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 :مقدمة

 جرافيةالببليو للتسجيالت الوظيفية املتطلبات راسةد جمموعة ورتط ،١٩٩٥ إىلو ١٩٩٢ عام منذ

أو ـةرسللفه اعدوق أية عن الًقتسم جرايف،والببلي للعامل امع ورمنظك اتنوكين عالقة منوذج )فربر(
١  ونالكي(هوميملفا للنموذج ًاصفو سهنففربر يرتقر ويتضمن .تطبيقات

 جلميـع الـوطين توىسامل لىع مقترحة وجرافيةيببل ةوتسجيل ،)ليوما نسميها كما البيانات وراء ماو

والببليوجرافيات الفهرس يف املوصوفة وجرافيةيالببل دراصاملباملرتبطة املستفيد امومه ألوعية،ا أشكال

 ،ئصصاواخل ات،قوالعال ات،ن


.األخرى الببليوجرافية ألدواتاو 

 التابعـة بربفر املختصة ملالع وموعة 
.ورهطوت استخدامه ودعم برفر تطبيق مراقبة يف إفال وتستمر

 يفوموقـع باشـرملاـطاخل على شيطةناشنق مةائق ليبوف اتركب يرأسها واليت بإفال الفهرسة لقسم
 /http://www.ifla.org/VII/s13 ـتــــــــــــــإلنترنــــــــــا

. wgfrbr/wgfrbr.htm متجـددة، ببليوجرافيـة وقائمة ب،ريدت وأدوات ية،ميتقد عروض لىع املوقع ويتحيو


.أخرى ردوموا 


:صطلحاتامل 

 اأيض يقدمو ا،بينه والعالقات واالستنادية ليوجرافيةبالب التسجيتال لةهليك اديدج اروظنم فربر يقدم

.يداملستف متطلبات يقلتحق لنظماصمميوم عدواالقعيضاو ملساعدة دقة أكثر بشكل صطلحاتم 
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 ،"مل الع"مثل لفاظأ اماستخد ولح موضغال إىل متيل رسةهالف قواعد كانت فربر، ظهور فقبل
.عديدة عاينم به نقصد  و "ابكتال
" لفظ نستخدم فإننا اليومية لغتنا يف وحىت . ٢"املادة"و،"بعةطال"و

 قيةرو اتفحص على حيتوي ديما يءش لوصف "book كتاب" نقول ماندع ال،ثامل سبيل فعلى


".ادةم"ذلك يسمي برفر فإن ولة،طا رجل مساندة أو ابب لفتح يستخدم اوأحيان وغالف 

 مدرك
 بـ

 بـمجدسد

شكل على  مستخرج

 عمل

 تعبير

 مظهر

مادة
دائري

 واحد

متعدد

 مادي

 فني/فكري


". اشورنم
" الًمع اأيض نعينفبااتك ريلنشت كتبلابيع حمل إىل ذهبن نمايح "كتاب" ولنق ماندوع 
 نهام قصين وال جيدة حبالة هي ملاطا هانيبعحمددة نسخة ناهميوال لدويلا رييااملع رقمه نعرف رمباو


".ارهظم
" هذه برفر ميويس 
.صفحة أي 
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 عمل 

 تعبري

 مظهر

مادة

 شخص

هيئة

لـ مملوك

بواسطة  منتج

بواسطة منشأ

بواسطة ك در ُم

 ٢ اموعة
 فربر

متعدد

لسؤالا يف كما "كتاب" ولنق ماندوع
 ".اريبعت"

" :
ددحم نص أذهاننا يف كوني فقد ،"تاب؟الك ذلك رجمت من
 هذه برفر مييسو 
.حمددة بلغة

ى،علأ مبستوى اجتريد نعين فقد ،
"ب؟تاالك ذلك كتب من
: "السؤال يف ماك "كتاب" ولنق ماندوع
اليت ارفكألاو الكتاب، نهامتضيليتاوالقصة ية،وغلال النسخ أساس كلشي الذي املفهومي احملتوى أي

".الًمع
" هذا فربر ويسمي 
.ابكتالباملتعلقة لشخصاذهن يف 
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 :الكينونات

 صطلحاتامل لتحديث 
AACR2 اإلجنلوأمريكية سةهرالف قواعد 
JSC املشتركة لجنة ال تفحص


"كينوناتبارةنالستاب واملادة واملظهر، لتعبري،وا العمل، نقصد عندما اوضوح ثرأك لتكونعةموا 

. برلفر "١ 


" اتونوكينبكينونات العالقة ذات واهليئة الشخص هي لفربر "٢ موعةا "
خالل من "١عةموا 

 أو املظهر، أو التعبري، أو العمل، يف اهليئة أو الشخص ورد العالقات هذه كسوتع 
.حمددة عالقات

لعاملاخالل ارإلحبا يف اعدتهسومل املستفيد اممه اءألد الدور اتوممعل أمهية برفر منوذج اويرين .ادةملا
 صادرامل جمموعة يكون أن ميكن أو احمللي الفهرس لىع العامل هذا قصر ميكن :ملحوظة. (وجرايفيالببل


).الويب خالل من اعاملي املتوافرة 

 الرابط ادةعاست إىل حباجة فنحن 
.فربر ارإطيف وحوضال دةديش "الدور"معلومات فائدة صبحتو


.ليوجرافيةبالب لتسجيالتايف والرموز relator الرابطة اتطلحصامل بني املفقود 

وزمر الو الرابطة اتصطلحاملتخدامسا عن ختلت اليتو سةهرالف ساترامم يف حدث الذي غيريتال تقييم 

 قتو حان لقد

الفهرسة كلفةتختفيض دف.
 ًافقمو كنمي مل القرار لكذ أن رسةااملم هذه تطبيق دبع واملالحظ 
رافيةجبليولبا اناتالبي مع املعالت يف املرونة من ملزيد ليسمح هؤإلغا وجيب ناالتيجستمن نييدللمستف

.فهارسنا يف رهماإحب ناءثأيف نيفيدتللمس أفضل وماتمعل دميولتق 


.األعمال موضوعات هي لفربر "٣ جمموعة" اتونوكين 

لىفع ."٢ جمموعة" الـ أو "١ جمموعة"لـا اتكينون من نةينوك أيو ن،أماكو حداث،أواء،يشأو 

 هيم،مفاكينوناتلاهذه كونت أن كنومي


.هيئة أو شخص عن عمل أو آخر عمل حول ملع لديك كونيأن ميكن ل،املثا سبيل 
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عمل

تعبري

 مظهر

مادة

 شخص

هيئة

 مفهوم

 شيء

 حدث

مكان

عمل  ٣ اموعة
 فربر

متعدد


:وجرافيةيالببل العالقات 

 بري،علتوا العمل، هرمية حنو ١ اموعة يف اتالكينون بني املتأصلة العالقات لىع كبري اممهتا انصب

ذات املواد جتميع من ِّنكمت اليت لغينا احملتوى عالقات من العديد اكهن ا،ضوأي 
.واملادة واملظهر،
٣ 
. اأحيان املعقد وجرايفيالببل لعاملااتشبك اللخ ارإلحبا من ِّنومتك العالقة 
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من وبالتحرك 
.اداملواهرظاملاتالتعبريالمعلأل متصلة لةسلسك توىحملاعالقات إىل نظرلا كنومي /
/
/

رياتبوالتع قةالعال ذات العمألاو صليألابالعمل نبدأ لسلسلةا هذه اللخ اليمني إىل اليسار
ُتدرك كما سهنفالفين أو الفكري احملتوى يف تتشارك ليتا أي ،"مكافئة" تبارهااع ميكن اليت اهرظوامل
 عالقة خالل من املترابطة املظاهر/التعبريات/األعمال ذلك بعد يأيتو 
.نفسه عبريتلاشكل خالل من

 والتعديالت املختلف، واألداء الترمجات، حنو اجلديدة، التعبريات من ىدم هذه تشملو ".مشتقة"

 الًمع بحتص ندماع ملمغنطااخلط عابرة لسلةلساهذه ولط على تتحرك اليت اتطبعلوا الطفيفة،
 حيث "وصفية" اتعالقلسلسلةاهلذه ليمنيا أقصى يف وجتد 
.ليصألاملبالع عالقة ذو ولكنه اجديد

 تلك لىع كزنر ناوجيعل اتالعالق هذه بأمهية فربر نايذكرو 
.ايلصأالًمع تصف جديدة الًامعأ تشمل


.يداملستف اممه لتحقيق أمهية األكثر 

 جرافيوليبب ًابطض نوفر فعندما .اجلزء/زءواجل اجلزء/كلال اتقالع رفرب اأيض يغطي

خاص كلشبالصلة وثيقة اجلزء


 سبيل فعلى

واردمللا
/
.
 اجلزءوزءاجل/الكل عالقات أن سنجد اإللكترونية

 "كل" إىل النظر كنمي أو ،"أجزاء" كـ ومكوناته "كل" كـ ترويناإللك املوقع إىل النظر كنمي ل،املثا
 الرقمية املعلومات لتخزين امليتاداتا خالل من تعقبها إىل حنتاج جزاءكأ كوناتهوم اإللكتروين املورد


.هاضرعو 

كونتأن كنومي 
".حباملصا" و "املرافق" و "سلسلالت
" اتعالق اجلزء إىل اجلزء اتعالق تشملو
 زميل اليت افيةجرالببليو التسجيالت عدد يف ثرتؤس حيث مستقلة، غري أو مستقلة املصاحب عالقات
 .ومظاهرها العالقة ذات لألعمال إنشاؤها
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المكافئ

ا لفاصل الخط
الفهرسة - لقواعد

نفسه العمل جديد عمل

مشتقات  وصف

هزلي  أدب
تنقيح

ترجمة

نقد

مغايرة أو محورة  طبعات

الطبعات ملخص
 مستخلص

 مختصر

حواشي ذات  طبعة

مهذبة  طبعة

مسرحي نص إلى التحويل
روائي نص إلى التحويل

مجانية  ترجمة

يم تقو

مراجعة

م  جلدآتاب

 تعليقات

مختصرة  طبعة

تنظيم

سيناريو
األوبرا بإيضاحيات نص مزودة  طبعة

طفيفة  تعديالت

اقتباس

األدبي النوع تغيير

 األصل

أو الشكل  نفس

قصصي  محتوى

مصغرة  نسخ

لألصل مطابقة

 صورة

نسخ
لألصل  مطابقة

مثيليات

معادة طبعة

 نشر

 "منمتزا"
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ًءانب املفهرس قبل من ًامسبق اذهختا جيب قرار هو إنشاؤها يلزم اليت التسجيتال عدد فإن احلقيقة، يفو
 :عدة مستويات يف نفهرس أن خنتار فقد .يداملستف اتجااحتي تعكس ليتااحمللية اتاسسيلاعلى
 توىسم ففي .ملع من جزء أو املنفردة، األعمال أو ،)اً جتميع : فربر يهاميس( لعماألا عاتوجمم

 ويف .منها كللالًوصو وفرنو اءاألجز جلميع ًاوصف التسجيلة منضنأن نانكمي العمل، عاتوجمم

 هذه بأن برفر يذكرنا ".كلال"ألكرباالعمل مع العالقة جيسد ًارابط نوفر أن بغيني التجزيء، مستوى

 ".كلال"العتبار ارخنت ماع ظرنلا بغض املستفيد مهام لتحقيق مهمة عوامل تالعالقا

 زءجلا-كللا قاتالع

 رىخأ المعأ منض المعأ
اتعومجم / اءزѧجأ

قلانلا / اءعولا = شكللا
وىتحملا = ونللا

 :تفيداملس مهام

 "أوجد" ويتضمن .صلاح اختر، حدد، وجد،أ :هي ختصار،با لفربر؟ ًاوفق تفيداملس مهام هي ما إذن،
 ذلك رؤية كنومي .ينةعمكينونةل عالقة أو مسة خالل من املستفيد غهيصو الذي البحث معيار حتقيق

من يدفتملسا "التحديد" ِّنكميو .والتجميع إلجيادا :للفهرس ليديةقالت افاألهد بني اجلمع اللخ من
 اتلبطتم حتقيق "ختيارالا" منيتضو .املختلفة رداملوا بني يزتميلوا عنه، يبحث ما لىع حصوله تأكيد
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 جاتاواحتي تتناسب ال كينونة لرفض أو خل،إ 
... ادي،امل الشكل أو احملتوى،بعالقة له مبا املستفيد

الستعارة،اأو الشراء، خالل من كينونة على ولاحلص من تفيداملس "احلصول" ِّنوميك .املستفيد
ونيركتإل

 ...
 

. ٤بعد مناهايلإصولولا أو خل،إ 

 وثيقة أخرى ممها فةإضا نابإمكان حيث التجوال، من التمكن أمهية ركيد فربر فإن لك،ذ إىل فةوإضا

 املستفيدين اممه وتعزز 
.احلماية مجعيات أو احلقوق بإدارة املتعلقة املهام حنو ن،حمددي مبستفيدين الصلة

ألعمالا إجياد من تفيداملس لتمكني ١٨٧٦امع يف ترك شرحها كما للفهرس، ليديةقالت دافهألا هذه

.يمهاوتنظ 

 :الفهرسة قواعد يف فربر أثر

(JSC) املشتركة نةاللج تستخدمواإلعادة رصةف اليوم فربر يقدم 
.هادئباوم الفهرسة قواعد ختبار 

إلعادةاضيأكنول صطلحات،ملاديثحلت فقط يسل ربرف اإلجنلوأمريكية سةهرالف قواعد لتعديل 

 دااالستشه يقدم فرمبا 
.برفر وتقنيات يممفاه ضوء يف هانيسحتو حدةوامل العناوين ربط اتليآ اراختب
واليت يةتقليدلا وحدةامل للعناوين امطور ًءايحإ العمل مستوى لىع ادالستشها أو تعبريال وىتمس على
 وستشترك 
.هنراال الوقت يف املستخدمة املوحدة اوينعنال من أكرب لةاضمف انياتكإم تقدمس


.رابتاالخ هذا يف 
ISML, IFLA, ALA مثل أخرى هنيةم مؤسسات 

 اتمسال يف النظر ادةعإل هراملظا اتمس وبعض التعبري صيغاأيض ركةتشملا جنةلال شفستكست كما

 األيقونات مثل
(شراملبا اخلط لىع ظمالن يف رضالع اتناكمإ يمتقي كنومي 
GMD. ادةملل العامة

قلالنا ونوع بريالتع صيغة ولح اتاملعلوم إليصال إضافية كوسائل 
)ظمالن بعض يف اآلن ستخدمةامل 

فهارنع كما للمادة العامة بالسمات يداملستف ياجاتتاح حتقق أفضل اتآلي بدالالست املتاح، اءالوع أو 

 .يوملا

إلفالاستعقده لذيااءللخرب دويللااعجتمالا قدميفس 
.لوأمريكيةجناإل سةهرالف قواعد برفر وزاجويت
 يف ٢٠٠٣ عام من يونيو ٣٠-٢٨ يف، 
(IME ICC) سةللفهر الدولية القواعد حول
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 الوقت يف التقنية والبيئة برفر ضوء يف ٩٦١١لعام اريسب بادئم لتقييمصةفر أملانيا يف كفورتنفرا

 .الراهن

 :جرافيةليوببلاهلياكلا يف فربر أثر

مليالعا الفهرس قاعدة لىع جريتأ اليت 
OCLC سي إل سي أو لشركة املبدئية األحباث كشفت

اآلي نالنشئتليةحملا نظمنا ندع أن كننامي أنه مبعىن النتيجة ذهه نفسر أن يعتطونسملع كللاواحد
 ارهمظ كستع التسجيالت هذه من %٨٠ من أكثر أن عن لةتسجي مليون ٤٠ من أكثر حتوي اليت

٥ .
 
ملع أول تلمسنعندما سةهرالف اعدوق وفق هانائببنقوم اليت وسالرؤ لىع ًءانب استنادية التسجيت

 الثاين املظهر لىع حنصل ملاحا املتبقية، %٢٠ من أقل لتجهيز ثفمك عمل إىل فقط وحنتاج .للمنشئ

 التسجيلة نمضن أن يعطتسنأمهية، ثركأو ).٦سنوات عدة بلق نجيو جنيفر اقتراح وفق
( الثالث أو

تسجيلة كل مع كررتم بشكل وليس واحدة رةم صنيفت رقاموأ اتموضوع ؤوسر للعمل االستنادية

.حمددة هرمظا اعموم احلالية جرافيةليوببلاناالتيجتس تعكسو 
.مظهر للك ليوجرافيةبب 

ديةاستنالاسجيالتتال مع هيئةو شخص لكل االستنادية التسجيالت بطرنأن طيعتنس املثل،بو
 أن اأيض كنمي كما 
.ملللع االستنادية لةيجللتس "منشئ" عالقة اكهن ونيك دماعن املرتبطة "لألعمال"

قةالع يف اهليئة أو خصلشلاالستنادية سجيالتتالب مربوطة "للتعبريات" االستنادية تالتسجيال ونكت
مللعل ادستشهاال منوذج يسلتأس نظاملل العالقات هذه خدمتتس أن وميكن 
".بواسطة كمدر"
 .الجوتلاو يمنظللت ربط كآلية ذلك بعد خدمتتس أن كنمي اليتو املرتبطة عبرياتتوال
 .املستفيدين اتاجاحتي لتحقيق جديدة ليوجرافيةببلاكهي

 :اتطبيقوالت نظملا تصميم

ظهرت أن وميكن

جرافيةويلببلافقراوامل لنظما مزودو قارب فقد 
.ستقبلملانظم تصميم يف ظيمع تأثري لفربر سيكون

.يةتقبلملسانظمهم يمتصم يف برلفر املفهومي النموذج VTLS, OCLC and RLG مثل 
 Formatاملختلفة صيغلا جمموعة مع فربر نقاشات يف دينواملز من ريهم غو هؤالء اشترك فقد
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Variations Working Group .نواب جينفر دااق واليت 
JSC املشتركة للجنة التابعة 

يف ظمالن تصميم يف اأساسي أصبح برفر فإن املتحدة، اتياللوا يف برفر تبين يف بطء من الرغم لىوع
. ٧عدة  لسنوات رباووأ استراليا


:متةاخلا 


ضوء يف الفهرسة يف التقليدية ممارساتنا مراجعة يف يداملستف امهمو وعالقاته فربر صطلحاتم اعدناست

يقدم حيث املالع عرب إلفالا إطار يف ملالع هذا انتشر وقد 
.الراهن الوقت يف ميةقرلاالبيئة اتلبمتط
رافطألاومعها إلفالا ستستمرو 
.القادمة تالسنوا لخال لنا مرشد بةاثمب ليكون اهوميمف اجذمنو
على سةالفهر تكلفة وتقليل لدويلالتقننياسهيللت النموذج هذا تطبيق تشجيع يف ألخرىا املهتمة
 .لدويلا املستوى
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