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 .1مقدمة
شرع مركز البحث العلمي و التقين ،يف إطار مهامه إلعداد نظام وطين لإلعالم العلمي و
التقين ،يف مشروع الفهرس املشرتك اجلزائري منذ الثمانيات .أما التطور التكنولوجي احلايل فأتاح
للمركز امكانية وضع منصة حتت تصرف الشركاء (املكتبات و املراكز الوثائقية) على املستوى الوطين
لتسهيل التعاون فيما بينهم ألجل إجنا ذذا الفهرس .و ذذا األخري يتطلب مسامهة الشركاء لتحقيق
األذداف التالية :



مساعدة املكتبات على تطوير خدماهتا ،و الوصول إىل عدد أكرب من املصادر الوثائقية و
كذلك خفض التكاليف و ذذا من خالل الفهرسة املشرتكة.

موحدة و مقنّنة و ذلك باستعمال
 حتديد الوثائق ،ممّا يسمح بإنشاء قاعدة ببليوغرافية وطنية ّ
نفس املمارسات الوثائقية؛

 حتديد مكان تواجد الوثائق يف املكتبات املشاركة؛
 إنشاء ملفات إسناد وطنية و الّيت تسمح بدورذا بإنشاء لغة وثائقية حملّية؛
 تقاسم املصادر الوثائقية عن طريق خدمة اإلعارة ما بني املكتبات ).(PEB

 .2موضوع الميثاق
يهدف ذذا امليثاق إىل حتديد كيفية انضمام املكتبات إىل الفهرس املشرتك اجلزائري و
اإلستفادة من اخلدمات املتاحة عرب املنصة و كدا حتديد احلقوق والواجبات.

 .3مجال التطبيق
المادة  : 1الشركاء
جيب على مجيع املكتبات املشاركة االمتثال مبباد ذذا امليثاق وتنفيذذا وختص:
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 قطاع التعليم العايل و البحث العلمي  :املكتبات اجلامعية ،مكتبات املدارس ،مكتبات
املعاذد ،مكتبات مراكز البحث...،إخل.
 قطاعات أخرى  :املكتبة الوطنية ،مكتبات املؤسسات...،إخل.
المادة  : 2الجمهور المستهدف
يُتاح الفهرس املشرتك اجلزائري لألساتذة الباحثني ،األساتذة ،الطلبة ،أخصائيي املعلومات و اجلمهور
الواسع.

المادة  : 3أنواع الوثائق
حيصي الفهرس املشرتك اجلزائري الوثائق التالية  :الكتب ،الدوريات ،أطروحات ما بعد التدرج
(ماجستري و دكتوراه) و غري الكتب.

 .4أنواع اإلتاحة
المادة  : 4يوفر الفهرس املشرتك اجلزائري نوعني من اإلتاحة :
 فضاء األخصائي موجه ألخصائيي املعلومات العاملني باملكتبات املشاركة أو أي شخص
قادر على املشاركة لتطوير الفهرس من خالل دراسات أو خربات.
 فضاء عام موجه لألساتذة الباحثني ،األساتذة ،الطلبة ،أخصائيي املعلومات و اجلمهور
الواسع.

 .5التقانين
المادة  : 5على املكتبة املشا ركة إتباع التقنني الدويل املعياري للكتب (تدوك) يف املعاجلة املادية
(الفهرسة) للمصادر الوثائقية.
المادة  UNIMARC : 6ذو تركيبة لتبادل البيانات.
المادة  : 7الربوتوكول  Z39.50الستجواب املو عات اخلارجية.
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 .6كيفية اإلنخراط
المادة  : 8تتم عملية اخنراط املكتبة الراغبة يف املشاركة يف الفهرس املشرتك اجلزائري كما يلي :
 تسجيل املكتبة يف دليل مكتبات اجلزائر ()RBdz؛
 طلب اإلخنراط موجه للمسؤول عن الفهرس املشرتك اجلزائري؛
 احلصول على حساب من طرف املسؤول عن الفهرس املشرتك اجلزائري؛
 إذا كان للمكتبة فهرس ،فالدفع األول هلذا الفهرس يكون من طرف املسؤول عن الفهرس
املشرتك اجلزائري لتسهيل مهمة إدماجه .أما التحديثات فتقوم هبا املكتبة على اخلط.

 .7كيفية المعالجة الوثائقية
المادة  : 9على املكتبة املشاركة إدماج بياناهتا احمللية (الشفرة) قبل إدماج تسجالهتا يف الفهرس
املشرتك اجلزائري .تُرفض التسجيالت الغري مصحوبة بالبيانات احمللية و يُرسل تقرير حول ذذه العملية

للمكتبة إلمتام البيانات الناقصة.

المادة  : 10على املكتبة املشاركة التأكد من عدم تواجد التسجيلة البيبليوغرافية يف الفهرس املشرتك
اجلزائري قبل إضافتها .و يُفضل استجواب قواعد بيانات املو عات املقرتحة يف الفهرس عرب الربتوكول
 Z39.50وذذا لتحميل التسجيلة عوض من إنتاجها حملياً.

المادة  : 11بعد الدفع األول لفهرس املكتبة املشاركة من طرف املسؤول عن الفهرس املشرتك
اجلزائري  ،كل التحديثات اليت ستجريها املكتبة على فهرسها متر ضروريا عرب خدمة الفهرسة على
ط املتاحة.
اخل ّ
المادة  : 12بإمكان املكتبة املشاركة حتميل التسجيالت برتكيبة  UNIMARCبعد إضافة
بياناهتا احمللية.
المادة  : 13بإمكان املكتبة املشاركة اسرتجاع رصيدذا كامالً.
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 .8كيفية إصدار الموافقة
المادة  : 14يتم اإلخنراط يف فريق إصدار املوافقة كما يلي :
 تسجيل الشخص املتطوع يف فريق إصدار املوافقة عن طريق ملئ اإلستمارة املتاحة على منصة
الفهرس املشرتك اجلزائري؛
 احلصول على حساب (اسم املستخدم و كلمة مرور) من طرف املسؤول عن الفهرس املشرتك
اجلزائري؛
 يُشرتط على املنخرط أن :

 يكون قد سبق و أن عمل يف وحدة وثائقية;
 تكون له اخلربة الكافية يف املعاجلة الوثائقية و متمكن من استعمال أداوت املعاجلة
الوثائقية )قائمة رؤوس املوضوعات.).... ,RAMEAU ,

المادة  : 15يقوم عضو جمموعة إصدار املوافقة باملراجعة بالعمليات التالية :
 تصحيح األخطاء إن وجدت.
 إمتام النقائص املوجودة يف التسجيالت.
 التحقق من التكشيف املوضوعي للتسجيالت.
المادة  : 16جتديد العضوية يف فريق إصدار املوافقة يكون سنوياً حسب االلتزام و العمل املنجز.
المادة  : 17يقدم مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين تكوينات حول التقنيات الوثائقية لصاحل
أعضاء إصدار املوافقة لرتقية معارفهم و ممارساهتم الوثائقية.
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 .9الدعم
المادة  : 18يقدم الفهرس املشرتك اجلزائري ألعضاء املكتبات املشاركة خدمة الدعم التقين على
اخلط (اطرح سؤال) .لتفادي أي تكرار ،على املستخدم اإلطالع على (األسئلة املعتادة) قبل طرح
تساؤله.
المادة  : 19يلتزم فريق الفهرس املشرتك اجلزائري باإلجابة عن كل طلب مساعدة شريطة أن تتم
صياغته وفقاً للنموذج املقرتح (عنوان إلكرتوين صحيح ،اختيار املؤسسة التابع هلا ،اختيار اجملال،
وصف مفصل للمشكل)
المادة  : 20فريق الفهرس املشرتك اجلزائري مكلف باإلجابة بقدر املستطاع عن األسئلة املتعلقة
بالفهرس مبا يف ذلك :
 صعوبات تقنية



الفهرسة على اخلط



إيداع األطروحات



الضبط اإلستنادي



حبث Z39.50



إصدار املوافقة



حتصيل التسجيالت



حتميل التسجيالت
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 .10المسؤوليات
 .1.10السياسة العامة
المادة  : 21مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين ذو املسؤول على حتديث حمتوى ذذا امليثاق
بالتعاون مع املكتبات املشاركة.
المادة  : 22على مجيع الشركاء احرتام ذذا امليثاق ،كالً فيما يتعلق به.

 .2.10مسؤوليات المكتبات المشاركة
المادة  : 23ملسؤول املكتبة املشاركة صالحية تعيني أشخاص مؤذلني للمشاركة يف الفهرسة على
اخلط و فتح حسابات هلم "عضو مكتبة".
المادة  : 24تأخذ املكتبة املشاركة على عاتقها الصعوبات التقنية احمللية اليت ليس هلا عالقة
باستعمال منصة الفهرس املشرتك اجلزائري.

7

ملحق  :إستمارة االنخراط
اسم املكتبة .......................................................................... :
خمتصر اسم املكتبة....................................................................:
رابط موقع املكتبة ......................................................................:
اسم مسؤول املكتبة.....................................................................:
الربيد االلكرتوىن.........................................................................:
عنوان اجلامعة ...........................................................................:
اهلاتف/.........................................:الفاكس................................:

في ..../../..

حرر بالجزائر
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