ماساتشوستس)UMA (نورث  ، جامعة والية
، وكلية فاسار ) UWS(سياتل  -- ، جامعة واشنطن ) UTA(أوستن  -- ، جامعة تكساس )UNC(تشابل ھيل  -- كارولينا 

)VC. ( 
  
  

 خدمات وسائل اإلعالم في المكتبات األكاديمية
 

فى المكتبات  المھنيونيبحث . تسعى وسائل االعالم المختلفة إلى التطور التكنولوجى فى المكتبات االكاديمية بسرعة فائقة
وضع تخطيط فعال للوسائل المختلفة ، كما يعتمد والمھارات المطلوبة ل المعايير الحديثة و أفضل التطبيقات مؤشرات عن

الخدمات على المبادئ التوجيھية التي تم تنقيحھا والتي نشرتھا جمعية المكتبة الوطنية في ربيع تقديم و تكوين فريق العمل
إنھا إال  ،نطاق واسعفي عامة  ھذه المبادئ التوجيھية وسائل االعالم و بينما تخاطب ). ACRL ،2006. (2006عام 

  .الخدمات اإلعالمية وحداتتحتوية شاملة لما حاليه  ال توفر قائمة
  

ً ذات صلة بخدمات وسائل االعالم على مدى ً او مرجعا  كما نشرت المكتبات القليل من المطبوعات التى تعد مقياسا
وخصوصا في الممارسات الحالية، سوف يتم الكشف " الجواھر الخفية" و بھذا التدقيق فإن . السنوات العديدة الماضية

  .عنھا
ستكون كل من  جامعة المدينة فى نيويورك والمؤسسات األكاديمية األخرى أكثر قدرة على فھم االحتياجات المطلوبة فى 

، والعالقات التطبيقاتمن خالل التحقيق واإلبالغ عن معايير الخدمة الحالية، ووحدات خدمات وسائل االعالم التعليمية 
 .ألكاديميةوحدات الخدمات االعالمية فى المكتبات امدراء والموظفين المطلوبة فى المھارات ، و مجموعة بين المؤسسات

ذلك ، لتوفير خدمات فعالة  وستكون أكثر قدرة على دعم والتعاون مع غيرھا من أعضاء ھيئة التدريس، واألھم من
وأخيرا ، فإن مديري وحدات وسائل االعالم األكاديمية سيتمكنوا من الفھم الكامل والتعبير و الدفاع . وتقديم الدعم للطالب

المؤسسة  او من خاللعن مستويات مناسبة للتكامل ودعم وحدات خدمات وسائل االعالم سواء داخل المكتبة األكاديمية ، 
  .األم
  
  رة أدبيةنظ
  

المكتبات االكاديمية و االفراد العاديين  أعضاء إن وحدات خدمات وسائل االعالم ھى الرابط االمثل من أجل التعاون بين
كما سيتمكن الدارس بذكائه و . داخل المؤسسة من أجل تطوير واستغالل المصادر التعليمية عبر وسائل االعالم المختلفة

الرقمية والتناظرية على حد سواء و إصدار مواد تعليمية ذات صلة بمجال البحث كما  خبراته من الوصول إلى الموارد
موارد لمبادئ توجيھية ) "ACRL(ھذه المفاھيم في رابطة كلية المكتبات والبحوث  تم تناول .تصورناه قبل عشرة سنوات

أفكار  احتياجات المستخدم للتعليم و إلى شيريالتوجيھية  ACRL مبادئإن إطار ." وسائل اإلعالم في المكتبات األكاديمية
تعكس الحاجة  مختصرةوأفكار  . لتطوير جمع وحفظ وسھولة الوصول إليھا  يةمكتبمقياسية  معايير العامة و لعالقاتل

  .لتقديم خدمات وسائل اإلعالم أفضل الطرقمعدات تعمل على توفير إلى مواد و 
  

عن وحدات  التوصيف، التى يمكن ان توفر مقاالت قصيرة مقنعة للغايةيمكن الرجوع إلى مكتبة الكلية في البحث عن 
وسائل عن خدمات ، دليال مفصال ) 2000( ريكشميدت ويقدم  .وخدمات وسائل االعالم المتقدمة فى المطبوعات المھنية

عما كانت عليه  العالمتطور وسائل ا ينتاول الكتاب. الرئيسىاإلعالم  وسائلخدمات مدراء بمثابة دليل الذى يعد االعالم 
ً سمعيمن شكل تقليدى  ، والوسائل األساسية للحصول ) ، وشرائط كاسيتVHSمثل االشرطه الفيلميه، شرائط (اً بصريو  ا

و ظھرت وسائل خدمات إعالم خدمية  .ومعدات تشغيل الموسيقى VCRمثل اجھزة المواد التى نحتاجھا فى مواقعنا  على
لعقد مؤتمرات عبر الھاتف و وسائل إعالم يتم توزيعھا فى معدات الالزمة توفر ال وأحث تتضمن تكنولوجا رقمية متقدمة 

على المھارة  وسائط اإلعالم لوجودعند النظر في التخطيط وقد ركز كل من شميت و ريك  .جميع انحاء الحرم الجامعى
  .على حد سواء تلك االجھزة صيانةووسھولة االستخدام  فى االستخدام جودة والراحةوالمرونة لفى االداء وا

  
تعمل بعض وحدات خدمات وسائل اإلعالم على مواكبة البيئات التعليمية الجديدة فى الوقت الذى تحتوى فيه نماذج 

اجتمع أمناء المكتبات في كلية فاسار في نيويورك الستكشاف تصميم  2004في عام  .ھا فيما سبقاالتخطيط التى تناولن
لقد كان لألنشطة و الوسائل الجديدة التى كانت تخطط لھا الكليات . )2004مشروع المشكال، (وبناء أماكن جديدة للتعلم 

مكتبة ھالي في جامعة : مثالً . مية مثاليةفى العديد من الؤسسات االخرى اثراً على التقدم نحو وجود اماكن تعليمية اكادي
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مجلس لوسائط االعالم المتعددة و مجلس ھى للوسائل الجديدة  من بين العديد من المميزات"ايسترن ميشيغان الشرقية 
وتشجيع ودعم الجھود الرامية إلى تحسين ) TIP(مبادرة جديدة بعنوان برنامج التكنولوجيا والمعلومات . ھيئة التدريس

و تم تطوير تلك ). P.32،  1998بون، " (يم والبحوث من خالل استخدام أجھزة الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقميةالتعل
 codec/T1المكتبة منذ ما يقرب من عشر سنوات حتى شملت وسائل عقد المؤتمرات عبرالھاتف و نظام التعلم عن بعد 

و معامل الكمبيوتر و معمل تطوير مدعمة بوحدة مكتبة و  و المواد التعليمية الالزمة ومختبرات اللغة و آالت العرض
 وخدمات مختبرات وسائط االعالم المتعددة للطالب كما تدعم ھذه الوحدة. جميعھا مدمجة تكنولوجيا الكمبيوترمعلومات و 

ھذه الوسائل المتقدمة من أجل تطويرھا و زيادة   تحديثو يقدم  .بما في ذلك وسائل االعالم الموزعة الفصول الدراسية
  .ةيمكتبالوسائل اإلعالم وحدة خدمات  لمديري كبيرة  قيمة فائدتھا 

  
أجرت المكتبات في جامعة توسون في ماريالند دراسات متعمقة أسفرت عن مجموعة من خدمات مماثلة لتلك الموجودة 

" ناشئةاللتكنولوجيات لجديد لتقييم االستخدامات الحالية والمتوقعة  تكنولوجية اداة "وشملت الدراسة، ". ھالي "في مكتبة 
المتعددة، واستخدام برنامج االعالم وسائط تطوير التدريب في و  حاجة الكلية للتطوير المھني" إلى و وأشارت النتائج

، )p.18،  1998، الذر" (الجامعيمتوفرة في الحرم به تصبح  الذى العرض، وإدماج التكنولوجيات الجديدة على النحو
ومن ). p.20،  1998، الذر" (والتكنولوجىتعليمي المركز للنھوض "وأشارت نتائج االستطالع أيضا على إنشاء 

مدمجة و أقسام  مكتبات وحدة تتألف من ظل  في تطورتوسون  في جامعة وضعالالمثير لالھتمام أن نالحظ أن 
  .حرم الجامعيالتكنولوجيا فى ال

  
تطوير "يقدم المختبر الخدمات التي تدعم . تحتوى المكتبات في جامعة نورث تكساس مختبر تطوير الوسائط المتعددة

المواقع على شبكة االنترنت  وال التعليمى للواقع على الشبكة من خالل الرسومات الجرافيكية و تطوير مواقع الكيانات 
، تخطيط الصفحة، وتصميم  HTMLالبرمجة : على وجه التحديد ، وتشمل ھذه الخدمات. التابعة لجامعة نورث تكساس

الالزمة و الوثائق المتخصصة   التدريب وثائق، و خلق وإنتاج رسومات الويب، وخلق عناصر الوسائط المتعددة للويب
توجيھية المبادئ المعايير الخدمة و). p.24،  2003ھيرت ، "(تم إنشاؤھا بواسطة المختبر التى مشاريع الللحفاظ على 

 .كأدوات ھامة لخدمة العمالء وإنجاز المشروع بنجاح ھذا المختبر متعدد الوسائطتقوم بدور بارز فى إلدارة المشروع 
  

خدمات وسائط  تطوير وحداتعملية  تدفق الوسائط الرقمية، يحتاج مديري الكلية الذين يقودونإلى من االشرطه الفيلميه 
  .و الخدمات و أطر التخطيط لتلك الخدماتالممارسات الحالية،  عامة عن الى صورةمكتبات فى ال األكاديميةاالعالم 

مثلھا مثل غيرھا من المواد التى تتطلع إلى خدمات . مثل ھذا المقال الحديث عمل كإضافة ھامة إلى المطبوعات المھنية
  ". اتجاھات المكتبات" الوسائط االعالمية فى المكتبات فى طبعة خاصة بعنوان 

ستلعب أشكال جديدة من التجريب وإعادة التشكيل، والتوعية،  .إلى أدوار الوسائط المكتبيةالمؤلف يصلفى ھذا المقال 
إنشاء وتوزيع موارد : لبحوث المكتبات نھائية من المواضيع األساسية تطوير مجموعة والتعاون دورا قياديا ومؤثرا في

   . جديدة وخدمات
  

. ھذه االيام  األكاديمية التحديات الجديدة كيف تواجه وحدات خدمات الوسائط االعالميهفاليه يوضح مع بعض األمثلة 
فى تطوير خدماتھا التعليمية الجديدة  ھيئة التدريس األكاديميأعضاء  ھذا المشروع البحثي الناتجة عنالمعلومات ستساعد 

 فائقةوسائط االعالم المتعددة الطالب الذين يتمتعون بخبرات و ذكاء فى استخدام  بدورھا سوف تستفيد كثيراوالتى 
  .التكنولوجيا

 
ھو كبفبة توصيل  التعليم األكاديميو قد ظھر دور جديد لتلك الوسائط بسبب التغيير الذى طرأ على تلك الوسائل وتطور 

ً فى " ھيوى"يتحدث  .خدماتنا لعمالئنا عن كيف يكون أمين المكتبة قادراً على التواصل الرقمى ألنه أصبح دوراً ھاما
رغبة فى االستشارة المعلوماتية و إدارة المحتوى و الحفاظ "و قد أضيف إلى خدماتنا  .وحدة خدمات الوسائط االعالمية

  ).26، ص Huwe." (واتضح أن ھذه األنشطة يمكن أن تكون مفتاح االبتكار داخل وخارج جدران المكتبة -عليه 
  
  

  نتائج فريدة و تقديم الخدمات
  

من نوعھا على مطالبھم المؤسسية والبنية التحتية والميزانية  كاديمية خدمات ھى بالطبع فريدة أسوف تعرض كل مكتبة 
التى ستنشأ فى محاولة لتوفير خدمات الوسائط االعالمية  إلى أن المكتبات  ةعلى الرغم من المواضيع المشتركو ومھمتھا

جامعة ويسترن سيدنى  مكتبة المركز اإلعالمي فى: على سبيل المثال. االخرى التى تم زيارتھا قدمت العديد من الخدمات
UWS  ملعب لكرة القدم مزود بوحدات عمل متصلة  شاشة عمل مزودة بوسائط إعالمية متطورة باإلضافة إلى 25تقدم

التى تقدم خدمات تتعلق " بيست باى"التابعة لشركة " جيك سكواد"كما تقدم مكتبة خدمة عمالء لشركة . بشبكة االنترنت
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المبذولة لتحويل المحتوى المحلى إلى  جھوداليسلط الضوء على  على شبكة اإلنترنت اوجودھ .بالكمبيوتر و مستلزماته
إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو بشكل محدود عن طريق االشتراك  تقديم اتجاه إلى االمام فى المكتبةرقمى كما تتقدم 

االول الى تم  ھو النظام ھذا .شبكة االنترنتفى الدورة التدريبية التى تتم داخل الحرم الجامعى عن  نظام االدارة عبر 
  .زيارته  برزت فيه  أماكن للماھدة الجماعية  من أجل االستھالك الرقمى لوسائط االعالم

شكل  ھذا يأخذ. ألغراض تعليمية بھا لخاص المحتوى ا UWS استخدمت  فمن المثير لالھتمام أيضا أن نالحظ كيف 
  .على شبكة اإلنترنت ھمفي موقع برابط المتصلة® يوتيوب  طريقة العرض على

نظام عقد المؤتمرات عن طريق الفيدرو متصالً بالقمر  CSIو خدمات وسائط االعالم فى  UWSتقدم كل من  
جھود التعاون  CSIتدعم الجھود التى يبذلھا معھد حماية الكمبيوتر . الصناعى المستخدمة لدعم التعليم التعاوني عن بعد

و كغيرھا من الكثير من المكتبات التى تمت زيارتھا، ال تزال تؤيد . الدولي مع المدارس في كل من آسيا وأفريقيا الجنوبية
فكرة إقراض االالت من أجل االستخدام داخل الفصول الدراسية، ولكن امتد استخدامھا إلى الكليات و الطالب من أجل 

و بالطبع أخذ فى عين االعتبار حقوق الطبع .  ا توفر ھذه المكتبة توزيعاً داخلياً لنظام الفيديوكم .تطوير المحتوى الرقمى
. و اإلجراءات االدارية للوصول لتلك المحتويات و تم تطويرھا من أجل السماح للعمالء بإستخدامھا بشكل فعال و كفاءة

  .ل المكتبةلتستخدم عند زيارة الطالب داخ كما تقدم مكتبة تعليمية قوية 
  

 ً ، تم وضع مشغل االشرطة و مكان )تم تغيير المكان و سمى منطقة وسائل االعالم الرقمية( تعد المساحة عنصراً ھاما
كما يسمح . مفتوح فى المكتبة و تم وضع شاشة عرض رقمية كبيرة  من أجل تعزيز التعاون الرقمى فى بيئة مكان مفتوح

على نطاق أوسع من ذلك بكثير، فإن مجموعات التعلم الجديدة فى مكتبة . قمى الحىبالتعاون الر" تيم سبوت" برنامجھم 
UMA  كانت رائدة فى خدمات االستراحة ودمج العديد من االشكال فى منطقة مشتركة ألخذھا من معزلھا عن بعضھا

و التخصصات  األكاديمية  التوجھاتالتقائھا مع البعض و ذلك يعكس االتجاھات السائدة اليوم في وسائل اإلعالم 
  .فى الدراسات المشتركة المتعددةالمشتركة و 

  
يعد استوديو جامعة نيويورك الرقمى مختبراً للتطوير بالكلية لدعم تنمية خلل التدريس والبحث العلمي و الذى يدار فى 

نجد اآلن ان العديد من . لحاسباتالمقام االول من قبل وحدة خدمات التكنولوجيا داخل الجامعة و ذلك بإختالف فى إدارة ا
تم اختيار استخدام نظام  .فى الكليات و الجامعات االخرىقد اتحدت مع مختبرات التطوير العلمى  المختلفة المختبرات

. الحجز المحلى فى مركز الموارد االعالمية فى مكتبة جامعة نيويورك بدالً من نظام المكتبات المتكامل على االنترنت
اآلن فھى ببساطة مختبرات الوسائط الرقمية والتي توفر اما " مختبرات مؤسسية"  ما كان يسمى في البداية كما يوفرون

في حين أن جميع  .المساحات لتطوير الوسائط المتعددة لكل من الطالب و الكليات على حد سواء بأحدث االمكانات
المواقع التي تمت زيارتھا تقدم إمكانيات للعرض المرئى، إال ان تلك الموجود فى جامعة نيويورك تقدم اتسوديوھات 

استجابة لھذه الظاھرة من أشكال وسائل االعالم المتطورة، تحتوى . صوت منفصلة  و اماكن مونتاج للمواد المرئية
UNC  ھذه المعدات تحتاج إلى سلسلة من التدريب لتمكين المستخدمين من . المحتوىعلى اجھزة تمكن من التعديل فى

 .معرفة كيفية استخدام الموارد المتاحة
 

ربما تفوز بالجائزة لحصولھا على ثمانية و ثمانين ) UMD(إن خدمات وسائل اإلعالم غير المطبوعة فى المكتبات 
إلستراتيجية كل ھذا الجھد يوجه اآلن إلى دورة تدريبية  .المحلىتقدم جميع المواد على أساس البث مقصورة بين الكتب 
كما يفخر فريق العمل بأعمال الجرافيكس التى .  UWS و ھناك دورة مماثلة للنشاط المطبق فى  إدارة النظام الرقمى

 .ايقدومنھ
 
إلى التغيير حيث أصبحت  مكتبة للطالب فى المرحلة  UTA جامعة تكساس خضعت وسائل االعالم الخدمية فى 

و قد أصبحت مكتبة الفنون الجميلة بالجامعة المركز الرئيسى إلستضافة جميع خدمات وسائل االعالم كما تقدم . الجامعية
ً للخدمات التى أعيد تصميمھا  فر إمكانية مازالت خدمات وسائل االعالم فى المكتبة تو .بالفعل التي يجري تقديمھاتوسعا

ھذا باإلضافة إلى إمكانية استعارة وسائل االعالم العادية و اجھزة الكمبيوتر .الفصول الدراسيةتوصيل تلك الخدمات إلى 
جامعة تكساس ھى من إحدى المواقع التى تمكنت من توفير مجموعة من  .في المكتبات جديدوھو اتجاه المحمولة  

و تحفظ المحاضرات فى االرشيف فى . تخدم من قبل الطالب و ھيئة التدريسالمحتوى الرقمى فى الحرم الجامعى ليس
  .صورة فيديو

  
ً لإلنتاج االعالمى ً راقيا توفر ھذه الوحدات المتطورة امكانات   .تعكس خدمات وسائل االعالم فى جامعة بوسطن منھجا

بعيداً عن محطات العمل  إنتاجية و خدمات عالية الجودة للفيديو لالستخدام فى الفصول الدراسية و االتصال داخل االدارة،
  .رئيةكما انھا توفر الدعم لتطوير المواد التعليمية المسموعة و الم. التقليدية للطالب الذين يومون بالمشاھدة و التعديل
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، توجه خدمات وسائل االعالم إلى االستھالك االعالمى من قبل الطالب و تقدم على الصعيد االخر فى جامعة كولومبيا
و توجد مجموعة شاملة من االفالم و البحوث االعالمية  .المواد المرئية والمسموعةمجموعة شاملة من أفالم السنيما و 

  .التوجيھية
  

ان كل الخدمات السالف وصفھا ھى خدمات تمولھا جھات  جورج تاونو قد اوضح مركز جيالردين  االعالمى بجامعة 
وسادة فارة الكمبيوتر و المساحات نحين عن طريق وضع اسمائھم على امإعالنات للتقدم المكتبة مقابل تلك المنح  .مانحة

و التدريب و خدمات التدريب و االنتاج فھم لديھم و محطات العمل  باإلضافة إلى المعامل .االعالنية فى وسائل االعالم
ميزة جورج تاون كما تقدم الخدمات فى جامعة  .و تطوير المحتوىGIS خبرة واسعة فى مجال نظام المعلومات الجغرافية 

يمكن مشاھدة حيث أخرى لم يتم ذكرھا و ھى انھا توفر اداة مشاھدة فى مختلف المناطق لمشاھدة المحتوى فى اى وقت ب
 ً   .المحتوى التناظرى لألفالم كلما كان ذلك ضروريا

تكساس كل خبراتھا الداخلية و مھاراتھا الالزمة فى و ميريالند و  جورج تاونو قد وضعت المكتبات فى كل من جامعة 
و محمولة و تمكن  كل الكتيبات والملصقات، والعالمات جذابة .تطوير المواد المتعلقة بالعالقات العامة و حسن استخدامھا

 دو ق .استخدامھا فى كل مكان مما يجلب إلى الذھن فكرة ضرورة وجود فعال لخدمات وسائل االعالم عبر شبكة االنترنت
على شبة  ر بشكل مستقل او من خالل المكتبة االم او موقع الجامعةالتطوالحظت انه عامة إذا تمكنت أى وسيلة من 

  .وجذابة ديناميكيةاالنترنت فھى تكون أكثر 
  

  فريق العمل و المھارات الالزمة
  

وسائل  تقديم خدمات رى التزاماً صارماً بالحفاظ على المصادر من أجلن زيارتھا قوائم  المواقع التي تمت عبرغذا نظرنا 
واحد يتمكن من تسلم زمام االمور فى وحدة  على االقل عادة يكون ھناك امين مكتبة .األكاديمية بيئة التعلم اإلعالم في

، واألفالم، أو السينماو يمتمع ھذا الشخص فى أغلب االحيان بالتخصص فى مجال  .خدمات وسائل االعالم فى المكتبة
خرى بنفس االدوات المرئية و برامج األالمشتركة وال يدير الخدمات ھذا الشخص .االعالم غيرھا من مجاالت فنون

فھى تعمل بمثابة المفسر الوحيد و اداة االتصال الرقمية  للخدمات المقدمة التى تسمح للطالب و  .الخبرة فى الكمبيوتر
إنھا تقدم الخدمات  .ھيئة التدريس بالمعرفة  و تعلم استخدام االشياء الموجودة و التى تم عملھا بشكل مستقل او بالتعاون

الرقمية فى البيئة االكاديمية سواء  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجال تطور  التى تعبر عن االتجاھات السائدة فى
  .المحمولة او عن بعد

  
ھناك مجموعة أخرى من الموظفين فى وحدات خدمات وسائل االعالم يتمتعون ب مجموعة من مھارات التعامل مع 

ئل فى من أجل التنمية الفعالة لمواد التعليم مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكمنوا من تطويع تلك الوسا
و عادة يقومون بإدارة ما يواجھونه االن م طالب نشأوا فى تلك . و إتاحة الفرص سواء داخل الحرم او عن بعدوالتعلم

  .البيئة الرقمية و قوى عاملة جديدة نشأت على اساس دراسة تلك الوسائل
  

السابق ذكرھا استخدام شبكة االنترنت كنظام توصيل الخدمات و دعم ما  كما تتضمن المھارات اللزمة لتحقيق االھداف
فريدة من المحتويات المملوكة  رقميةإصدارات السياسات و استمارات الطلب واالرشادات و و: يتعلق بالخدمات مثل

ات بالخبرة فى استخدام للمؤسسات، كما تستخدم كوسيط لنقل المحتوى الجديد و الخدمات، البد و ان تمتع العاملين بالمكتب
يم المواقع إلى تلك الخدمات تبدأ من مجرد المونتاج و تصم. كافة االدوات التى من شأنھا إنتاج محتوى جديد وخدمات

كما تتضمن إحتوائھا على وسائل إعالم اجتماعية تدعم المجھودات السالف ذكرھا و  .رئية و المسموعةإنتاج المواد الم
فعالة فى التسويق و التدريب و  حقيق ھدف واحد بإستخدام تلك الوسائل االجتماعية باعتبارھامن ثم دفع العمل على ت

  . التوعية من أجل تلبية حاجة المستخدم الذى ولد فى عالم رقمى حيث يعيش و يتعلم
  

  وحدات خدمات وسائل االعالم التى تمت زيارتھا
  

   http://library.barnard.edu/support/media - جامعة برنارد 
  services-http://www.library.csi.cuny.edu/media -جامعة ستاتين ايالند 

   http://library.columbia.edu/indiv/bmc.html -جامعة كولومبيا 
  http://www.library.georgetown.edu/gelardin  -جامعة جورج تاون 

   /http://www.nyu.edu/its/studioديجيتال ستوديو  /http://library.nyu.edu/afc - جامعة نيو يورك 
   /http://www.lib.umd.edu/nonprint -كوليج بارك  –جامعة ميريالند 

  - /http://www.library.umass.edu/services/reserves/media -امھيرست  –جامعة ماساشوسيتس 
   /http://www.lib.unc.edu/house/mrc - شابيل ھيل  –جامعة نورث كاولينا 
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   http://www.lib.utexas.edu/services/media.html-اوستين  –جامعة تكساس 
  ington.edu/media/http://www.lib.wash -سيالتل –جامعة واشنطن 

   /http://mediacloisters.vassar.edu - جامعة فاسار 
  
  

ھذا الكاتب يريد ان يقدم الشكر . تم تمويل ھذا البحث بواسطة منحة من جمعية فريق العمل بكلية سيتى فى مدينة نيويورك
ھذا البحث  دعمبإستضافته و كذلك فريق العمل فى المعاھد التى تمت زيارتھا في إطار سعيھا للكل المكتبات التى قامت 
  .من خالل االنشطة المختلفة
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