الر�ؤية والأهـداف
تعكف مكتبة الإ�سكندرية على احلفاظ على الرتاث و�إتاحة املعرفة
للأجيال القادمة .ويعمل املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية  -وهو �أحد
املراكز البحثية التابعة للمكتبة  -على تنفيذ ذلك الهدف من خالل �إن�شاء
مكتبات رقمية با�ستخدام �أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا املعلومات.
من هنا ي�أتي م�رشوع ذاكرة م�رص املعا�رصة لإن�شاء مكتبة رقمية ت�ضم
جميع املواد التي حتمل �أهمية ثقافية وتاريخية ،واملتعلقة بالدولة احلديثة
يف م�رص؛ حيث يتم حفظ تلك املواد رقم ًّيا لتكون متاحة للجميع من
خالل �أر�شيف رقمي على الإنرتنت .يقام هذا امل�رشوع بالتعاون بني
املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية و�إدارة امل�رشوعات اخلا�صة مبكتبة
الإ�سكندرية ،والتي تتخ�ص�ص يف توثيق و�إنتاج املواد الأ�صلية .وتقدم
ذاكرة م�رص املعا�رصة �إطاللة حقيقية و�شاملة على تاريخ م�رص الرثي
كم
الذي ال ت�ستطيع مكتبة �أو جمموعة �أخرى ا�ستيعابه ،وذلك من خالل ِّ
ً
هائل من املواد التي متثل امل�صادر التاريخية الرئي�سية التي �صدرت ابتدا ًء
من عهد حممد علي عام  1805حتى عهد ال�سادات عام .1981

املحتـوى
نوعا من املواد التي
ت�شمل املكتبة الرقمية لذاكرة م�رص املعا�رصة ً 14
مت جتميعها من عدة م�صادر؛ وهي مق�سمة �إىل وثائق وخطب و�صور
فوتوغرافية وت�سجيالت مرئية و�صوتية وخرائط وكتب ومقدِّمات
و�أخبار و�أغلفة وعمالت و�أو�سمة وطوابع بريدية و�إعالنات .وقد
تف�ضلت �أ�رس عدد من ال�شخ�صيات الهامة التي يت�ضمنها امل�رشوع؛ مثل
رئي�س الوزراء الأ�سبق حممد حممود با�شا و�أفراد العائلة البطر�سية
ذات الن�شاط ال�سيا�سي الكبري ،بال�سماح ملكتبة الإ�سكندرية برقمنة
أي�ضا و�ضع وحدات للم�سح ال�ضوئي يف كل من
جمموعاتها اخلا�صة .ومت � ً
دار الهالل ،ودار املحفوظات ،ودار �أخبار اليوم ،وذلك ل�ضم جمموعاتها
�إىل املكتبة الرقمية لذاكرة م�رص املعا�رصة .وقد مت تدريب العاملني
على فهر�سة املواد وم�سحها �ضوئ ًّيا .وبالإ�ضافة �إىل تلك امل�صادر وم�صادر
�أخرى ،قام املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية بدمج م�ستودع الأ�صول
الرقمية ( )DARمع ذاكرة م�رص املعا�رصة ،بحيث ميكن الو�صول �إىل
الكتب ذات ال�صلة املوجودة مب�ستودع الأ�صول الرقمية مبا�رشة من خالل
ذاكرة م�رص املعا�رصة.

ومن خالل ذاكرة م�رص املعا�رصة ،ي�ستطيع امل�ستخدم االطالع على:
ما يزيد عن � 20,000صورة فوتوغرافية لأ�شهر ال�شخ�صيات و�أهم
الأحداث يف التاريخ امل�رصي.
ما يزيد عن  12,000وثيقة متعلقة مبو�ضوعات؛ مثل ت�شكيل
الوزارات والأحزاب ال�سيا�سية واحلروب والثورات.
حوايل  1200مقدِّ مة حتليلية وبيوجرافية قامت بتحريرها �إدارة
امل�رشوعات اخلا�صة.
ما يزيد عن  5800من الق�صا�صات التي مت جمعها من جرائد وجمالت
خمتلفة.
 65خريطة نادرة.
ما يزيد عن  1000خطبة لعدد من احلكام ور�ؤ�ساء الوزراء ،تغطي
مو�ضوعات و�أحدا ًثا متنوعة.
ما يزيد عن  140ت�سجي ًال �صوت ًّيا ،ي�شمل �أغاين وخط ًبا ومقابالت مع
�شخ�صيات يف خمتلف املجاالت.
ما يزيد عن  250ت�سجيل فيديو؛ �أغلبها ذو جودة عالية.
ما يزيد عن � 540إعالنًا تاريخ ًّيا عن منتجات وخدمات خمتلفة.
ما يزيد عن  950غال ًفا ملجالت وجرائد وروايات و�ألبومات
وبو�سرتات �أفالم.
حوايل  290عملة معدنية وورقية.
ما يزيد عن  380طاب ًعا تذكار ًّيا مت �إ�صدارها تخلي ًدا لذكرى �شخ�صيات
و�أحداث هامة يف تاريخ م�رص احلديث.
حوايل  100ميدالية ح�صلت عليها �شخ�صيات خمتلفة.
الكتب املتعلقة مبحتوى امل�رشوع واملوجودة يف م�ستودع الأ�صول
الرقمية(.)DAR

اخل�صائ�ص الرئي�سية
تقدِّ م املكتبة الرقمية لذاكرة م�رص املعا�رصة واجهة عر�ض �سهلة
اال�ستخدام ،حتمل مواد متعددة الأبعاد .وتنق�سم املكتبة الرقمية �إىل
خم�سة مداخل رئي�سية :احلكام ،ور�ؤ�ساء الوزراء ،والأحداث ،واملو�ضوعات،
وال�شخ�صيات العامة؛ وينق�سم كل مدخل بدوره �إىل مداخل فرعية ،مما
فهر�سا يحوي �أكرث من ُ 500بعد .ومن املمكن �أن يكون لأي عن�رص
ي�شكل
ً
يف الذاكرة �أكرث من ُبعد ميثل الروابط بني ال�شخ�صيات واملو�ضوعات
أي�ضا ت�صنيف كل عن�رص بح�سب نوع املادة (�صورة
والأحداث .وقد مت � ً
ً
خمتلفا.
نوعا
فوتوغرافية ،فيديو� ،إلخ) ،مما ي�شكل
فهر�سا �آخر ي�ضم ً 14
ً
وي�ستطيع امل�ستخدم �أن يدخل الذاكرة من املداخل �أو نوع املادة ،وميكنه
القيام مبزي ٍد من التحديد للمواد امل�صنَّفة باختيار مداخل فرعية �أخرى.
ويقدم هذا التداخل بني الفهر�سني – املداخل ونوع املواد – �شبكة متعددة
الأبعاد من املواد واملو�ضوعات؛ مما يتيح للم�ستخدم ا�ستك�شاف جميع
العالقات التي تربط بني حمتوى املكتبة الرقمية و�أهم ال�شخ�صيات
والأحداث واملو�ضوعات يف تاريخ م�رص املعا�رص.
ولتنوع املادة املرئية على ذاكرة م�رص املعا�رصة ،تتيح املكتبة الرقمية
ا�ستخدام �أكرث من برنامج عر�ض مبا يتنا�سب مع طبيعة املواد املوجودة،
وذلك لإثراء جتربة الت�صفح .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد خا�صية اخلط
الزمني التي تتيح للم�ستخدم حتديد املادة املطلوبة بفرتة زمنية حمددة،
وذلك يف �أي مرحلة من مراحل الت�صفح.
تقدم �أدوات البحث املوجودة يف ذاكرة م�رص املعا�رصة اختيارات
عديدة لإيجاد املادة املطلوبة ،ف�إنه ميكن للم�ستخدم القيام ببحث �شامل
ب�سيط� ،أو بحث متقدم يف نوع واحد من املادة املوجودة� ،أو بحث متقدم
يف كل �أنواع املواد مع حتديد معايري معينة ،كما ميكن القيام بثالثة �أمناط
للبحث ال�رصيف للكلمة :البحث بالكلمة بالتحديد� ،أو البحث بجذع الكلمة
(الكلمة جمردة من ال�سوابق واللواحق)� ،أو بجذرها.
وبعد ما يزيد عن ثالثة �أعوام من التعاون واجلهد الدءوب ،مت �إطالق
املكتبة الرقمية لذاكرة م�رص املعا�رصة يف �أكتوبر � .2008إال �أن امل�رشوع
ي�صا
مل يكتمل بعد ،فقد مت �إن�شاء املكتبة الرقمية ببنية حتتية ُ�ص ِّممت خ ِّ
ِ�ص ً
بحيث تمُ َ ِّكننا من الإ�ضافة املتوا�صلة للمادة ،وتتوقع املكتبة �أن ت�ساهم
جهات عديدة مبزي ٍد من املواد وذلك لإثراء عمق وات�ساع املادة املتاحة على
ذاكرة م�رص املعا�رصة.

