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و بشكلها الحالى  معروفة الكتب التي لم تكن ومات الخدمن  الزمنمكتبات مع مرور مقتنيات التطورت 
وكان تبادل المعلومات . معظمها من ورق البردي، وأحيانا من الجلدكانت على شكل لفائف صنعت  هالكن
تم  مع ذلك فقدلكن و بعضها ببعض، التي تربط المكتبات في جميع أنحاء العالمالرئيسية  الخدمات من 

إمكانية  يشير إلى تحولدراج لغات أخرى في فهارس المكتبات إإن ". لغةال" و هوجزءا هاما  استبعاد
 األرشيفالمكتبات و إن . عالميةجعلها إلى  فقط فى فهرس محلى كونها متواجدةمن المعلومات أسترجاع 
نسبة متزايدة عن طريق أجهزة الكمبيوتر والشبكات وبعض المؤسسات وال سيما في البلدان ب خدماتهاتتيح 
و  الخاصة والخدمات قتنياتهامن م يهامستخدمتطيع تقديم الدعم لجميع متطلبات ية ، مثل ليسوتو ال تسالنام

نه لم إ. الموارد والخدمات والبيانات الوصفيةمشاركة لدوليا ومحليا وإقليميا التعاون  خالل ذلك منتعوض 
ستطيع يبلغة ال  كانت مدونةإذا  المعلومات المطلوبة األطالع على على الباحث  أبدا يكن من السهل

 لصالحأيضا و صالح العلماءفي كون ت سوفاللغات  ةالسجالت الببليوغرافية المتعددوجود ولذلك  ئتهاقرا
تحديا التى أصبحت تمثل ن التغييرات الرائعة الفهرسة و الفهارس األلكترونية كثير م جلبت لقد . مكتباتال

إن كيفية تعلم لغات أخرى إلدراجها فى سجالتنا هو موضوع . لمستخدمينل هامنأكثر ألمناء المكتبات 
الضوء تلقى هذه الورقة . لترميزلسترجاع وكذلك أنظمة االللبحث ويجب وضع آليات ، وللمناقشةمطروح 
فضال عن استرجاع  نامتعدد اللغات إلى كتالوجات اببليوغرافيمكانية إتاحة إالمرجاة من ا على الفوائد أيض

  .في هذا الشأن بعض البلدان النامية مثل ليسوتو التى ستواجهها كذلك التحدياتالمعلومات ، و
  
   مقدمة. 1
  

لمكتبات اإلفريقية التي فإن ليتحدث في مجال المكتبات في أوروبا ،  كان "الندري"على الرغم من أن 
باستخدام  للمعلومات موضوع توفير إمكانية الوصول"نحن ندرك أن ف .وجهة نظر مختلفةليسوتو شمل ت

الندري ..." (تحديا هاما لمكتبات وطنية كثيرةيمثل  أصبح األلكترونية دة في فهارس المكتبةدعمتلغات 
تهيئة في المكتبات هو " المفهرسين"  لوجود موظفين محترفين يطلق عليهم السبب الرئيسيفإن ). 2004

في تيسير  بشكل رئيسيهم تنصب و هم مكتبيين محترفين وظيفتالمعلومات الببليوغرافية للمستخدمين 
فيما ة من المستخدمين شرائح متعددخدمة تقوم ب لمكتباتإن ا. المكتبة مستخدمىإسترجاع المعلومات لدى 

 وفيرمع ت .في المكتبات مشاركة المصادرهناك دائما حاجة لو بالتالى حتياجات من المعلومات ؛ بااليتعلق 
تحديا األلكترونية الفهارس تشكل  ،دة في المكتباتدعمتلغات باستخدام ما موضوع إلى ل صوالو إمكانية

 مجال أهمية في العمليات رمن أكثالمكتبة الحصول على مقتنيات عملية  تعتبر. أساسيا لكثير من المكتبات
  . المكتبةويمثل البحث باللغة أولوية لدى مستخدمي تطوير المكتبات 
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قواعد بيانات متعددة اللغات وتعزيز االستخدام األفضل  هذا السجل في ضافةبقدر إ فإن  ذلك ، رغمو 
على  تهاعدم قدرل امأزقًواجه بعض المكتبات ست فإن وبعضها، بين المكتبات رابط تكوينللمعلومات و
بتنفيذ هذا بعض المكتبات مثل المكتبة الوطنية السويسرية في أوروبا بالفعل وقد بدأت . والمشاركة التعاون
الذين المتقدمة هم ن أوروبا والدول األخرى أ بعضلقد يعتقد ا .قيد التشغيل يالفعل مجالبرناو المشروع

ا إقليمي امتزايد اهناك اهتمام"صحيح أن  "ايت آلكاو " يقوله مالذا ف .يشاركون بالفعل في هذه الخدمة
مرجعية متعددة لامصادر للغير متجانس الموزعة بشكل  في إنشاء البنية التحتية لخدمة البحثا وعالمي
وتبادل  عمل المشتركوالبحث ، وال ةفهرسالومتعدد اللغات  التصنيفقضايا فإن ، وهكذا... اللغات

  ) 1999: تساو آخرون ." أكثر أهميةأصبحت المعلومات 
  
   معلومات أساسية عن ليسوتو. 2
  

المكتبات ، ليا والعالتعليمية معاهد المن  قليالً اعدد بها "نمواقل األ"ليسوتو هي واحدة من البلدان النامية أو 
لتربية لليسوتو كلية  و، ) NUL(، الجامعة الوطنية في ليسوتو ) LPT(بوليتكنيك  Lerotholi: مثل 
)LCE ( المعلومات تحويل ، مركز)TRC ( والمكتبة الوطنية للخدمات ،)NLS ( وكثير غيرها ،

هدف الى توحيد المكتبات في ي) LELICO(د واحد هناك اتحا .أو ترابط أي صلة يوجد بينهم وال ينلمستق
ية التمويل القدرة عدم تساوا لللغاية نظر الةفعليست  لكنهاو اتصال وتواصل بينهم كون شبكةلتليسوتو 
ا في محاولة مكافحة بعض معالتعاون فإنه لم يكن من الممكن لمكتبات ليسوتو ولذلك . حجمهاو للمكتبات
مكتبة أرادت عندما  مبادرة إنشاء هذا االتحادوقد بدأت . المعلوماتمصادر  تنميةالمتصلة بالمشاكل 

 في النهاية لم يتم شراءه، و فرديا ئهاشرا ةفى حال مكلفة للغاية بدتجامعة شراء برمجيات لأللفية والتي ال
من  دولةو كليسوتتكافح  .أنها صغيرة وأنها قد ال تستفيد كثيرا من هذا النظام ببعض المكتبات إلعتقاد 
  . مكتبة بشكل مستقلكل عمل  الدعم الكامل من الحكومة ومع إنعدام  ىقتصاداإل قدمتالأجل 
  
  ببليوغرافيةمعلومات . 3
  
 المكتبة لمساعدة مستخدمي فهارسعلى  بيينالمكت هارفوي التي هي المعلوماتببليوغرافية المعلومات ال

هذه  على مكان وجود، و محددمؤلف عرف على التو تها االمكتبة ومجموععلى مقتنيات  عرفالتعلى 
أي معلومات يحتاجها ل يفهارس المكتبات دائما قادرة على توص يجب أن تكونولذلك . والمقتنيات المواد

على اتخاذ قراراتهم  المكتبة مستخدميلمساعدة  وتهدف هذه المعلومات. مقتنيات المكتبةالمستخدم خاصة ب
سجل إن ال "قال  حيث أشار و Kasparovaويؤيد ذلك . نهاالمواد التي يبحثون ع بخصوص

على اللغه اعد تس البيئة اإللكترونيةفى و لمعلومات الببليوغرافية ،ا نظامل الببليوغرافي هو عنصر رئيسي
  ) kasparova 2003..." (نظام الببليوغرافيالاالتصال بين سجل طلب المستخدم ومحتويات  سهولة

 وثيقةه العثور على الال يمكنبالبحث و يقوم مستخدم من مكتبة معينةنظام عندما يتضح أهمية مثل هذا ال
  .)IL(ت فيما بين المكتبا ستعارةخدمة اال مكتبتها فتقوم المكتبة بتقديم/المطلوبة في مكتبته

 تسجالال، فعلى سبيل المثال . ةاللغيما يتعلق بموضوع فبعض القيود مؤخرا هذه الخدمة وقد أظهرت 
على سبيل المثال ، يتم كتابة كافة السجالت في ف .باللغةا يتعلق فيم بعض القصور أظهر، فقد  ةرسمفهال

 اللغة االنجليزية لغير متحدثيهذا يعرقل الوصول إلى المعلومات و ليزية فقطجمعظم المكتبات باللغة اإلن
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لذا  هناك حاجة للسجالت . اإلنجليزية من الموردين والبائعينتتم باللغة  مواد عملية إقتناء حتى و
  . الببليوغرافية المتعدد اللغات في المكتبات

  

   سجالتال/  ة اللغاتمتعددالمعلومات الببليوغرافية . 4
  

 ياللغات ه ةالمعلومات الببليوغرافية المتعدد فإن ولذلك بأعلى  الببليوغرافيةمعلومات قد سبق تعريف ال
مسألة ما إذا كان يرد  ةسيتم مناقش. مختلفة لغاتولكن في الوارد  المفهرسسجل النفس المعلومات على 

   .من سجل سجل واحد أو أكثر فى
  

على  فائدة كبيرةسيعود بمكتبة الفي قواعد بيانات متعددة لغات بالمعلومات الببليوغرافية إن تواجد سجالت 
وفقا . لغته األصلية يريد المستخدم وثيقة في أي لغة أخرى غير نسيناريو حيالالنظر في بلمستخدمين ا
إصدار استعالم واحد باستخدام واجهة واحدة  من االستفادة يمكنهم  لمستخدمين ا" " تساو وآخرون"ل

مكتبة بعد كل فى البحث بشكل متكرر والحصول على المعلومات المناسبة من مصادر متعددة بدال من 
ا يمكن المترجمين في اإلنترنت أيضفإن ،  ابصرف النظر عن هذ." الخاص بهاواجهة ال هاكل منها لمكتبة 

 اللغة اإلنجليزية ببها  / ستعالم الخاص بهحيث يمكن لكل واحد منهم إجراء اإل ينمساعدأن يكونوا بمثابة 
   .رادةغة المللاترجمته إلى ب ثم يقوم
  
جية ال تزال تنفذ في مختلف البلدان للخروج باستراتيالتى  بعض المشاريع وهناك ذلك ، فإن رغم و

إلى  اللغات متعددالالوصول ومن األمثلة على ذلك . إلدماج الوصول المتعدد اللغات في قواعد بياناتها

للوصول إلى موضوع  الحلول التجريبية التي تعد واحدة من تلك العديد من و   (MACS)المواضيع 
صلة على شبكة ويهدف إلى تطوير و. الفهارس األلكترونيةعلى  اللغات للموضوع متعددال الوصول

 Languages-SWD/RSWKلموضوعات لثالثة رؤوس  فى بحث من خاللهللواجهة و اإلنترنت 

)Schlagwortnormdatei Regeln / Schlagwortkatalog (رامو  ومانية ،لألا عن

)pertoire d' Autorit Encyclop dique Alphab Unifi tique (LCSH ) مكتبة الكونغرس
لك هو السماح للمستخدمين من ذوالغرض . افظة عليهاالمحإنشائها و ليزية وجناإلعن ) الموضوععناوين 

  ). 2006الندري (بالوصول إلى قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت باللغة التي يختارونها 
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   التحديات. 5
  

ل من فهو يجع. جم عن اختالف المعاييرينقد  ذىال تخبطمثاال جيدا على الهاجن  "ستاينمولر و"يعطي 
 التطبيقلتوحيد عند لهناك حاجة فلذا  .الوصول إلى المعلومات  OPACالمستحيل بالنسبة لمستخدمي

حيث   OCLC مثال حي لخالل بعد من ذلك لدعم حجتهم من و يذهبوا أل). 2003 ستاين ومولر (
لناطقة الدول الأعضاء جدد من خارج عند توظيف  OCLC التعقيدات فىالمزيد من حدوث : "... يقول 
 سجالت  من تحميلجهود ثمينة جدا فقد ساهمت هذه المكتبات الغير ناطقة باألنجليزية ب ليزية بالتأكيدجباالن

مكتبات الواليات المتحدة تواجه بعض السيناريوهات المتضاربة لذا فإن و. وفقا لمعايير مختلفةمفهرسة 
لمشتركة أكثر تعقيدا بالنسبة لنا جميعا افهرسة البيئة أصبحت  نتائج ، ومتعددة اللغات  سجالتإزاء 
من   لالنقاذمن الممكن أن يحدث توظيف أعضاء جدد  وضعنا هنا في ليسوتو ، بالنسبة ل حتى و ".للبحث

  .الوضع أكثر تعقيدا لن يساعد و لكن سيخلق وهذا من  من لغة أخرى
ستخدم تعلى سبيل المثال . سوى لغة واحدة تستخدموثمة مسألة أخرى ذات أهمية هي الدولة حيث ال 

في مكتبات ليسوتو ليس هناك وبالتالى  ولذلك ،. واالنجليزية كلغات رسمية) كلغة األم(ليسوتو السوتو 
طرح مسألة االزدواجية في السجالت بحيث يمكن قراءتها سيومرة أخرى . كثير من لغات أخرى لحاجة 

اللغات عدد قادرة على معرفة  ليةآترض من المفعلى هذا النحو و . من قبل المتحدثين بلغة أخرى
  . هي تلك اللغاتما  السجالت وب
  

التى يفضلها  في الدول غير المتجانسة للسجالت متعددة اللغات لتغطية جميع اللغاتالحاجة ومن الواضح 
فيد مرة أخرى السكان سوف يعلى الرغم من إدراج السجالت الببليوغرافية المتعدد اللغات . لمستخدمينا
يوجد مسألة المعلومات ، وهذا الحاجة إلى تنمية ولكن  مصليون الذين يعرفون كيفية كتابة وقراءة لغتهاأل

في ليسوتو على ف. تطوير نظم جديدة واالزدواجية أو تمديد السجالت الموجودة بالفعل في بعض المكتبات
  . قطف اإلنجليزيةباللغة المتاحة  الكتبمشكله  لمزارعينايواجه  سبيل المثال 

  
وهذا يشكل . فهي قليلة جداأتيحت ، وإذا  متاحة فى األنترنتلاال يوجد إدراج عبارة السوتو في القواميس 

سيسوتو في اللغة درسوا الينبغي أن يهل . تحديا للمحاضرين في الجامعة الذين يدرسون سيسوتو
في كل جانب  تنشأينبغي أن  هذا هو حقها واإلنجليزية؟ الجواب هو ال ألن اللغة هي لغة في حد ذاتها و

  . من جوانب الحياة
  
  الشبكة العنكبوتية ىمترجم. 6
  

مترجم الحر وغيرها الكثير من المثل مترجم جوجل ، وياهو بابل السمكية ،  الشبكة العنكبوتية ىمترجم
ذلك ، يمكن للمرء  رغمو. إلى اللغة المفضلة من قبل المستخدمين سجالتموثوق بها لترجمة الالمصادر ال

وسوف يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة ألنه . أن يكون قادرا على ترجمة السجل ولكن ليس نص وثيقة
خالل خدمة اإلعارة بين المكتبات ويعتريها بعض العمليات األخرى حتى تتم هذا البند وصول اليتطلب 

   .المرافقوافر بها تلك تتيحدث هذا فقط في مكتبة حيث . ترجمة هذا البند إلى اللغة المطلوبة
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ليزية إلى االسبانية باستخدام اثنين من جمن االنلنص و فهرس مترجمان  األمثلة يوجد بأسفل بعض
  على شبكة اإلنترنت ينمختلفالالمترجمين 

  

  جوجل مترجم  6.1

النص هو في األمثلة التالية . في نفس الشكلمع األصل ترجم ويبرز النص ه يأنبجوجل يبدومترجم 
  .هو سجل مفهرسخر واآلصة خال

 

االسبانية إلى االنجليزية  6.1.1  

Abstract 

Libraries’ collection has evolved with time from books which were not what 

we know today, but rather scrolls, mostly made of papyrus and sometimes 

of leather, so are the services. Information resource sharing was a well 

thought of service that linked libraries world wide. However, this has left 

out an important part; “language”. 

 

Resumen 

 

recogida de las bibliotecas ha evolucionado con el tiempo de los libros que 

no eran lo que hoy conocemos, sino que se desplaza, en su mayoría de 

papiro y, a veces de cuero, también lo son los servicios. El intercambio de 

inormacion derecursos era una bien pensada de los servicios que las 

bibliotecas vinculadas en todo el mundo. Sin embargo, esto ha dejado de 

lado una parte importante, “lengua”  

  

  ملخص

معروفة و لكن كانت على شكل لفائف من الكتب التي لم تكن  الزمنمكتبات مع مرور مقتنيات التطورت 
رد امومن وكان تبادل المعلومات . الخدمات وكذلكمعظمها من ورق البردي، وأحيانا من الجلد صنعت 
 و هوجزءا هاما  تجاوزومع ذلك ، فقد . بات في جميع أنحاء العالمالتي تربط المكتالرئيسية  الخدمات 

  ".اللغة"
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: جامعة ليسوتو الوطنية كمثال على ما يلي مكتبة في  مفهرسسجل الاليظهر في حين   
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   Yahoo Babel Fishفيش ياهو بابل  6.2
  

شكل مختلف لها إلى االسبانية  اإلنجليزيةمن  Yahoo Babel Fishفيش ياهو بابل الترجمة عن طريق 
  . ة القراءةوهي ليست سهل. عن النص األصلي

  
   االنجليزية االسبانية 6.2.1
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100  --  $a20060322d2003   

101   $aeng   
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102   $aGB   

200  --  $aEncyclopedia of Library and information Science :$gedited by 

Miriam A.Drake   

205  --  $a2nd ed.   

210  --  $aNew York :$cMarcel Dekke :$d2003   

215  --  $a803-1590p.[64p.indices] :$cfigures, tables   

300   $aIncludes index   

364  --  $aIncludes bibliographic references   

365  --  $aA four volume set: vol.1 starts from p.1-802: Abs-Dec; vol. 2: 

p.803-1590: Des-Lib; vol. 3:p.1591-2378: Lib-Pub; vol.4: p.2379-3144: Pub-

Zoo.   

606   $aLibrary science, $xEncyclopedia   

606   $aInformation science, $xEncyclopedia   

676   $a020.3 :$v20   

702   $aDrake, $bMeriam, $kA.   

801  --  $aLS :$bD002 :$c20060322 :$gAACR   

984  --  $aD002 :$bY :$cR 020.3 ENC   

 

Contenido 113910 10 -- $a0824720784: $bhbk [vol. 2]: $dR18588.50 100 -- 

$a20060322d2003 101 $aeng 102 $aGB 200 -- $aEncyclopedia de la biblioteca y 

de las ciencias de la información: $gedited de Miriam A.Drake 205 -- ed de $a2nd. 

210 -- $aNew York: $cMarcel Dekke: $d2003 215 -- $a803-1590p. [64p.indices]: 

$cfigures, tablas 300 índice de $aIncludes 364 -- referencias bibliográficas de 

$aIncludes 365 -- sistema de volumen de $aA cuatro: vol.1 empieza con p.1-802: 

ABS-Diciembre; vol. 2: p.803-1590: DES-Liberación; vol. 3: p.1591-2378: 

Liberación-Pub; vol.4: p.2379-3144: Pub-Parque zoológico. 606 ciencia de 

$aLibrary, $xEncyclopedia 606 ciencia de $aInformation, $xEncyclopedia 676 

$a020.3: $v20 702 $aDrake, $bMeriam, $kA. 801 -- $aLS: $bD002: $c20060322: 

$gAACR 984 -- $aD002: $bY: $cR 020.3 ENC 
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  : WorldLingo and Web-Lingoوورلد لينجو و ويب لينجو 6.3 

WorldLingo and Web-Lingo  من خر آعلى جانب لينجو وورلد لينجو و ويب
الترجمة الفورية و الترجمة ة عالمية توفر مجموعة كاملة من هي منظموخرين آلاويب المترجمي 

   . ، والخدمات االستشارية لمجموعة متنوعة من العمالء الممتازة في جميع أنحاء العالم
  

مايكروسوفت أوفيس إكس بي  إلى ضمهاتم وورلد لينجو ل خدمة الترجمةو قد أشيع أن 
Microsoft Office XP) ( مايكروسوفت اإلصدار األخير من برنامج  هومتعدد اللغات ، وال

المتاحة من  الترجمة الحصول على لخدمات أوفيس هذا يتيح لجميع عمالءو  .أوفيس إكس بي
. اوثائق بأكملها أيض، والعبارات و ةواحد اتكلملتوفر الترجمات المختلفة التي خلل األنترنت و

بشرية محترفة وثيقة ال رفعو سريعة أ ةويتم ذلك عن طريق استخدام مزيج فريد من الترجمة اآللي
و على . (World Lingo)وورلد لينجو إدراج السوتو في يتم لسوتو متحدثى لغة ا النقاذ و 

وهذا .التركيز على اللغات األفريقيةفى   Lingo-Webالجانب اآلخر يتم أستخدام ويب لينجو 
  .افي أفريقيالمنسية  تلك األقلياتيساعد 

لبعض المكتبات في البلدان النامية ألنه يبدو أنه ال يطلب أكثر من المعرفة قد يكون من مصلحة 
  ). http://www.worldlingo.com(تقريبا  اتلغالالفنية ، وأنها  تترجم كل 

  
   القيود. 7

دمج السجالت الببليوغرافية المتعدد اللغات في قواعد بياناتها ، تواجه  بقدر ما هي مفيدة للمكتبات
بالرغم . مثل ليسوتو مأزق عدم القدرة على أن تكون على قدم المساواة مع اآلخرين بعض البلدان

أقل عدد  هناكمن وجود مجموعات صغيرة تتحدث لغات أخرى مثل الزولو ، الكسوزا ، وبيدي ، 
 "اللغة اإلنجليزية"و " سيسوتو: "اللغات الرسمية تستخدم من مؤسسات التعليم العالي واحد أو اثنين 

الموجودة  تحديث سجالتهمليسوتو قد ال تكون قادرة على اأنحاء البالد ، فى تستخدم  والتى
  .  متعددة اللغات سجالتستيعاب إل

تستخدم  وهي لغة عالمية. ليزيةجاللغة االن هى التيوويستند التعليم في ليسوتو على اللغة األجنبية 
خارج البالد ، واللغة المفضلة ليست  لكتب منتشترى االمكتبات . لربط األمة مع العالم الخارجي

ان هناك حاجة للغات غير متجانسة ألن معظم مستخدمي  باسوتويرى ال ولذلك هذا ال. سيسوتوال
  . مرتبطة مع العالم الخارجي هايريدونباسوتو ال منالمكتبة 

 السجالتبوقد تم بالفعل بعض المشاريع التي يتم تنفيذها في مكتبات األخرى في ما يتعلق 
 تحمل مكتبات ليسوتوتستطيع قد ال ذىالمعظمها تتطلب . اللغات والبحثالمتعددة  الببليوغرافية
في  56اإلفال متعددة اللغات في السجالت الالمشاكل في هذه  من بعضأثيرت كما . الوفاء به

 ISBDsعددا من القضايا بما في ذلك من بين أمور أخرى  "بوردونو فريره " ناقش تايالند حيث
أو   /وواحدة لغة  ستخدمتمرجعية وطنية وكالة تقوم من المستحسن أن  إن،  ونموحدهم   ،

هذا ليس في صالح بعض الدول التي لديها العديد من اللغات و . واحد ىبرنامج نصي فهرس
وكالة من خالل البرنامج النصي  أوها يجب اختيارهى اللغة التى الرسمية ألنها ال تعرف ما 

  ) 1999فريره وبوردون . (نيةوطالللمرجعية 
مهندسين في مجال تكنولوجيا المعلومات التي قد تساعد على بها على الرغم من أن ليسوتو  

  . موظفين المهرةيغادروا البالد تاركينها بدون المعرفة الفنية ، بعد االنتهاء من دراستهم 
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   النتيجة. 8
  

يعود بالفائدة ت في قواعد البيانات لدينا لن القول أن إدراج سجالت متعددة اللغايجب في الختام 
المعلومات والمستخدمين في جميع  تخصصىولكن أيضا للممن مكتبة محددة لمستخدمين على ا
 إقليميللمكتبات التى تربط الشبكات إن فحاليا . المكتبات لكل شبكاتهناك العالم إال إذا كانت  بقاع

هذا يشكل عائقا للمستخدمين الذين قد . و غير مرئيةالشبكات في ليسوتهذه و دوليا ،  هاأكثر من
وهذا يطرح . محفوظة في مكتبة أخرى خارج نطاق الشبكة المحلية للمكتبة لمعلومات  يحتاجون

هناك . مختلف قد ال تكون متوافقة مع بعضها البعض نظممع تفعيل ذلك مجددا مسألة كيف يمكن 
. نترنتاإلنت بدال من اانهم يستخدمون االنترات الشبكالمكتبات التي تقف وحدها في مجال بعض 

مكتبات أخرى قد ال تكون قادرة على الوصول إلى بعض السجالت في هناك وهو ما يعني ، أن 
لذا ، هناك حاجة لتوحيد . شبكة اإلنترنتخالل السجالت من نزيل يقومون بت حين أن آخرين قد

نظر من أجل الفي حاجة إلى إعادة حاليا  المتاحةالمعايير إن . النظم وكذلك قواعد الفهرسة
  . استيعاب النصوص متعددة اللغات

  
  :  المراجع

  
Weblography   

http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/100-155e.htm   
http://www.ra.ethz.ch/CDstore/www7/1874/com1874.htm   

http://www.web-lingo.com /  
http://www.worldlingo.com   
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