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 التعليم فيإلى تغيرات بارزة التي شھدتھا بلغاريا منذ العام ألف وتسعمائة وتسعين أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

الكتابات العلمية التي يتم إلى انخفاٍض حاد في عدد جامعة المقدم  لل تمويلال قدر خفضقد أدى الجامعي ونظم المكتبات، ل

  . واالشتراكات في المجالت العلمية والموارد اإللكترونيةشراءھا 

المطبوعة، تتصدر أكثر مصادر المعلومات شيوًعا في المكتبات %) 60- 45(والمجالت %) 85-50(الكتب ومازالت 

مجموعات الكتب النسخ اإللكترونية للمجالت، (المصادر األخرى للمعلومات في بلغاريا، وال تتعدى حتى اآلن الجامعية 

المصادر المتاحة في نسبة العشرين بالمائة من ) حتوي الملخصات والنصوص الكاملةتقواعد البيانات التي ترونية، اإللك

  . المكتبات، بل إن الكتب اإللكترونية ھي األقل استخداًما في المكتبات

ت األكثر استخداًما في المكتبات، حيث يفوق والتي مازال فيھا اإلنترنت مصدر المعلوماعلى عكس الدول الغربية وأمريكا 

تدريب بكتبات اإللكترونية بنسبٍة كبيرة، ويكمن سبب ذلك في عدم إبداء االھتمام الكافي فھارس الماستخدامه استخدام 

تعريفھم بمصادر مع موارد المعلومات اإللكترونية، ويحتاج المحاضرون إلى المدرسين وطلبة الدراسات العليا على التعامل 

في المصادر اإللكترونية راتيجيات البحث عن المعلومات إستبانتظام كما يحتاجون غلى تعلم المفيدة لھم المعلومات الخارجية 

ن أھم المھام التي ستكون ھذه المعرفة إلى طالبھم الحًقا وھذه م فية نقلُمختلف قواعد البيانات المتخصصة وكيومبادئ تصفح 

زيادة حصة تدريجًيا في السنوات األخيرة في المستقبل القريب، وقد بدأت المكتبات الجامعية مكتبات الجامعية موكلة لل

االشتراك من مجالت اشتراك في مزيٍج اشتراكاتھا إلى  تتحولمنشورات اإللكترونية من تمويلھا، وعلى الرغم من ذلك ال

  . المطبوعة واإللكترونية
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الفخر بتحقيق  ويستطيعونجمع معلومات عن كبار منتجي الموارد اإللكترونية المكتبات الجامعية البلغارية  استطاع موظفو

شروط إتاحة المصدر اإللكتروني،   :ساسيةالموارد المقترحة وفق معايير أتعلموا كيفية تقييم  إنھم، نجاح في استخدامھا

ساسية الجديدة األأنه في المرحلة قيمة المصدر، وقد اكتشف أخصائيو المكتبات  سھولة الفھرس،المحتوى، حداثة المصدر، 

تشكيل بل  لكترونية فحسبتاحة الموارد اإلإ، ليس من المھم المعلومات ذات الصلة باألبحاث العلمية والتعليم العاليمن تقديم 

 إحداث الحاجة إلىالجامعية اإللكترونية مستقبالً، واكتشفوا  التي سوف تمكنھم من المواءمة مع المكتبةمن الموارد مة ومنظ

تكون مھمته األساسية تأسيس اتحاد مكتبي والمشاركة فيه، اإللكترونية من خالل من أجل إتاحة الموارد ترابط بين جھودھم 

  . للموارد اإللكترونية وخفض تكلفة إتاحتھا للمشاركيناالختيار السليم 

في وعالوة على ذلك تختلف تلك المكتبات ومن ُمختلف األقاليم، تابعة لمختلف األقسام  مكتباتاالتحاد المكتبي الحديث،  يضم

والتكنولوجيا، وعادة ما يعمل المشاركين في االتحاد على استغالل التحتية لالتصاالت  وفي بنيتھامستوى تطور معداتھا التقنية 

  . عتبار عند تنسيق األنشطة بينھم واختيار التكنولوجيات المستخدمةوھو ما يجب وضعه في االموارد المعلومات 

  ). من حيث النوع( إقليمي أو فرعيعلى مستوى الدولة أو يمكن أن يكون االتحاد المكتبي 

  

أحد  يجب أن يختار المشاركين في االتحاد المستقبلي قائدھم بنفسھم، ويمكن أن يكون واحًدا من أعضاء االتحاد أو عضًوا في

ظروف يعتمد على ال وكل اتحادالجھات الخارجية ذات الصلة، وتوضح الخبرة العالمية أنه ال يوجد شكل موحد لالتحاد 

  . أھداف تأسيس كل اتحاد وتعددية المھام المكلة إلى أعضائه: مثل ،الخاصة به

لسنة النھائية والدراسات العليا في عدد طالب اوذلك بناًء على تكلفة إتاحته لكل مشارك يحدد مالك مصدر المعلومات 

  . المشاركة في االتحادأو عدد العلماء في المؤسسة البحثية الجامعة، 

يحدد مقره في أحد الجامعات الكبرى روبا من المجتمع الجامعي نفسه واد في العديد من دول شرق أوحتكون مبادرة تأسيس ات

  .الموارد اإللكترونية، ويأتي جزًءا كبيًرا من تمويل االتحاد من الدولةوالخبرة في استخدام القدرات التقنية  تمتلكالتي 

  

ة لموارد عن المشاركة في تمويل االتحاد من أجل إتاحة مشترككان ذلك حتى توقفت مؤخًرا بعض ھياكل الدولة البلغارية 

  . المعلومات اإللكترونية، وقامت المكتبات بتحديد السبل المالية للمشاركة في تلك الموارد بنفسھا

  

تم تأسيس العديد من االتحادات نظمتھا موزعي مصادر المعلومات في بلغاريا على مدار السبع أو الثماني سنوات السابقة، 

  :احة مشتركة بموارد إلكترونية أكاديمية عالمية رائعةإتوالوحدات البحثية جامعات البلغارية وأمدت ال

 SpringerLink من خالل  )ناشروا العلوم والتقنيات والطب( STMإتاحة االتحاد مجموعة من كتب ومجالت  .1

صحيفة، وألفين وسبعمائة كتاب إلكتروني والذي يحتوي النصوص الكاملة لمقاالت من ألف وسبعمائة وخمسين 

 . ويجمع اآلن بين عشر مكتبات جامعية بلغاريةفي عالم ألفين وثالث وسجالت مرقمنة، وتأسس ذلك االتحاد 

متضمنة قواعد بينات من أكبر قواعد البينات  EBSCOإتاحة االتحاد لمجموعة إلكترونية من قواعد بيانات  .2

 ,Academic Search Premier, MasterFILE Premier databasesمثل المتعددة األغراض 
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ERIC, Emerald Fulltext,  وغيرھا، تأسس االتحاد عام ألفين وثالث وبحلول عام ألفين وأحد عشر أصبح

 . أربعين جامعة ومكتبة إقليمية مشاركًة فيهيضم أكثر من 

، تأسس ھذا )تابع لألكاديمية الروسية للعلوملعلمية المعھد المعلومات ا( VINITI RANإتاحة االتحاد قواعد بيانات  .3

ويضم مورد المعلومات تسعة وعشرين قاعدة الست األكبر،  البلغارية ويجمع بين الجامعاتاالتحاد عام ألفين واثنين 

ماتي يصل إلى خمسة وعشرين ملًفا، يٮعلوم الطبيعة والعلوم الدقيقة، بمجموع معلوفبينات ذات عالقة بافكار رئيسية 

ويمنح المشاركين في االتحاد فرصة طلب وثائق من خالل نظام تقديم الوثائق اإللكترونية  ويتمكنون من تلقي نسًخا 

مقاالت من صحف، كتب، وصف ( VINITIإلكترونية من النصوص الكاملة من الوثائق المسجلة على قاعدة بيانات 

 ).براءات اختراع وغيرھا

تاسس أول اتحاد قومي بلغاري إلتاحة قواعد البيانات عام ألفين وتسع، مقدًما تغطيًة واسعة لمتختلف التخصصات  .4

 Science Direct, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Embase, Engineering: مثل

Village ،Pro Quest to all academic and university libraries in the country. . وزارة تقوم

منذ قيامة من ثالث سنوات، وأصبح ممكًنا للعلماء والمحاضرين وطلبة  التعليم والعلوم بالتمويل الكامل لالتحاد

الدراسات العليا والطالب البلغاريين الوصول ألقيم موارد المعلومات العالمية والتي لم يكن ممكًنا لھم عملًيا الوصول 

 . إليھا من قبل بسبب تكلفتھا العالية

في الجامعات البلغارية ـتأتي بتأسيس اتحاد إلتاحة أما المرحلة التالية في تقديم المعلومات وتغطية مجاالتھا 

النصوص الكاملة للمجموعات العالمية للكتب اإللكترونية، إن للمكنج اإللكتروني مستقبل كبير كونه مصدًرا 

ويحتل بالفعل مكانة ُمستحقة في سوق المنتجات  للمعلومات في تدريب طالب السنة النھائية والدراسات العليا

  . والخدمات اإللكترونية بالدول المتقدمة

أن التداول المشترك للموارد األكاديمية ) بحقيقة(وأخصائيو المكتبات على دراية إن الدارسون البلغاريون 

لكل مجموعات الموارد العلمية والتعليمية، التي يتم خلقھا داخل والتنظيم السليم والھيكلة الصحيحة اإللكترونية 

  . المكتبة ھي الطريق نحو بناء مكتبة جامعية رقمية حديثة
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