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LIBRAR 2.0

املقدمة :
كان أول ظهور ملصطلح (مكتبات  )Library 2.0 0.2أو اجليل الثاني للمكتبات عرب مدونة ( Library
 ،)Crunchوذلك عندما اقرتحه  ،Michael Caseyوكان ذلك نتيجة مباشرة لبزوغ وتطور اجليل الثاني من
الويب ( ،)Web 2.0واألعمال ( ،)Business 2.0حيث أشار صاحب املدونة  Michael Caseyأن
جمتمع املكتبات وخاصة املكتبات العامة يف ملتقى طرق مع العديد من مكونات الويب  0.2واليت هلا قيمة مهمة قابلة
للتطبيق داخل جمتمع املكتبات .وقد وصف على وجه اخلصوص حاجة املكتبات إىل اعتماد إسرتاتيجية للتغيري املستمر مع
تعزيز دور مشاركة مستخدمي املكتبة .وقد مت اإلعالن ألول مرة عن مصطلح ( )Library 2.0عام 0222م خالل
املؤمتر السنوي العاملي ملكتبيي االنرتنت ،والذي مت عقده يف أكتوبر 0222م عندما قام Michael Stephens
بتناول الفكرة خالل عرضه لفكرة املوقع اإللكرتوني النموذجي للمكتبة.
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مفهوم مكتبات : )Library 2.0 ( 0.2
إن احلديث عن مفهوم اجليل الثاني من املكتبات حديث ذو شجون ،فحتى اآلن ال يوجد تعريف جامع مانع لذلك املصطلح
اجلديد ،ويعود السبب يف ذلك إىل كونه فلسفة أكثر من أنه شيء آخر ،شأنه يف ذلك شأن الويب  0.2والذي كان خروجه
سابقا للمكتبات  .0.2ويعتمد اجليل الثاني للمكتبات إىل حد ما على فلسفة وتطبيقات الويب  0.2تلك اليت تسعى إىل جعل
اإلنرتنت منصة اجتماعية تعتمد على تعزيز االتصال بني مستخدمي اإلنرتنت ،والرفع من دور املستخدم يف إثراء احملتوى على
اإلنرتنت ،والتعاون بني مستخدمي اإلنرتنت يف بناء جمتمعات إلكرتونية من خالل عدد من التطبيقات اليت حتمل مسات
وخصائص الويب  0.2ومن أبرزها تلك التطبيقات املدونات  ،Blogsالتأليف احلر  ،Wikiوصف احملتوى Content
 ،Taggingالرتاسل الفوري  ،Instant Messagingالشبكات االجتماعية  ،Social Networksامللخص
الوايف للموقع .RSS
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن فلسفة اجليل الثاني للمكتبات تتقاطع كذلك مع األهداف اليت من أجلها ظهر اجليل اجلديد
لإلنرتنت ( )web 3.0أو ما يسمى بالويب الداللي ( ،)Semantic Webوالذي يصب يف نهاية املطاف يف جعل ما
حتويه الشبكة العنكبوتية أكثر داللة وأدق وصوالً .ويتمثل ذلك يف تطوير متصفحات ا إلنرتنت وواجهات قواعد املعلومات للتعامل
مع احملتوى املعلوماتي والوصول إليه واسرتجاعه بشكل أكثر كفاءة من خالل استخدام جمموعة من التقنيات والتطبيقات
احلديثة اليت تقوم بتلك املهمة يف ظل استخدام بعض لغات الربجمة اخلاصة لتحقيق ذلك.
أي أننا هنا نتحدث عن جمموعة م ن العناصر اليت جيب أن تتكامل وتتفاعل للوصول إىل ما يسمى بـ مكتبات  ،0,2وتتمثل
تلك العناصر يف مبادئ وأسس وخدمات ومعلومات وتقنيات وسياسات وموارد بشرية ،ولكن األكثر وضوحا أن مجيع ذلك يهدف
إىل الوصول إىل أقصى أفضل خدمة معلوماتية ميكن أن نقدمها للمستفيدين من املكتبة.
يشري كالً من  Caseyو  Savastinukإىل عدة نقاط حول ماذا تعين مكتبات  0.2وكيف ميكن أن تساعدنا يف تقديم
أفضل خدمة ملستفيدينا :
- 1املكتبات  0.2تعين املستفيد أوالً :
وهي أن حنول تركيزنا من وجود مكتبات تقرر ما األفضل للمستفيد إىل أن جعل املستفيدون يقررون ما يريدون ،وكيف يريدون
احلصول عليه ،وكيف ميكننا أن نقدم هلم أفضل خدمة.
- 0املكتبات  0.2تعين التغيري والتقييم املستمر:
فحاملا نقرر تطبيق خدمة أو برنامج جديد ،جيب علينا االستمرار يف إعادة النظر فيه وتقييمه.
- 3املكتبات  0.2ال تقتصر على التقنية فقط:
بالرغم من أننا ينبغي أن نكون مجيعنا ممتنون للتقنية اليت فتحت األبواب أمام املستفيدين ،إال أنه جيب أن نتذكر أنه يف حني
أن التكنولوجيا ميكن أن تسهم يف تقديم خدمة أفضل للمستفيدين ،إال أنها ليست احلل النهائي جلميع مشاكلنا.
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- 4املكتبات  0.2تتعلق بسياسة املكتبة:
فالسياسات تلعب دور مهم ال ميكن االستغناء عنه سواء خالل منظماتنا أو جمتمعاتنا من أجل حتقيق أفضل خدمة ملستفيدينا.
ليس فقط موظفي املكتبة واإلدارة هم من جيب أن يوافقوا على تلك السياسة ،بل جيب أيضا أن حنصل على موافقة جلان
املكتبة وقيادات اجملتمع واملستفيدين كذلك .وأفضل طريقة للقيام بذلك هو التحدث معهم ،وجعلهم يعلموا أننا مجيعا نشرتك يف
هدف عام واملتمثل يف توفري سبل الوصول إىل مجيع أنواع املعلومات.
ويعرفها  Manessبأنها مزيج وهجني من املدونات والتأليف احلر وتدفق الوسائط املتعددة وجتميع احملتوى والرتاسل
الفوري والشبكات االجتماعية .املكتبة  0.2تتذكر املستفيد عند تسجيل الدخول ،تسمح للمستخدم بأن حيرر بيانات الفهرس
املتاح على االنرتنت وإضافة وختزين الواصفات ،التحدث عرب الرتاسل الفوري مع أخصائيي املكتبة ،اإلضافة احلرة للمعلومات
واملقاالت ومشاركتها مع املستخدمني اآلخرين (مع تكشيف وتنظيم كل ذلك ليستخدم من قبل اآلخرين) ،املستخدم قادر على
جعل بياناته اخلاصة أو جزء منها مشاع للعامة ،املستخدم يستطيع التعرف على املواد اليت استعارها املستفيدين اآلخرين،
يستطيع إضافة الوصفات لصنع فهرس ضخم من قبل املستخدمني ودجمه مع الفهرس التقليدي للمكتبة .املكتبة  0.2تركز
وتتمحور متاما حول املستفيد .فهي هجني بني خدمات املكتبات التقليدية وخدمات ويب  0.2املبتكرة .وهي مكتبة القرن
الواحد والعشرون ،غنية يف احملتوى والتفاعل والنشاط االجتماعي
أم املوسوعة احلرة لعلم املكتبات واملعلومات فقد عرفتها بأنها التحول يف الطريقة اليت يتم من خالهلا إيصال خدمات املكتبة إىل
مستخدمي املكتبة ،وتقدم أدوات جديدة جلعل فضاء املكتبة ( االفرتاضي واملادي على حد سواء ) أكثر تفاعلية وتعاونية ويقودها
يف ذلك احتياجات اجملتمع ،حبيث تشجع التفاعالت االجتماعية التعاونية يف كال االجتاهني بني املوظفني ومستخدمي املكتبة.
فاملكتبة  0.2تتطلب مشاركة املستخدمني وردودهم ومالحظاتهم يف تطوير خدمات املكتبة واالعتناء بها.
ويف الرسالة اليت أعدها  Habibبعنوان "حنو مكتبة جامعية  :0.2تطوير وتطبيق منهجية املكتبات  ،"0.2واليت حاول
خالهلا الوصول إىل منوذج للمكتبة اجلامعية وفقا ملتطلبات املكتبات  ،0.2حيث كانت الرسالة تركز منذ بدايتها على تطبيقات
الويب  0.2واستخدامها يف تقديم خدمات املكتبات ،كما يشري إىل أنه ال ميكن تعريف املكتبات  0.2مبعزل عن الويب
 ،0.2ويقرتح هنا تعريفا للجيل الثاني للمكتبات يراه واضحا ويزيل الغموض القابع خلف املصطلح:
"املكتبة  0.2متثل جمموعة فرعية من اخلدمات املكتبية املصممة لتلبية احتياجات املستفيدين نامجة عن التأثر املباشر أو غري
املباشر بالويب ".0.2
ولتوضيح األسس اليت ينبغي أن يُبنى عليها مبدأ املكتبات  ،0.2فقد وضع كل من  Chadو  Millerأربعة مبادئ حول
ذلك وهي:
 املكتبة يف كل مكان  :وذلك بفضل التكنولوجيا اليت تتيح استخدام املعلومات يف أي مكان من خالل احلاسبات
وأجهزة اجلواالت وغريها من التقنيات.
 املكتبة بال حواجز أو عقبات  :عدم وضع أي عقبات حتول دون وصول املستفيدين ألي معلومة حيتاجونها أينما
كانوا وجعل النظام سهل التعامل والولوج .وكذلك عدم وضع العقبات مثل منع دخول اجلوالت للمكتبة أو منع العمل
اجلماعي أو فرض اهلدوء ومنع التحدث داخل املكتبة.
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 املكتبة تدعم وتدعو إىل املشاركة  :جعل املستفيدين يشاركون يف القرارات اخلاصة باملكتبة ،مثل التغيريات يف املبنى،
أو تركيب نظام جديد ،ومن أمثلة املشاركة كذلك مشاركتهم يف عمليات توسيم املصادر بالوامسات املناسبة
(.)tagging
 املكتبة تستخدم أفضل األنظمة اآللية واألكثر مرونة :ويكون من خالل طلب ذلك من بائعي األنظمة وإلزامهم بأن تكون
األنظمة ختدم مجيع املستفيدين وتتوافق مع احتياجاهم أينما كانوا.
وقد أورد  Manessبعض األمثلة على حتول صيغة بعض اخلدمات املعلوماتية من مكتبة  1،2إىل مكتبة 0،2كما يف
اجلدول التالي:
جدول رقم ( )1أمثلة على حتول صيغة بعض اخلدمات من مكتبة  1،2إىل مكتبة 0،2
خدمات املكتبة 0.2

خدمات املكتبة 1.2
اخلدمة املرجعية عرب الربيد االلكرتوني /صفحات

اخلدمة املرجعية عرب برامج التحاور االلكرتوني.

سؤال وجواب ()Q&A

الدروس التعليمية التفاعلية املعتمدة على الوسائط

الدروس التعليمية املعتمدة على النص

املتعددة
املدونات  ،Blogsمقاالت التأليف والكتابة

قوائم الربيد االلكرتوني ،مدير املوقع االلكرتوني

احلرة  ،Wikisامللخص الوايف للموقع RSS
التوسيم أو التوصيف باستخدم الواصفات

خطط التصنيف املقيدة

( )Taggingمقرونا باخلطط املقيدة.

الفهرس املتاح على االنرتنت ()OPAC

ختصيص واجهة الشبكة اإلجتماعية.

فهرس حيوي مواد مطبوعة وااللكرتونية موثوق بها

فهرس حيوي مواد موثوقة وأخرى مشتبه فيها،

إىل حد كبري

صفحات ويب ،مدونات ،مقاالت تأليف حر ..،إخل.

ولعل من نافلة القول أن ننوه بأن هناك العديد من الرؤى ووجهات النظر اليت طرحت حول املوضوع ،واملوضوع ال يزال بني شد
وجذب حول املفهوم ،فالبعض يرى أن الفكرة ليست جبديدة وأن األفكار اليت تنادي بها املكتبة  0.2هي أفكار وأسس
موجودة قبل ذلك يف عامل وفكر املكتبات ،واملتتبع لبعض مدونات املتخصصني جيدها تعج بالكثري من الرؤى والنقاشات حول
املوضوع.
وكخطوة للتعرف على مدى تواجد مؤلفات حول املصطلح وموضوعه ،مت التوصل إىل جمموعة قليلة من الكتب ال تتعدى يف
جمملها أصابع اليد الواحدة ومل يتوافر غريها ،وذلك وفقا للبحث يف العديد من املكتبات العاملية الكربى مثل مكتبة الكوجنرس
واملكتبة الربيطانية وأرشيف ومكتبات كندا باإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية الشهرية اليت تهتم ببيع الكتب كأمازون وغريها،
وبالرغم من توافر العديد من الكتب حول استخدام تقنيات الويب  0.2والشبكات االجتماعية يف املكتبات ،إال أن تركيزنا كان
منصب على الكتب اليت كان حمورها األساسي املكتبات  ،0.2وكانت احلصيلة أربعة كتب كالتالي :
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Library 2.0 and Beyond

: العنوان

Nancy Courtney

:املؤلف

Libraries Unlimited

:الناشر

2007 :سنة النشر
Library 2.0: A Guide to Participatory Library : العنوان
Service
Michael E. Casey and Laura C. Savastinuk :املؤلف
Information Today :الناشر
2007 :سنة النشر
Information Literacy Meets Library 2.0 : العنوان
Peter Godwin and Jo Parker, editors :املؤلف
Facet Publishing :الناشر
2008 :سنة النشر
Library 2.0 Initiatives in Academic Libraries : العنوان
Laura B. Cohen (Editor) :املؤلف
ACRL :الناشر
2008 :سنة النشر
 واملوجود باللغة،0.2 وجتدر اإلشارة هنا أنه مل يتم التوصل إىل أي كتاب أو دراسة علمية باللغة العربية تناولت املكتبات
.العربية نزر يسري من املقاالت التعريفية
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