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 الملخص:

)المكتبععات ـــععـ تلعععب المعععارض دوراً حيويععاً فعع  نشععر المعرفععة مععن قِّبةعع  مؤسسععات الععذاكر  األساسععية 
األرشيفات ــــ المتاحف(  والمعارض التقليدية تقابلها مشكالت أو قيود من أهمها المساحة والحجم  كما أنها 
قد تتعرض لمشكالت تتطلب إلغائها أو إرجائها لبعض الظروف الطارئة مث  الحروب واألوبئة مثلما حعدل 

أدى بالمسععئولين إلععى فكععر  إيجععاد بععدائ  للمعععارض فعع  الفتععر  األخيععر  جععراء انتشععار فيععروس كورونععا  ممععا 
 التقليدية حيل اتجهت األفكار نحو المعارض عبر اإلنترنت.

مععن هنععا تبلععورت مشععكلة هععذه الدراسععة حععو  بيععان مفهععوم المعععارض عبععر اإلنترنععت )إلكترونيععة / 
تلعك المععارض  افتراضية( والتعرف على المميزات الت  تقدمها والعيعوب المتعلقعة بهعا  ودراسعة خصعائ 

 وخطوات التصميم  باإلضافة إلى رصد أو دراسة مدى إتاحة تلك المعارض على مواقا المكتبات الوطنية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف  التحليل  لتحقيق أهدافها اعتماداً على محركعات البحعل لحصعر 
( مكتبعة 73تعم اسعتبعاد ععدد )( مكتبعة وطنيعة علعى مسعتوى الععالم  222مجتما الدراسة العذي رصعد ععدد )

وطنية منها بسبب أنه ليس لها موقا على شبكة اإلنترنعت  أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  وبعذلك 
( مكتبعة وطنيعة  أثبتعت 149أصبا عدد المكتبات الوطنية قيد الدراسة والت  لها موقا على شبكة اإلنترنت )

% من إجمال  27م معارض إلكترونية أو إفتراضية بنسبة ( موقا مكتبة وطنية يقي40الدراسة وجود عدد )
 ( مكتبة وطنية.149عدد المكتبات قيد الدراسة والبال  عددها )

المعارض عبر اإلنترنت  المعارض اإللكترونية  المعارض اإلفتراضية  المكتبات الوطنية : الكلمات الدالة
 ـــ معارض

 تمهيد:

ت ذات القيمععة العاليععة والجمهععور العععام  فالمعععارض هعع  تعععد المعععارض حلقععة الوصعع  بععين المجموعععا
المعرض بأنه: "مجموعة  ODLISعرض عام للمنتجات الصناعية أو التجارية أو التحف  ويُعرف قاموس 

  (1)معن األشععياء المعروضععة فع  مكععان عععام  أو أنعه عبععار  عععن عمليعة عععرض مجموعععة معن األشععياء علنععا"
م للتواص  ما الجمهور المستهدف بشك  من أشكا  المعلومعات فالمعرض ف  األساس حدل ترويج  مصم

 .(2)أو المنتجات أو الخدمات

وقد يُعرف المعرض بأنه أسلوب أو طريقة تتخطى حدود الزمان والمكان لعرض فكعر  معا أو للتعبيعر 
عنها وتوصيلها من خال  ترتيب بعض المعروضات بشك  كام  ومقعنن وفعق خطعة محعدد  لتحقيعق أهعداف 

  كما يمكن تعريف المعروضات بأنها " كائنات مادية معروضة ف  متحف أو معرض أو أي مكعان (3)نةمعي
آخر  عاد  بسبب أهميتها التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو صفاتها الجماليعة أو خصائصعها غيعر العاديعة أو 
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تمعاداً علعى تعوفر المعواد المناسعبة    والمعارض قد تكون دائمة أو متناوبة بشك  دوري  اع(4)قيمتها النقدية"
 . (5)للعرض وسياسة الجهة العارضة

تهعععتم المكتبعععات واألرشعععيفات والمتعععاحف بإقامعععة المععععارض لتوثيعععق التعععرال الثقعععاف  الموجعععود بتلعععك 
المؤسسات  حيل أن الهدف األساس  من المعرض هو توفير فرصة اتصا  لتحقيق أهداف التسويق  والت  

معامالت المشترى والبائا  حيل يأت  الزوار إلى المععارض ألسعباب مختلفعة مثع :  تنطوي ف  الغالب على
رؤيععة المنتجععات والتطععورات الجديععد  ـــععـ الحصععو  علععى معلومععات عععن المنععتج ـــععـ التحععدل مععا المععوردين 
 المحتملععين ومقععارنتهم ـــععـ اكتسععاب أفكععار ومعلومععات جديععد  ـــععـ العثععور علععى المععوردين الععذين يمكععنهم أن
يصبحوا موزعين  وكذلك ألسباب اجتماعيعة  ولعذلك فعإن المععارض تعمع  علعى أقصعى اسعتغال  لألحعدال 
والمناسبات والوصو  إلى الجمهور المطلوب وإيجاد فر  لخلق حوار معا الجمهعور المسعتهدف  وتحقيعق 

 .(6)أهداف اإلتصاالت لمجموعة واسعة من المنظمات

امها  وهنعاك تقسعيمات متععدد  للمععارض ومنهعا: التقسعيم وتختلف المعارض وفقعاً للغعرض معن اسعتخد
بحسععب المعروضععات التعع  يععتم عرضععها مععن خععال  المعععرض  وعلععى هععذا فععيمكن تقسععيم المعععارض وفععق 

 معروضاتها إلى ما يل : 

 : وتستخدم لعرض األعما  الفنية مث  الرسومات والصور والتماثي .المعارض الفنية .1

 ض أحدل المبتكرات ف  المجاالت الصناعية المختلفة.: وتستخدم لعرالمعارض الصناعية .2

: وتستخدم ف  عرض المنتجات الزراعية مث  الزهور واألشجار وغيرها معن المعارض الزراعية .3
 المعروضات أو المنتجات الزراعية.

 : ويتم إعدادها وتنظيمها ف  الغالب بغرض عمليات البيا والشراء للمنتجات.المعارض التجارية .4

: وتستخدم لعرض نتائج ممارسة الطالب لألنشعطة التربويعة المختلفعة  ولتقعديم لتعليميةالمعارض ا .5
التعليم من خاللها  فهدف ك  المعروضات إحدال التعلم لدى الجمهور  وتعد المععارض التعليميعة 
من الوسائ  الجيد  ف  نق  المعرفة لعدد كبير من المتعلمين  حيل تحت  المععارض مرتبعة متقدمعة 

 مالحظة المحسوسة ف  هرم الخبرات.ف  ال

 كما يمكن تقسيم المعارض وفقاً للمؤسسة الت  تتبناها كما يل :

: وهعععو مععععرض يعععتم دععععو  جميعععا دو  الععععالم لتشعععتراك بعععه والمسعععاهمة فععع  معيييرض عيييالمي .1
 معروضاته  مث  معرض القاهر  الدول  للكتاب.

تتبنعى أفكعار معينعة وبيعنهم  : وهعو مععرض يشعترك فيعه مجموععة معن العدو  التع معرض إقليميي .2
 مصالا مشتركة مث  معرض لدو  الوطن العرب  أو معرض لدو  اإلتحاد األوروب .

: وهو معرض يشارك فيه مجموعة من المساهمين من دولعة بعينهعا  معرض عل  مستوى الدولة .3
 مث  معرض شباب الخريجين والذي يقام بأرض المعارض بالقاهر .

: وهععى معععارض يشععارك فيهععا أبنععاء تلععك المحافظععة أو مدينيية معييرض عليي  مسييتوى محافظيية أو .4
 المدينة  وغالبا ما تكون مرتبطة بعرض منتجات تشتهر بها المحافظة سواء زراعية أو صناعية.

: ويشارك ف  تلك المعارض من ينتمون لتلعك المديريعة فقعط مثع  إدار  معرض مديرية أو منطقة .5
 تعليمية معينة.
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رك فييي ذلييك المعييرض ميين ينتمييون فقييط لهييذه المؤسسيية مثييل : ويشييامعييرض مؤسسيية بعينهييا .6
 .د7مالمعرض المدرسي

والحقيقة أنه هناك تقسيمات أخرى للمععارض ولكعن تقسعيم المععارض وفقعاً للمعروضعات أو المؤسسعة 
المتبنية للمعرض والذي ذُكعر أوالً هعو األشعم  واألكثعر توضعيحاً  وهنعاك ععد  عوامع  البعد معن أخعذها فع  

المعععارض التقليديععة أيععاً كععان نوعهععا أو أيععاً كععان الغععرض مععن إنشععائها مثعع  الحععدود الدوليععة   االعتبععار فعع 
اإلجراءات الجمركية لحركة األعما  الفنية  تصميم مساحة المعرض  اتفاقيات القروض  سياسات التأمين  

يمكن التعام  معهعم فع  أعما  الحفظ  توقيت النق  لألعما  الفنية  ساعات العم  الثابتة  عدد الزوار الذين 
 .(8)وقت واحد

ك  ما سبق يمكن أن يدخ  ضمن قيود المعارض التقليدية حيل أن المعارض التقليدية تعانى معن ععد   
مشكالت أو قيود أهمها المساحة والحجم  فعلى الرغم معن وجعود المععارض المتنقلعة والتع  تقعدم درجعة معن 

ف معوارد باهظعة العثمن )القعوى العاملعة ـعـ الوقعت ــعـ التكعاليف( الحركة إال أن هذه المعارض )المتنقلة( تتكل
لنق  المحتويات من موقا إلى آخر  كما يدخ  ضمن قيود المععارض التقليديعة سعاعات العمع  المرتبطعة بهعا 
فإن هعذه المععارض مفتوحعة للجهعور فقعط خعال  أوقعات معينعة معن اليعوم ويعديرها بشعر معا سعاعات عملهعم 

يود المساحة و الحجم بالنسبة للمعرض  فقد تفرض علعى المنظمعين للمععرض فع  كثيعر المحدود   أما عن ق
من األحيان ترك الكثير من المجموعات الخاصة بهم  عالو  على ذلعك يجعب علعى العزوار زيعار  المتعاحف 
شخصيا لجما المعلومات وهو األمر الذي قد ال يسما للمعارض التقليدية من الوصو  لجمهور أكبر بسعبب 

جود بعض األفراد ف  المناطق النائية والت  يصعب علعيهم الوصعو  إلعى مكعان المععرض  كمعا أن معظعم و
المعلومات ف  المعارض التقليدية يتم تقديمها ف  شك  مادي وهو األمعر العذي يجعع  صععوبة فع  الحصعو  

 .(9)للتدريس على نسخ من المواد خاصة بالنسبة للمعلمين لدمجها ف  المواد التعليمية الخاصة بهم

كما تعانى المعارض التقليدية من مشكالت قد تتطلب إلغاء المعرض أو إرجائه نظرا لبعض الظروف    
الطارئة  مث  الحروب أو األوبئة الفتاكة مثلما حدل ف  الفتر  األخير  جراء انتشار فيروس كورونا حيل 

  المثا  أعلنت وزار  الثقافة والسياحة أعلنت العديد من الجهات عن إلغاء أو تأجي  معرضها  فعلى سبي
ف  أبو ظب  عن تأجي  الدور  الثالثين من معرض أبو ظب  الدول  للكتاب والذي كان من المقرر عقده من  

ف  مركز أبو ظب  الوطن  للمعارض وذلك ضمن إطار اإلجراءات  2020إبري   21مارس حتى  15
منظمو معرض فرانكفورت للكتاب الذي انطلق قب  ما  تطلاكما   (10)الوقائية للحفاظ على الصحة العامة

عاماً أال  يح  شهر أكتوبر إال  وقد انتهت أزمة العالم ما فيروس كورونا حتى ال يتأج  مثلما  70يزيد على 
  وتعل ق معرض الرياض بحكم خطور  وتداعيات هذا 62تأج  معرض بيروت الذي توقف عند دورته الـ

ء عد  معارض مث  معرض البحرين وتونس واربي  وغيرها من معارض الكتب الوباء  كما تم إلغا
.المختلفة

 (11) 

 أوال: اإلطار المنهجي

 مشكلة الدراسة وأهميتها: 1/1

أدت القيععود السععابق ذكرهععا للمعععارض التقليديععة بالمسععئولين عععن المعععارض إلععى فكععر  إيجععاد بععدائ  
عد انتشار فيروس كورونا  حيل اتجهت اغلب األفكعار نحعو للمعارض التقليدية وخاصة ف  الفتر  األخير  ب

إقامععة المعععارض عععن بُعععد وتفعيعع  المنصععات التعليميععة  ومععا دخععو  شععبكة اإلنترنععت فعع  اإلسععتخدام اليععوم  
وتزايد موارد تلك الشبكة الت  أتاحت إقامة المعارض عبر اإلنترنت نجد أغلب الجهات المنظمعة للمععارض 

بعععدما تسععبب فيععروس كورونععا فعع  إلغععاء رض عبععر اإلنترنععت   فعلععى سععبي  المثععا  اتجهععت إلععى تنفيععذ المععع
  وهععو أحععد أكبععر األحععدال الفنيععة فعع  العععالم  قععرر التجععار المعنيععون بععه تجربععة حعع  «آرت بععاز »معععرض 
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مركز »لذلك وعوضاً عن إقامة المعرض ف  ر  تكنولوج   ف  محاولة لتعويض بعض ما تكبدوه من خسائ
كما كان مقرراً  هرع الكثيرون من بين أشعهر األسعماء فع  ععالم الفعن « مؤتمرات والمعارضهون  كون  لل

المعاصر إلى إقامة المعرض عبر اإلنترنت كبدي  للمعرض التقليعدى علعى أرض الواقعا  حيعل شعارك فع  
 .(12)عم  2000عارض وضم المعرض  235المعرض 

وس كورونعا حيععل أطلقعت هيئعة البحععرين كمعا يوجعد خبعر آخععر ضعمن إجعراءات الحعد مععن انتشعار فيعر
معن )مععرض البحعرين السعنوي  46للثقافة واآلثار علعى موقعهعا اإللكترونع  الجولعة االفتراضعية للنسعخة ا 

معارس  15ينعاير إلعى  15للفنون التشعكيلية( العذي أقعيم فع  كع  معن متحعف البحعرين ومسعرح البحعرين معن 
ية للمعرض وغيرها من نسخ الدورات الماضية من خعال  الماضيين  حيل تم الدخو  إلى الجولة اإلفتراض

 .(13)موقا الهيئة ثم اختيار)العروض والجوالت اإلفتراضية( من القائمة الفرعية

يمكن للمعارض عبر اإلنترنت التغلب على قيود الوقت والمسافة والمساحة  معن خعال  توفيرهعا علعى 
صة األطفا  وكبار السن إلى السفر إلى موقا المعرض مدار الساعة عبر اإلنترنت  فال يحتاج الزائرون خا

لرؤيته ب  يتم توصي  المعرض إليهم عبر اإلنترنت  كما يساعد التخزين الرقم  للقطعا األثريعة علعى تقليع  
تكعاليف الصعيانة فعع  حالعة المتععاحف  فلعم تعععد هنعاك حاجععة لتفكيعك وإعععاد  بنعاء المعععرض إلتاحتعه لجمععاهير 

ة معواد جديعد  بسعهولة نسعبية فع  المععارض عبعر اإلنترنعت ويمكعن ترقيعة المحتعوى جديد   كما يمكن إضعاف
الموجود ف  وقت أقصر  فبمجرد وضا المعرض على اإلنترنت يصبا متاحاً للزوار حو  العالم من خال  

 .(14)االتصا  باإلنترنت

 : سؤا  بحث  رئيس هومن ك  ما سبق جاءت مشكلة الدراسة لتدور حو  

 معارض عبر اإلنترنت مإلكترونية/افتراضيةد؟ وما الفرق بينها وبين المجموعات الرقمية؟ما مفهوم ال

تسععتمد الدراسععة أهميتهععا مععن أهميععة الموضععوع ذاتععه حيععل أصععبحت المعععارض عبععر اإلنترنععت وسععيلة 
المكتبععات واألرشععيفات والمتععاحف لعععرض مجموعاتهععا القيمععة بشععك  مؤقععت أو دائععم مععا الحفععاظ علععى تلععك 

ات من الضرر أو االستهالك  ويزيد من أهمية الدراسعة نعدر  الدراسعات والبحعول العربيعة  حيعل المجموع
تناقش الدراسة موضوعاً لم يتم تناوله باإلنتاج الفكري العرب  المتخص   ف  حين يلقى اهتمام العديعد معن 

 الدراسات األجنبية.

 أهداف الدراسة:  1/2

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يل :

 على مفهوم المعارض عبر اإلنترنت.التعرف  .1

 تحديد الفرق بين المصطلحات والمفاهيم المستخدمة للتعبير عن المعارض عبر اإلنترنت. .2

 التعرف على تاريخ نشأ  المعارض عبر اإلنترنت. .3

 رصد خصائ  المعارض عبر اإلنترنت. .4

 توضيا مميزات وعيوب المعارض عبر اإلنترنت. .5

 ارض عبر اإلنترنت.التعرف على مكونات تصميم المع .6

 حصر أنواع المعارض عبر اإلنترنت. .7

 دراسة لمواقا المكتبات الوطنية الت  تقيم معارض عبر اإلنترنت. .8
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 منهج الدراسة وأدواته: 1/3

استخدمت الدراسة المنهج الوصعف  التحليلع  لتحقيعق أهعدافها  ووصعف وتفسعير البيانعات للكشعف ععن 
 الوضا الراهن لموضوع البحل.

 دوات جمع البيانات:أ 1/3/1

ألغععراض جمععا البيانععات حععو  المعععارض عبععر اإلنترنععت تععم اإلعتمععاد علععى حصععر مواقععا المكتبععات 
الوطنيععة مععن رسععالة الععدكتورا  قيععد الدراسععة للباحثععة/ هععاجر عبععد الحميععد عبععد الفتععاح  تحععت عنععوان "مواقععا 

والتععى رصععدت مواقععا المكتبععات  (15)المكتبععات الوطنيععة: دراسععة ويبومتريععة باسععتخدام معامعع  تععأثير الويععب"
(  كمعا تعم اإلعتمعاد علعى محعرك 1)ملحق رقعم  IFLAالوطنية على مستوى العالم اعتماداً على موقا اإلفال 

فى الوصو  لك  موقا من مواقا المكتبات الوطنيعة محع  الدراسعة  باإلضعافة إلعى  Googleالبحل جوج  
 فح  اإلنتاج الفكري األجنب  حو  موضوع الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 1/3/2

 يتوزع مجتما الدراسة على النحو التال :

 مواقع المكتبات الوطنية:

 اعتماداً على محركات البحل على اإلنترنت أمكن حصر المكتبات الوطنية على النحو التال :

( مكتبعة 73( على مستوى العالم  وتم استبعاد ععدد )1( مكتبة وطنية )ملحق رقم 222تم رصد عدد )
نية بسبب عدم وجعود موقعا لهعا علعى شعبكة اإلنترنعت  أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  وبعذلك وط

( مكتبة وطنيعة  وبععد 149أصبا عدد المكتبات الوطنية قيد الدراسة  والت  لها موقا على شبكة اإلنترنت )
رونيعة أو افتراضعية ( موقا مكتبة وطنية يقدم مععارض إلكت40فح  مواقا تلك المكتبات تبين وجود عدد )

 (.2)ملحق رقم 

 صياغة اإلستشهادات المرجعية: 1/3/3

اعتمدت الدراسة فى صياغة اإلستشهادات المرجعيعة علعى أسعلوب الجمعيعة األمريكيعة للغعات الحديثعة 
Modern Language Association (MLA  .والذى يعتبر األكثر شهر  فى مجا  العلوم اإلنسانية ) 

 وحدودها:مجال الدراسة  1/4

تتناو  الدراسة المعارض عبر اإلنترنت )إلكترونية/افتراضية(  وتاريخ نشأ  تلك المعارض منذ بدايعة 
  معا رصعد خصعائ  2020ظهورها فى أواخر التسعينات وحتى تاريخ اإلنتهاء معن الدراسعة فع  أكتعوبر 

المععارض عبعر اإلنترنعت تلك المعارض وتوضيا مميزاتها وعيوبها  باإلضافة إلى معرفة مكونات تصميم 
 ودراسة مواقا المكتبات الوطنية الت  تقيم المعارض عبر اإلنترنت على موقعها اإللكترون .

 المراجعة العلمية: 1/5

 مععن خععال  المصععطلحات (16)أسععفر البحععل بأدلععة وأدوات ضععبط اإلنتععاج الفكععري العربيععة والعالميععة
( ععن virtual exhibitionـــعـ  online exhibitionـــ )المعارض اإللكترونية ــــ المعارض اإلفتراضية ـ

 وجود دراستين باللغة العربية ذات صلة بموضوع البحل وهما:

تناولعت الدراسعة مفهعوم كعالً معن: المتحعف  والمتحعف  حيعل (17) (2015) محمد عطية خمييسدراسة  -
لمتعععاحف االفتراضععع   والمععععرض اإلفتراضععع   كمعععا اسعععتعرض بععععض األسعععماء التععع  تطلعععق علعععى ا
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اإلفتراضععية  ومنهعععا  المتععاحف اإللكترونيعععة  والمتعععاحف الرقميععة  والمتعععاحف علععى الخعععط  ومتعععاحف 
الوسائط المتشعبة  ومتاحف الويب  ومتاحف الفضاء اإللكترون   وأشارت الدراسة إلى أن بيئعة العتعلم 

كععان والزمععان  اإلفتراضععية تععوفر المكععان اإلفتراضعع  الععذي يععتعلم فيععه الطععالب  بععدون حععواجز فعع  الم
وتشتم  على معلومات حو  المتعلمين  والمقررات  والمحتوى  كما كشفت عن وجعود تعداخ  وتشعابه 
بين "المتحف" و"المعرض"  حيل يتفقان ف  الهدف والطريقة  وكذلك وجود فروق بينهمعا  ومعن هعذه 

المععرض يتميعز  الفروق أن المتحف اإلفتراض  كيعان أكثعر تعقيعداً معن المععرض اإلفتراضع   كمعا أن
بالتنوع ف  التصميم والبنية والمعروضات نظراً لعدم التخص  أما المتحف فيأخذ شعكالً واحعداً مميعزاً 
لتخصصه  باإلضافة إلى أن المتحف دائم أمعا المععرض فقعد يكعون دائمعاً أو مؤقتعاً  واختتمعت الدراسعة 

خصعائ  منهعا: اإلفتراضعية  بخصائ  المتاحف والمعارض اإلفتراضعية  حيعل تتميعز بالعديعد معن ال
والرقميععة  والتجسععيم  وثععراء المحتععوى والوسععائط وتنوعهععا  والمعلوماتيععة  والعالميععة  واإلجتماعيععة  

 .واإلتاحة والوصو  اإللكترون 

حيععل هععدفت الدراسععة إلععى التعععرف علععى  (18) (2017) اشييرف محمييد عبييد المحسيين الشييريفدراسععة  -
الوطنيععة علععى شععبكة الويععب وموقععف األرشععيفات العربيععة  خععدمات المعلومععات الرقميععة باألرشععيفات 

اسععتخدمت الدراسععة المععنهج الوصععف  التحليلعع   وتكونععت عينععة البحععل مععن أرشععيفات أمريكععا الشععمالية  
وأرشيفات تمث  قار  أوروبا  وأرشيفات تمث  آسيا وأخرى تمث  إفريقيا والعدو  العربيعة وأخعرى تمثع  

الدراسععة إلععى إن هنععاك فارقععاً كبيععراً ومميععزات هائلععة بععين مععا تقدمععه أمريكععا الالتينيععة  وتوصععلت نتععائج 
األرشععيفات الوطنيععة التقليديععة مععن خععدمات وبععين مععا تقدمععه مواقععا األرشععيفات اإللكترونيععة علععى شععبكة 
الويععب  وأن هنععاك فارقععاً كبيععراً بععين خععدمات المعلومععات التعع  تقععدمها األرشععيفات الوطنيععة فعع  الععدو  

أمريكا الشمالية عن بقية الدو  وعلى رأسها أرشيفات الدو  العربيعة  لعيس فقعط معن المتقدمة بأوروبا و
حيل استخدام األرشيفات بالدو  العربية ب  بمدى أهمية ما تمتلكه من كنوز تاريخيعة تسعهم فع  تشعكي  
وعى الشعوب وتنمية القيم والثقافة ف  المجتما  وقدم البحل مجموعة من التوصيات جاء مجملها فع : 
ضرور  زياد  المحتوى العرب  على شبكة اإلنترنت خاصة وأنها تعان  معن عجعز شعديد إذا معا قعورن 
بعالمحتوى األجنبع   والعمع  علعى تسعويق المنعتج الثقعاف  المتمثع  فع  الوثعائق التاريخيعة لعدعم وتمويعع  

ا تملكعه األرشعيفات األرشيفات العربية ذاتياً وتحقيق أرباح مادية تستخدم ف  تنمية األرشيفات  نظرا ًلمع
 .العربية من كنوز تاريخية من الوثائق والمخطوطات ليس لها مثي  ف  العالم

 الدراسعةيتضا مما سبق مدى اختالف الدراستان السابقتان عن موضوع الدراسة الحالية حيل ركزت 
راسعة األولى على المتاحف اإلفتراضعية وخصائصعها وتعريعف المععارض اإلفتراضعية  بينمعا انحصعرت الد

الثانية على مواقا األرشعيفات الوطنيعة والتع  تقعدم خعدمات رقميعة ومعن بينهعا خدمعة المععارض اإلفتراضعية 
 كخدمة من خدمات األرشيفات ف  العصر الرقم .

أمييا بالنسييبة للدراسييات باللغيية اإلنجليزييية فلقييد وجييدت الباحثيية العديييد ميين الدراسييات التييي تتعلييق 
 رضها في التالي:بموضوع الدراسة الحالية يمكن ع

والت  تناولت معارض الترال الثقاف  عبر اإلنترنت  Chern Li Liew (2004) (19) دراسة  -
وأنواعها والى أي مدى ساهمت مؤسسات الترال الثقاف  ف  تسخير قو  تكنولوجيا المعلومات 

لدراسة واإلتصاالت وتفاع  أنظمة الوسائط المتعدد  لعرض موارد الترال الثقاف   كما سلطت ا
الضوء على مبادرات وتطورات المكتبات واألرشيفات إلقامة معارض الترال الثقاف  وأهدافها 

 وأغراضها ومحتوياتها واسترجاع المعلومات المتاحة من المعرض.
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والتع  قعدمت  Leong Chee Khoon"  &Chennupati K. Ramaiah( "2008) (20)دراسة  -
حاجتها وأنواعها وفوائدها وعيوبها  باإلضافة إلعى وصعف نظر  عامة على المعارض عبر اإلنترنت و

ألدوات إنشاء معارض عبر اإلنترنت ومناقشة لتاريخ المعارض عبر اإلنترنت  وخلصت الدراسة إلى 
أن المتاحف على اإلنترنت قد قللت المسافة بين الزوار والمعالم التاريخية كمعا زاد الطلعب علعى العمع  

 ر على شبكة اإلنترنت.األصل  بسبب العرض المتكر

والتع  قعدمت مراجععة لتوضعيا مفعاهيم المععارض اإلفتراضعية  Schubert"" (2008) (21)   دراسة -
واعتبارات التصميم لتطوير تلك المعارض وذلك من خال  النظر ف  القضايا الهامة للبيانات الوصعفية 

أن المععارض اإلفتراضعية وتصميم بنية للنظام الخا  بالمعرض اإلفتراض   وخلصعت الدراسعة إلعى 
المصممة جيداً ه  ملحقات مهمة للمعارض التقليدية حيل توفر اإلكتشاف والتعلم وتعوفر كعذلك فرصعاً 

 أخرى لتجاوز ما تقدمه المعارض التقليدية.

والتعع  تناولععت المعععارض اإلفتراضععية فعع  المكتبععات مععن  Karzanova A.( "2012) (22)دراسععة "  -
اجب توافرها ف  معرض الكتعب اإلفتراضع  ومميعزات وعيعوب مععارض حيل التعريف والشروط الو

 الكتب اإلفتراضية وتاريخ ظهور أو  معرض ف  ممارسات المكتبات ف  جمهورية اودمورت. 

والتععع  ناقشعععت ماضععع   Cesar Carreras  &Federica Mancini( "2014) (23)دراسعععة " -
خدمة فعع  إقامععة تلععك المعععارض  كمععا وحاضععر المعععارض عبععر اإلنترنععت وبعععض التكنولوجيععات المسععت

تعرضت لمناقشة التكام  بعين المععارض التقليديعة والمععارض عبعر اإلنترنعت  حيعل خلصعت الدراسعة 
إلى أن المعارض اإلفتراضية ه  مكملة للمعارض التقليدية  باإلضعافة ظهعور بععض التقنيعات الحديثعة 

 إلقامة للمعارض اإلفتراضية. والت  تزيد من إمكانيات جديد  Flashو Google-Earthمث  

والتعع   Leong Chee Khoon"  &Chennupati K. Ramaiah" (2014) (24)دراسععة  -
تناولت نظر  عامة على اإلتجاهات ف  تصميم وتطوير المعارض عبر اإلنترنت فع  الععالم  باإلضعافة 

عليها تطعوير مععرض  إلى تحلي  متطلبات المستخدمين الالزمة ومناقشة التقنيات الرئيسية الت  ينطوي
عبععر اإلنترنععت  وخلصععت الدراسععة إلععى أنععه يمكععن النظععر للمعععارض عبععر اإلنترنععت علععى أنهععا أنظمععة 
معلومات وسائط متعدد  على شبكة اإلنترنت ولكن لها دور تعليمع  مهعم  وكعذلك أن تصعميم المععرض 

 خدمين وتوقعاتهم.الفعا  على اإلنترنت هو ح  وسط لتطبيق التكنولوجيا مقاب  احتياجات المست

والتع  قعدمت أدوات  Gabriela Dumitrescu  &Cornel Lepadtu( "2014) (25)دراسعة "  -
وآليات مختلفة لتنفيذ معرض افتراض  ف  مجاالت ثقافية مختلفة مث  المتاحف والمكتبات  كما حعددت 

إلنشععاء خصععائ  الجععود  للمعععارض اإلفتراضععية ووصععفها  كمععا تععم عععرض ومناقشععة التععدفق الععوظيف  
مععععرض افتراضععع   وخلصعععت الدراسعععة إلعععى أن المععععارض اإلفتراضعععية تتمتعععا بعععبعض المزايعععا ععععن 
المعارض المادية مث  سهولة إضافة مكونات جديد  وإمكانية الحصو  على نسخ الكترونية معن المعواد 

ت فع  أو التحف باهظة الثمن دون المساس بها  باإلضافة إلى وجود مشعكلة رئيسعية للمتعاحف والمكتبعا
 عملية إعداد المعرض اإلفتراض  تتمث  ف  عمليات الرقمنة للمجموعات المختلفة بها.

 ثانيا: اإلطار النظري:

 ماهية المعارض عبر اإلنترنت: 2/1

تجدر اإلشار  إلى  أن مجموعة من األشياء المعروضة على اإلنترنت ال تشك  معرضعاً   فلقعد مكنعت 
ودور المحفوظات ب  وجميا المؤسسات ــ كما لم يحدل من قب  ـــ معن شبكة اإلنترنت المتاحف والمكتبات 

تقعديم مجموعاتهعا إلععى جمهعور أكبععر وخاصعة مععا نمعو شععبكة اإلنترنعت منععذ منتصعف التسعععينات  فعإن تععوفر 
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المجموعات معن هعذه المؤسسعات قعد اتسعا بشعك  كبيعر  ومعا ذلعك فعإن تحديعد ماهيعة المجموععة الرقميعة أو 
فهععا يمثعع  مشععكلة كبيععر   باإلضععافة إلععى أن اختالفهععا كمجموعععة رقميععة عععن المعععرض غيرهععا وكيفيععة تعري

اإللكترون  يمث  مشكلة محير  حيل لوحظ الخلعط الكبيعر بعين مفهعوم المععارض عبعر اإلنترنعت وغيعره معن 
 المفععاهيم مثعع  المجموعععات الرقميععة ــععـ المكتبععات الرقميععة ــععـ المكتبععات اإلفتراضععية ــععـ متععاجر البيععا علععى
اإلنترنت وغيرها من المصطلحات الت  ظهعرت معؤخرا معا انتشعار شعبكة اإلنترنعت وتوسععها  ولعذلك البعد 
من استعراض أو إلقاء النظر على بعض تلك المجموععات عبعر اإلنترنعت معن مختلعف المؤسسعات  فيحعتفظ  

سعج  تمثع   معرض الصور الوطنية التابا لمؤسسة سميثسعونيان  بقاععد  بيانعات تضعم حعوال  عشعر  آالف
  وبالمثعع  يمتلععك المتحععف األمريكعع  للتععاريخ الطبيععع  بمدينععة مقتنيععات مععن مجموعاتهععا الدائمععة والدراسععية
للعالم" يحتوى هذا المشعروع علعى ثعرو  معن المعلومعات حعو   نيويورك مشروعاً بعنوان "األنواع البرمائية

ضعافة إلعى أمثلعة أخعرى معن المواقعا الرقميعة األنواع البرمائية بما ف  ذلك ببليوجرافيعة واسععة النطعاق  باإل
مث  المتحف الوطن  للطائرات الحربية ف  إلينعوى والعذي يتضعمن دلعيالً عبعر اإلنترنعت للطعائرات الحربيعة 
ومحركات الطائرات والمقابالت والقص  التجريبية  وغير ذلك من المواقا  ولكن بطبيعة الحعا  ال يمكعن 

 .(26)معارض إلكترونية ب  ه   مجموعات عبر اإلنترنت اعتبار أياً من المواقا السابقة

وكما ذُكر سابقاً من أنه منذ بداية التسعينات بدأت المكتبات ف  جع  العن  الكامع  لمجموعاتهعا متاحعاً 
ف  بيئة اإلنترنت  حيل يمكن تسعمية تلعك المجموععات بالمجموععات الرقميعة مثع  مشعروع "صعنا أمريكعا" 

ة كورنيعع   وهععو عبععار  عععن مكتبععة رقميععة للمصععادر األساسععية فعع  التععاريخ مععن جامعععة ميتشععغان وجامععع
اإلجتماع  من فتر  ما قب  الحرب حتى إعاد  البناء  تحتوى هذه المجموعة الرقمية علعى أكثعر معن سعتمائة 
كتععاب وخمسععين ألععف مقععا  صععحف   وكععذلك مشععروع الخيععا  األمريكعع  المبكععر لجامعععة فيرجينيععا والععذي 

مؤلف  وهناك مكتبات معهد سميثسعونيان  81عمالً من قب    421اية على الن  الكام   سيحتوى ف  النه
التعع  تقععدم عععدداً مععن التععاريخ الطبيععع  النععادر وتععاريخ العلععوم والتكنولوجيععا ونصععو  األنثروبولوجيععا عبععر 

مععارض بع  اإلنترنت لك  من الباحل والزائر العادي  وعلى الرغم من ذلك ال يمكن اعتبعار أيعاً ممعا سعبق 
 .(27)هم مجموعات على اإلنترنت

كععذلك تقععدم األرشععيفات عععدداً ال يحصععى مععن المجموعععات عبععر اإلنترنععت  حيععل تتععيا أغلععب دور 
المحفوظععات الوطنيععة الوصععو  إلععى مقتنياتهععا عبععر اإلنترنععت باإلضععافة إلععى الوثععائق المتعلقععة بالعديععد مععن 

األمريك  ف  معهد سميثسونيان إمكانية الوصو  عبعر الموضوعات  فعلى سبي  المثا  توفر أرشيفات الفن 
اإلنترنت إلى سجالت مجموعاتها باإلضافة إلى بعض المستندات المختار   كما توفر العديد معن األرشعيفات 
الجامعيععة وغيرهععا مععن دور المحفوظععات المتخصصععة نوعععاً مععن الوصععو  إلععى المجموعععات حيععل تقععدم 

ععد  بيانعات سعجالت المحفوظعات ـــعـ الوثعائق الكاملعة التع  تعم إععاد  مساعدات: البحل عبعر اإلنترنعت ـعـ قا
مسععحها إلكترونيععاً  ومععا ذلععك ال يمكععن اعتبععار أيععاً مععن ممععا سععبق معععارض بعع  هععم مجععرد مجموعععات عبععر 

 .(28)اإلنترنت

كذلك توجد بعض المؤسسات األخرى مث  دور النشر والتع  تشعير إلعى قيامهعا بمععرض افتراضع  أو 
ر اإلنترنت مث  دار الرافدين وهى دار نشر لبنانية ف  بيروت وبغداد والت  أعلنت ععن قيامهعا إلكترون  عب

آالف عنوان بأسعار مخفضة وتوصي  الكتب  10بإقامة أو  معرض افتراض  للكتاب العرب  يضم حوال  
معرضععاً    ولكععن هععذا ال يمكععن اعتبععاره(29)ألي مكععان بععأجور شععحن مجانيععة للطلبععات المتوسععطة والكبيععر  

 الكترونياً وال افتراضياً ب  هو مجرد متجر لبيا كتب عبر اإلنترنت.

يُستخل  من العرض السابق أنه هناك خلطاً كبيعراً بعين ععد  مفعاهيم معن بينهعا مفهعوم المععرض عبعر 
اإلنترنت  حيل أن المعرض بصفة عامة البد وأن يكعون هنعاك عالقعة وثيقعة بعين فكرتعه وأغراضعه ونصعه 

هم سوياً  وهذا اإلرتباط الضيق هو أمعر حيعوي فعلعى العرغم معن أن بععض المجموععات الرقميعة الذي يربط
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فيما سبق قد تكون ورائها فكر  مث  مشروع صنا أمريكا إال أن المعرض البعد وأن يبعدأ بفكعر  جيعد  ويقعدم 
 األشياء الت  تحم  الفكر .

 عبر اإلنترنت:المصطلحات والمفاهيم المستخدمة للداللة عل  المعارض  2/2

هناك مجموعة من المصطلحات يتم الخلط بينها وبين مفهوم المعرض عبعر اإلنترنعت  بع  يعتم اعتبعار 
بعضععها معرضععاً عبععر اإلنترنععت كمععا سععبق الععذكر  كمععا أن هنععاك وجععود خلععط كبيععر فعع  مفهععوم المعععرض 

ر يطلععق عليععه اإللكترونعع   فععالبعض يسععميه معععرض إلكترونعع  أو معععرض عبععر اإلنترنععت  والععبعض اآلخعع
المعرض اإلفتراض   بينما ال يفرق البعض بين المصطلحين  ولك  يتضا ذلك البد أوالً من تحديعد مفهعوم 
تلك المصطلحات الت  وردت ف  الدراسات المختلفة  لك  نستخل  بعد ذلك تعريف محدد للمععارض عبعر 

 اإلنترنت )إلكترونية / إفتراضية(.

 مة للداللة عن المعارض عبر اإلنترنتد المصطلحات المستخد1جدول رقم م

 التعريف المقابل باللغة اإلنجليزية المصطل  م

مجموعة  1
 رقمية

Digital Collection   مجموعة من المعواد المكتبيعة أو المعواد األرشعيفية التع
تم تحويلها إلى تنسيق يمكن قراءته آليًا للحفظ أو لتوفير 

أوراق توماس الوصو  اإللكترون   على سبي  المثا : 
) مشععروع مععن مكتبععة  Digital Editionجيفرسععون: 

جامععععة فيرجينيعععا( أو أنهعععا معععواد المكتبعععة المنتجعععة فععع  
تنسععيقات إلكترونيععة مثعع  المجععالت اإللكترونيععة والكتععب 
اإللكترونيعععععة واألعمعععععا  المرجعيعععععة المنشعععععور  علعععععى 

 .(30)اإلنترنت

مكتبععععععععععععععة  2
 رقمية

Digital Library  نسبة كبيعر  معن المعوارد بتنسعيق قابع  مكتبة تتوفر فيها
للقراء  آليًا )على عكعس الطباععة أو الشعك  المصعغر(  
يمكعععن الوصعععو  إليعععه ععععن طريعععق أجهعععز  الكمبيعععوتر   
يمكععن اإلحتفععاظ بععالمحتوى الرقمعع  محليععاً أو الوصععو  

 مثعع  مكتبععة (31)إليععه عععن بُعععد عبععر شععبكات الكمبيععوتر
الرقميععة للعلععوم  اإلسععكندرية الرقميععة والمكتبععة الوطنيععة 

 .(32)وغيرها من المكتبات الرقمية

مكتبة  3
 افتراضية

Virtual Library  مكتبععة بععدون جععدران" ال توجععد فيهععا مجموعععات علععى"
ورق أو شععك  مصععغر أو أي شععك  ملمععوس آخععر فعع  
موقا مادي ولكن يمكن الوصو  إليها إلكترونياً بتنسيق 
ه رقمععع  عبعععر شعععبكات الكمبيعععوتر  ال توجعععد مثععع  هعععذ

  يجعععب (33)المكتبعععات إال علعععى نطعععاق محعععدود للغايعععة
التفرقة بين مصطلا رقميعة ومصعطلا افتراضعية  فعإذا 
ذُكعععرت المكتبعععات الرقميعععة فيكعععون لعععدينا هنعععا اهتمعععام 
بالمكتبات اإللكترونية أي مجموععات الكتعب والمجعالت 
المطروحععة ومععا إلععى ذلععك  والتعع  يععتم تخزينهععا بتنسععيق 

المكتبعات االفتراضعية فيكعون  الكترون   أمعا إذا ذُكعرت
لدينا ف  اإلعتبار مجموعة معن العروابط التع  ال تعكعس 

 .(34)الكتب المادية والمجالت المطروحة وما إلى ذلك
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أرشيفات  4
 رقمية

Digital Archives   ًمواد أرشيفية تم تحويلهعا إلعى تنسعيق قابع  للقعراء  آليعا
ععععععاد ً معععععن أجععععع  الحفعععععظ أو لجعلهعععععا فععععع  متنعععععاو  

تخدمين  مععن األمثلععة الرئيسععية علععى ذلععك الععذاكر  المسعع
األمريكيععة  وهععو مشععروع قامععت بععه مكتبععة الكععونغرس 
لجع  المجموعات الرقميعة معن المصعادر األوليعة حعو  
تعاريخ وثقافععة الواليععات المتحعد  متاحععة عبععر اإلنترنععت  
يُشير المصطلا أيضاً إلعى المعلومعات التع  تعم إنشعاؤها 

نعععع   محفوظععععة لقيمتهععععا فعععع  األصعععع  بتنسععععيق إلكترو
 .(35)األرشيفية

مستودعات  5
 رقمية

 Digital
 Repositories 

قاعععد  بيانععات يمكععن الوصععو  إليهععا والبحععل فيهععا علععى 
الويعععب تحتعععوي علعععى األعمعععا  البحثيعععة التععع  أودعهعععا 
الباحثون ف  القاعد   وتهدف إلى وقاية وحفظ األعمعا  

قميعة تُنشعأ البحثية على المدى البعيد  والمسعتودعات الر
غالباً لخدمة المستفيدين فع  المؤسسعات التعليميعة  وفع  
هععععععععععذه الحالععععععععععة يطلععععععععععق عليهععععععععععا المسععععععععععتودعات 

institutional repositoriesالمؤسسية
(36). 

متاجر  6
الكتب عبر 
 اإلنترنت

Online Bookstores  مؤسسععة تجاريععة تقععوم بتسععويق وبيععا الكتععب والوسععائط
ألقعرا  المضعغوطة غير المطبوعة )مقاطا الفيعديو وا

واألقرا  المضغوطة ومعا إلعى ذلعك(  DVDوأقرا  
إلكترونيعععاً عبعععر اإلنترنعععت  معععا العععدفا بواسعععطة بطاقعععة 

 .(37) (Amazon.comاإلئتمان )مثا : 

معرض  7
الكترون  
)معرض 

عبر 
 اإلنترنت(

 

Online Exhibition  عرفعععت ويكيبيعععديا المععععرض اإللكترونععع  أو المععععرض
معععرض يكععون مكانععه فعع  الفضععاء عبععر اإلنترنععت بأنععه 

اإللكترونععععع  وقعععععد يطلعععععق عليعععععه أيضعععععا المععععععرض 
 .(38)اإلفتراض 

ويُعععرف قععاموس األرشععيف المعععرض اإللكترونعع  بأنععه 
عرض منظم لمواد األرشيف الت  يمكن الوصو  إليهعا 
عبر اإلنترنت  فهو ليس مجرد مجموعة رقمية بع  هعو 
 عبععار  عععن مجموعععة مععن مععوارد األرشععيف المترابطععة
التعع  تركععز علععى موضععوع مععا  قععد يصععاحب المعععرض 
عبر اإلنترنت معرضاً تقليدياً  وما ذلعك فعان المععرض 
عبعععر اإلنترنعععت ال يقعععدم بالضعععرور  كععع  عنصعععر معععن 

 .(39)عرض المادي أو يحاو  تكرار مظهرهعناصر الم

مععععععععععرض  8
 افتراضى

Virtual Exhibition  المعععرض اإلفتراضعع  هععو مجموعععة ديناميكيععة نصععية
رطععة علععى شععبكة اإلنترنععت مخصصععة لموضععوع أو مف

  أو هعو مجموععة معن النسعخ (40)مفهوم أو فكر  محعدد 
الرقمية المتماثلة لألحعدال أو األشعياء الحقيقيعة التع  تعم 
تطويرهعععا بمسعععاعد  أدوات الوسعععائط المتععععدد  والواقعععا  
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اإلفتراضعع  التعع  تنععتج بيئععة محاكععا  فعع  الحاسععب اآللعع  
ب حتععى يحصعع  المسععتخدمون ويععتم تسععليمها عبععر الويعع

علععععى نفععععس الرضععععا الععععذي يشععععاهدونه أو يسععععتخدمونه 
 .(41)لألشياء المادية ف  مناطق مختلفة

ويعرفععه الععبعض بأنععه مجموعععة مععن الوسععائط المتعععدد  
علععى الويععب مععن كائنععات المعلومععات المتعععدد  األبعععاد 
والت  تم التقاطها أو عرضها  والت  ربمعا يعتم تخزينهعا 

ة ومصعممة حعو  موضعوع مععين أو ف  شبكات موزعع
مفهعععوم أو فكعععر  معينعععة  وتسعععخيرها بأحعععدل التقنيعععات 
والهندسععععة المعماريععععة لتقععععديم مركزيععععة تركععععز علععععى 
المسععععتخدم وتجربععععة االكتشععععاف والععععتعلم والمسععععاهمة 
والتسععععلية مععععن خععععال  طبيعتهععععا لمنتجاتهععععا الديناميكيععععة 

 .(42)وعروض الخدمات

وجعود فعارق بعين مصعطلحات المكتبعات الرقميعة واإلفتراضعية   وباستعراض التعريفات السابقة يتضا
وغيرها من المصطلحات الت  تم ذكرها وبعين مفهعوم المععارض عبعر اإلنترنعت  كمعا يتضعا وجعود تعداخ  
كبير بين مفهوم المعرض اإللكترون  عبر اإلنترنت والمععرض اإلفتراضع   حيعل أن أغلعب التعريفعات لعم 

ومعنعى افتراضع  بوجعه ععام  كمعا أن بععض التعريفعات حصعرت التعريعف  تفرق بين معنى عبعر اإلنترنعت
على نوع معين من المؤسسات مث  تعريف قاموس األرشيف السابق ذكره أو اقتصعر علعى العتعلم فقعط مثع  

 التعريف األخير.

ال والحقيقة أن هذا األمر يمث  مشكلة حقيقية فلقد وجدت الباحثة أنه ال يوجد تعريف عام متفق عليه لكع
والعذي  عبعر اإلنترنعتأو  onlineالمصطلحين  ولكن بعد استعراض التعريفات السابقة وانطالقا من مفهوم 

يشععير إلععى فكععر  اإلتصععا  بشععبكة اإلنترنععت عبععر أجهععز  الحاسععب اآللعع  وغيرهععا وتكععون جععاهز  لتسععتخدام 
األنشعطة واألشعياء والكائنعات والذي يشير إلى  virtualأو  افتراض   ومفهوم (43)التفاعل  ف  الوقت الفعل 

  أو (44)واألماكن الت  ليس لها واقا مادي فعل  ألنها موجود  فقط ف  شعك  رقمع  فع  الفضعاء االلكترونع 
هو عبار  عن مجا  افتراض  يعيش من خالله الفرد حيا  افتراضية يحاك  فيها الحيا  الواقعيعة يمعارس معا 

  فعيمكن وضعا (45)تطيا القيام بها ف  العالم الواقع  الذي يعيشعهيريد من نشاطات ويؤدى أدواراً ربما ال يس
 التعريفات اإلجرائية التالية:

 معرض إلكترونيمعبر اإلنترنتد:

"عرض معنظم لمعواد مترابطعة تركعز علعى موضعوع معا أو فكعر  معا  متعاح عبعر اإلنترنعت معن خعال  
وجاهز  لتسعتخدام التفعاعل  فع  الوقعت أجهز  الحاسب اآلل  أو أي  أجهز  أخرى تكون متصلة باإلنترنت 

 الفعل  ".

 معرض افتراضي:

"عرض عام على اإلنترنت لنسخ رقمية لألحدال أو األشعياء الحقيقيعة )فكعر  أو موضعوع أو كائنعات( 
والتعع  تععم تطويرهععا بمسععاعد  تكنولوجيععا الوسععائط المتعععدد  وتكنولوجيععا الواقععا اإلفتراضعع  الععذي يُنععتج بيئععة 

الحاسعب اآللع   باسعتخدام أدوات الواقعا اإلفتراضع  والتع  تكعون أصععب قلعيال ومكلفعة  محاكا  ععن طريعق
 وتستغرق وقتًا أطو  ف  التطوير مقارنة بالمعرض عبر اإلنترنت".



 م منير عبد الرحمن الزغب وساد.  /   المعارض عبر اإلنترنت ومدى إتاحتها على مواقا المكتبات الوطنية

  

 -299 -                                                                   ( 2021مارس   –يناير   ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

إذاً يمكن اإلتفاق ما القو  بأن الفارق بين المعرض اإلفتراضع  والمععرض اإللكترونع  فعرق ثعانوي  
رض عبر اإلنترنت ولكن ليس كع  مععرض إلكترونع  عبعر اإلنترنعت فجميا المعارض اإلفتراضية ه  معا

  أي أنه ف  حالة المعارض اإلفتراضية البد من تعوفر بيئعة محاكعا  مماثلعة للواقعا (46)هو معرض افتراضى
مععن خععال  اسععتخدام شععبكة اإلنترنععت ولكععن ال يشععترط ذلععك فعع  حالععة المعععارض اإللكترونيععة البسععيطة عبععر 

المصطلحين يتشاركان ف  أنهما يكونان عبر اإلنترنت  ولعذلك توجعد أغلعب المععارض اإلنترنت  ولكن كال 
فعع  شععك  إلكترونعع  فقععط ولععيس افتراضعع  حيععل أن اإلفتراضععية تتطلععب إجععراءات وخصععائ  مختلفععة كمععا 

 سيتضا ف  الفقرات التالية.

 المعارض عبر اإلنترنت: نظرة تاريخية: 2/3

ارض عبعر اإلنترنعت وسعيلة المتعاحف والمكتبعات وغيرهعا معن منذ تسعينات القرن الماض  كانت المع
المؤسسععات لتعزيععز الععوعى العععام بمجموعاتهععا  ففعع  البدايععة كانععت المعععارض المؤقتععة هعع  واحععد  مععن أبععرز 
أنشطة مؤسسات الذاكر  ) المتاحف ــ المكتبات ــ األرشيفات( ولكنها تتطلعب الكثيعر معن الجهعد معن الناحيعة 

ة  وبالكاد توفر عائداً مادياً كافياً  فمعظم المععارض لهعا عمعر قصعير  كعذلك أن اإلنتقعا  االقتصادية والفكري
من الشك  المادي أو التقليدى للمعارض ليس ظاهر  جديد  فقب  وقت طويع  كانعت المتعاحف تقعدم ععروض 

أجهعره الوسائط المتععدد  لزوارهعا وتشعجا علعى التفاعع  بعين الزائعر وعناصعر المععرض  كمعا تعم اسعتخدام 
  ولكععن مععا ظهععور شععبكة اإلنترنععت فعع  (47)الوسععائط المتعععدد  والتعع  يمكععن ارتععداؤها فعع  المتععاحف التقليديععة

منتصف التسعينات اعتقد العديد من أمنعاء المكتبعات وأخصعائ  المحفوظعات فع  وجعود وسعيلة جديعد  إلبقعاء 
 تلك المعارض المؤقتة على قيد الحيا .

بعنعوان  1999إلنترنت إلى المعرض المؤقت الذي أقعيم فع  ععام يرجا أو  جهد ف  المعارض عبر ا
always Ibiza and Formentera    والذي دار حو  إظهار وجهة نظر مختلفة للتقاليد المحلية لجزيرت

البليار )أسبانيا( الت  كانعت السعياحة الدوليعة بهعا تكعاد تُنسعى بشعك  منهجع   كعان المععرض المؤقعت مبعادر  
فاظ على الطريقة الت  أراد بها السكان المحليون اإلحتفاظ بالجزيرتين  وما ذلعك تعم تقعديم محلية تحاو  الح

المعرض المؤقعت فع  خمسعة أمعاكن مختلفعة  فع  جعزر البليعار وبرشعلونة فع  موسعم الشعتاء  لعذلك ال يمكعن 
لة لنشعر للعديد من الزوار المحتملين الوصو  إليه بسهولة ولذلك السبب تم تصور معرض افتراضع  كوسعي

المعلومععات علععى السععائحين القععادمين لمشععاهد  الجععزر وفهععم التقاليععد المحليععة  حقععق المعععرض  نجاحععاً بشععك  
رئيس  ف  النسخة اإلنجليزية ألنه تم استخدامه من قب  وكاالت السفر األجنبيعة حيعل كعان مكمعالً للمععرض 

ثالثع  األبععاد للمكعان العذي كعان  الحقيق  ألنه تضعمن المزيعد معن الصعور والنصعو   كمعا تعم بنعاء نمعوذج
يُتوقعا أن يكعون ثابتًعا لهعذا المععرض  اسعتقب  هععذا المععرض االفتراضع  العذي اسعتمر علعى اإلنترنعت لفتععر  

زيار  ف  الشهر من عشر دو  على األق  مث  أسبانيا والواليعات المتحعد   1700إلى  1400طويلة ما بين 
ولعذلك يعذكر العبعض أن المععارض عبعر اإلنترنعت لهعا حيعا  قيمعة  وبريطانيا واليابان وهولندا وكندا وفرنسعا

 . (48)طويلة األمد وتحظى بتقدير الجميا

باإلضععافة إلععى مععا سععبق فقععد سععاعد ظهععور تنسععيقات الوسععائط المتعععدد  الجديععد  فعع  شععبكة الويععب مثعع  
اإلنترنعت  فكانعت الصوت وبل الفيديو ف  أواخر التسعينات على انتشار فكعر  المععارض اإللكترونيعة عبعر 

هععذه الفتععر  تمثعع  نمطععاً جديععداً مععن المعععارض اإللكترونيععة القائمععة علععى قصعع  واقعيععة لألفععراد كنععوع مععن 
العروض العاطفية حيعل يمكعن للعزوار تعريعف أنفسعهم بشخصعيات مجهولعة الهويعة حيعل كانعت أغلعب تلعك 

كعععر  هععع  مععععرض الععععروض تجعععارب مأسعععاوية مثععع  الحعععرب أو الهجعععر   فنجعععد إحعععدى التجعععارب المب
Exploratorium  تحت عنوان " ف  ذكرى ناجازاك  =  1999ف  العامremembering Nagasaki "

حععو  القصععف النععووي األو  ونتععائج هععذه المأسععا  فعع  حيععا  اليابععانيين  حيععل كععان هنععاك قسععم مفتععوح يسععما 
 ً  .(49)للمعارض الالحقة للزوار بشرح تجاربهم  فلقد كانت تلك التجربة غنية للغاية بحيل أصبحت نموذجا
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هو معرض حو  الرسوم التوضيحية للكتعب تحعت  2000كان المشروع الثان  الذي تم تنفيذه ف  عام 
عنوان "خمسة قرون معن الكتعب المصعور " التع  تنتمع  إليهعا جمعيعة برشعلونة للمعؤلفين )التع  ينتمع  إليهعا 

م برحلعة عبعر التعاريخ  فع  كاتالونيعا  فريدريك ماريس( ومتحف فريدريك ماريس  المعرض هو دعو  للقيعا
وهو إعالن عن حب الكتب منعذ القعرن التاسعا عشعر نتيجعة للحركعة الكاتالونيعة  حيعل اسعتخدم فيعه التقنيعات 
الحديثة والت  سمحت للزوار بالتعمق ف  صفحات الكتب تقريبعا وكعذلك العدخو  لعورش العمع  التع  طبععت 

 .(50)صور مطبوعة ف  جميا القرون

علعععى العععرغم معععن اخعععتالف  2000ععععارض أخعععرى عبعععر اإلنترنعععت تعععم إنشعععاؤها فععع  ععععام شعععاركت م
العذي تعامع  معا  will you write me a letterالموضعوعات مثع  مععرض "هع  سعتكتب لع  رسعالة" 

موضوع اإلتصا  من خال  المراسعالت معن أصع  الكتابعة إلعى البريعد اإللكترونع  معا قصع  خاصعة بعين 
مث  رسائ  الحرب أو رسائ  السجناء من وجهة النظعر التكنولوجيعة  حيعل تعم المشاهير والحاالت الخاصة 

تطوير بيئعة افتراضعية للتنقع  عبعر األقسعام المختلفعة داخع  المععرض  كانعت المععارض اإلفتراضعية األكثعر 
شيوعا تستخدم بيئات افتراضية بالكام  مث  معرض ليوناردو دافنشى اإلفتراض  والذي فاز بجائز  أفضع  

هعو "كنعوز  2000  وكعان المععرض األخيعر لععام 2000عبر اإلنترنت علعى شعبكة االنترنعت ععام  معرض
الطبيعععة" وهععو عبععار  عععن مجموعععة مختععار  مععن متحععف العلععوم الطبيعيععة فعع  برشععلونة تعكععس األبحععال 

اضعية  والباحثين ف  مجا  العلوم الطبيعية  حيل تم استكماله بمزيد من الوسائط المتععدد  فع  نسعخته اإلفتر
كشفت دراسات تسجيالت الدخو  إلعى هعذه المععارض وكعذلك اإلسعتبيانات معا المتخصصعين أن المععارض 
اإلفتراضععية تععم اسععتخدامها بطريقععة مختلفععة عععن المعععرض التقليععدى حيععل يميعع  الععزوار اإلفتراضععيون إلععى 

 .(51)الوصو  إلى أجزاء صغير  فقط من المورد مث  أرشيف محتويات الوسائط المتعدد 

( التعابا لرابطعة مكتبعات الكليعات RBMSوالجدير بالذكر هنا  أن قسعم الكتعب والمخطوطعات النعادر  )
والمكتبات البحثية ف  جمعية المكتبات األمريكيعة قعد بعدأ بتقعديم جعوائز للمععارض اإللكترونيعة فع  المكتبعات 

ك الجائز  تن  على أنه يجب   حيل تم تحديد إرشادات وقواعد للتقدم لتل2001واألرشيفات بدءاً من  عام 
أن تكون تلك المعارض اإللكترونية مقدمة من خال  مكتبة أو مؤسسة أرشيفية  كما تقتصعر علعى تلعك التع  

كععان الفععائزون المشععتركون بالجععائز  هععو معععرض بعنععوان  2001ثابتععة  وفععى عععام  URLلععديها عنععاوين 
ألبععرت أ بيععرغ لععألدب اإلنجليععزي  "نععابوكوف تحععت الزجععاج: معععرض مئععوي مععن مجموعععة هنععري دبليععو و

  وهنععاك جععائز  أخععرى (52)واألمريكعع   ومكتبععة العلععوم اإلنسععانية واإلجتماعيععة مععن مكتبععة نيويععورك العامععة
  حيععل تكعععون هععذه الجعععائز  مفتوحعععة (53)للمعععارض اإللكترونيعععة للمتععاحف برعايعععة األرشععيفات والمتعععاحف

تاحف ولكن مرحعب باألرشعيفات والمكتبعات للترشعا لمجموعة متنوعة من المؤسسات ولكنها تركز على الم
  كعان الفعائز 1997للجائز   يتم منا الجائز  ألفض  معرض أو نشاط على موقا على شبكة اإلنترنعت منعذ 

من متحف نيلسون ـــ اتكينز للفنون  حيل ركز  Tempus Fugit: Time Fliesهو   2001بالجائز  عام 
 تم تصويره ف  الفن على مر السنين.هذا المعرض على طبيعة الوقت وكيف 

شارك المؤلفون أيضعا فع  هعذا النعوع معن المععارض حيعل تعم إععداد معرضعاً عبعر  2003وفى العام 
اإلنترنت بعنعوان " صعور معن الحجعر: الفسيفسعاء التونسعية" العذي ععرض مجموععة مختعار  معن الفسيفسعاء 

  كانت تلك النماذج السابقة للمععارض عبعر اإلنترنعت الرومانية عالية الجود  والت  تم اكتشافها ف  هذا البلد
بسيطة نوًعا ما ما وجود مجموعة معن الصعور أو الوسعائط المتععدد  األخعرى والعن  الرئيسع   ولكعن معا 
اإلبتكععارات التكنولوجيععة الجديععد  تععم إثععراء المعععارض عبععر اإلنترنععت بتنسععيقات وسععائط متعععدد  ممععا جععع  

ض أكثر جاذبية  كمعا سعاهمت تلعك التطعورات التكنولوجيعة فع  التغلعب علعى العروض التقديمية لتلك المعار
 .(54)فكر  أن المعرض عبر اإلنترنت هو مجرد نسخة تنافسية من المعرض التقليدى
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أما عن المعارض اإللكترونية ف  ممارسعات المكتبعات فقعد ظهعرت تلعك المععارض ألو  معر  كخدمعة 
الكبعرى   فمعن المتععارف عليعه أن تقعيم بععض المكتبعات مععارض من خدمات المكتبات الوطنيعة والجامعيعة 

للكتب بشك  تقليدي حيل تعرض المكتبات فع  تلعك المععارض بععض مجموعاتهعا للمسعتفيدين  سعواء كانعت 
تلك المجموعات ف  موضوع معين  أو ف  شك  محعدد معن أشعكا  مصعادر المعلومعات  أم غيعر ذلعك  وقعد 

تاجهم الفكري  وتعلن المكتبات ععن إقامعة معارضعها معن خعال  وسعائ  تستضيف المكتبة ناشرين لعرض إن
  وبععد التوسعا فع  شعبكة اإلنترنعت أعلنعت كثيعر معن (55)اإلعالم المختلفة إلستقطاب أكبر عدد من الجمهور

المكتبات عن إقامة معارض الكتب بشك  إلكترون  من خال  موقا المكتبة  فتوجد مث  تلك المعارض على 
تبات الوطنية والجامعية لمختلف البلدان مث  مكتبة الكونغرس األمريكية والمكتبة العلمية لجامععة مواقا المك

أودمععورت  وجامعععة واليععة ايجيفسععك التقنيععة  وأكاديميععة ايجيفسععك الزراعيععة الحكوميععة  أكاديميععة ايجيفتسععك 
 .(56)الطبية الحكومية

يعة فع  األرشعيفات الوطنيعة للعدو  حيعل  تقعوم أما عن األرشيفات فقد تم  استخدام المعارض اإللكترون
تلك األرشيفات بتقديم خدمة المعارض اإللكترونية عبعر اإلنترنعت معن خعال  موقعهعا الرسعم   حيعل يعتبعر 
ذلععك فرصععة كبيععر  لتطععالع علععى معععارض الوثععائق التعع  تقععوم األرشععيفات بوضعععها وإتاحتهععا للعععرض 

  قد يتم إقامة معرض بمناسبة مرور مائت  ععام علعى الحملعة والمشاهد  عبر شبكة الويب  فعلى سبي  المثا
 .(57)الفرنسية على مصر  أو ذكرى مولد أو وفا  الشيخ زايد مؤسس دولة اإلمارات

يتضا من العرض السابق أن المعارض عبعر اإلنترنعت قعد ظهعرت منعذ أواخعر التسععينات معن القعرن 
ت اسعتخدامها  باإلضعافة إلعى تععدد اسعتخدامها فع  الماض  وذلك ما انتشعار شعبكة اإلنترنعت وتطعور مجعاال

جميعا المجعاالت ومعن قبع  جهعات متععدد  وإن كعان أغلبهععا معن قبع  المتعاحف حيعل كانعت األكثعر اسععتخداماً 
باإلضععافة إلععى  المكتبععات ودور المحفوظععات والجامعععات والمؤسسععات الثقافيععة األخععرى  فالمعععارض عبععر 

ات الثقافيععة أو التجاريععة حيععل أصععبحت مسععاعداً ضععرورياً اإلنترنععت هعع  عععروض منتظمععة مععن المؤسسعع
للمعارض التقليدية  حيل تشعهد الفتعر  الحاليعة تزايعداً مسعتمراً فع  المععارض اإللكترونيعة التع  تسعتخدم فع  

 المتاحف والمكتبات واألرشيفات وغيرها من المؤسسات.

 خصائص المعارض عبر اإلنترنت: 2/4

 :(58)ر اإلنترنت بالخصائ  التالية تتميز المعارض اإللكترونية عب

  حيل تشعتم  المععارض اإللكترونيعة علعى وسعائط ثريعة ومتنوععة ثراء المحتوى وتنوع الوسائط .1
 لعرض المعروضات بالصوت والصور  والنصو  والفيديو وأحيانا النماذج المجسمة.

ات  التفاعليعة    حيل يقعوم المععرض اإللكترونع  علعى التكنولوجيعات الرقميعة  المعروضعالرقمية .2
 التوجيه  اإلرشاد.

  حيععل أن المعععرض اإللكترونعع  هععو بيئععة إلكترونيععة تفاعليععة يععنغمس فيهععا التفاعلييية واإلنغماسييية .3
الزائرون ويتفاعلون ما المعروضات خاصة التراثية والثقافية بطريقعة فريعد   فاإلنغماسعية عبعار  

يشعععر فيهععا المسععتخدم باندماجععه مععا  عععن حالععة عقليععة تنشععأ نتيجععة للمععدخالت الحسععية المسععتخدمة
 المعروضات بدرجات مختلفة.

  حيععععل أن المعععععرض اإللكترونعععع  يقععععدم المعلومععععات المناسععععبة والمطلوبععععة حععععو  المعلوماتييييية .4
المعروضات  فمن خال  تلك المعارض يحص  األفراد على معلومات وخبعرات ثريعة ويعتم تبعاد  

 األفكار والمعلومات والتشارك فيها.
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حيل تعرض المعارض اإللكترونية عبر شعبكة اإلنترنعت وبالتعال  يمكعن أن يصع  إليهعا   العالمية .5
ك  فرد ف  جميا أنحاء العالم ولذلك يفض  أن تكون تلك المعارض اإللكترونية متاحعة بعأكثر معن 

 لغة.

  حيل تكون تلك المعارض اجتماعية الطابا من خال  وجود مجموعات من الزائعرين اإلجتماعية .6
 ف  الخصائ  أو المهن العلمية كالعلماء والفنانين. يتشاركون

  حيل يمكن ألي فرد الوصعو  إلعى المععرض اإللكترونع  ععن طريعق  إتاحة الوصول اإللكتروني .7
 اإلنترنت ف  أي وقت وأي مكان بدون قيود زمانية أو مكانية.

  يجعب إضعافتها مما يعنى إمكانية التحديل ف  ك  معر  تظهعر فيهعا عناصعر جديعدقابلية الصيانة،  .8
 إلى المعرض أو عندما يرغب منشئو المعرض ف  إثراء المحتوى أو تصحيحه.

ك  الخصائ  السابقة يمكن اعتبارها من خصائ  المعارض اإللكترونية واإلفتراضية فع  ذات  .9
 الوقت ولكن هناك بعض الخصائ  المقتصر  على المعارض اإلفتراضية مث :

ار  عن كيان افتراض  على شبكة اإلنترنت فقعد يكعون   حيل يكون المعرض عباإلفتراضية -
نسععخة مععن معععرض موجععود علععى أرض الواقععا وهنععا يكععون افتراضعع  معععزز  وقععد يكععون 

 المعرض افتراضياً فقط دون التواجد على أرض الواقا.

   ألن المعرض االفتراض  هو بيئة ثالثية األبعاد تتكون من غرف وممرات.التجسيم -

 معارض عبر اإلنترنت:مميزات وعيوب ال 2/5

تقدم المعارض عبر اإلنترنت حالً عملياً وفعاالً من حيل التكلفعة لمشعكالت وقيعود المععارض التقليديعة 
 حيل توفر مجموعة من المميزات للمؤسسات  باإلضافة إلى بعض العيوب نوضحها فيما يلى:

 المميزات: 2/5/1

 :(59)المميزات للمؤسسات بشك  عام مث توفر المعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت العديد من 

ال يرتبط المعرض اإللكترون  بفكعر  الزمعان والمكعان بع  تتخطاهعا حيعل يمكعن معن خعال  شعبكة  .1
 اإلنترنت وأجهز  الحاسب تصميم المعرض والدخو  عليه من قب  الزوار المستفيدين. 

 دمات جديد .يمكن تجديد المواد والخدمات الحالية للمعرض عن طريق إضافة مواد وخ .2

 تعزيز التعلم من خال  توفير معلومات أكثر تفصيالً حو  القضايا الثقافية والتراثية للبالد. .3

 تلب  احتياجات فئات ومستويات مختلفة من الزوار المستفيدين. .4

توسيا نطاق وصو  الزوار حيل يمكن مشاهد  العديد معن األشعخا  للمععرض اإللكترونع  بمعا  .5
 يتمكنوا من زيار  المعرض التقليدى. ف  ذلك أولئك الذين لم

توسععيا المحتععوى والسععياق بتقععديم مسععتويات مختلفععة مععن المعلومععات التعع  يصعععب تقععديمها فعع   .6
 المعرض التقليدى.

يوفر مساحات تفسيرية ال حدود لها حيعل يسعما بتنقع  العزوار داخع  المععرض وفقعاً إلحتياجعاتهم  .7
 الشخصية من المعلومات. 

مععات عععن طريععق وضععا طععرق لتتصععا  بمعععارض أخععرى إلكترونيععة أو أي زيععاد  شععمولية المعلو .8
 معلومات إضافية من شانها تعزيز فكر  المعرض.
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حماية المجموعات المعروضة والت  قد تكون ال تقدر بثمن ف  بعض األحيان مث  القطعا األثريعة  .9
 أو المخطوطات النادر .

د من الفوائعد والمميعزات فع  مختلعف المجعاالت باإلضافة إلى ما سبق تقدم المعارض اإللكترونية العدي
 :(60)ف  مجا  التعليم مث فعلى سبي  المثا  تقدم مزايا 

تمكن المعلمين من الجما بين الموارد عبر اإلنترنعت فع  منعاهجهم الدراسعية  كمعا يمكعن للطعالب  .1
 استخدام موارد المعرض لمهامهم أو إلعداد المشروعات الدراسية.

   حيل يتعلم الطالب كيفية إدار  واكتساب المعرفة الجديد  بسرعة فائقة.تعزيز التعلم الذات .2

زياد  الوصو  إلى المعلومات حيل يحص  الطالب على معلومات أوسا ال يمكعن لهعم الحصعو   .3
 عليها بشك  سريا.

تقدم معلومات بمجموعة متنوعة من الطرق واألشكا  الت  يمكن للطالب الوصو  إليها والتعام   .4
 لسرعة الت  تناسبهم دون التقييد بحدود مكانية أو زمنية وغيرها.معها با

تزيعععد معععن فعععر  التععععاون معععا الطعععالب معععن العععدو  األخعععرى العععذين يقومعععون بزيعععار  المععععرض  .5
 اإللكترون .

زياد  إنتاجية الطالب ف  إعداد المشروعات الدراسية حيل تكون المعواد المعروضعة متاحعة دون  .6
 قيود.

 :(61)من المميزات للمكتبات واألرشيفات مث لكترونية العديد كما تقدم المعارض اإل

يمكععن تقععديم عععدد كبيععر مععن الكتععب دون الحاجععة إلععى مسععاحة حقيقيععة للمكتبععة فععال حاجععة للرفععوف  .1
 والحوام  وخزائن المعرض.

 يمكن أن يؤدى المعرض اإللكترون  للمكتبة إلى زياد  عدد زوارها. .2

 أو الراكد  وإعاد  استخدامها. ترويج بعض مجموعات المكتبة المهشمة .3

يمكن من خال  المعرض اإللكترون  تواص  أمناء المكتبات عن بُعد ما الزوار خاصعة فع  فتعر   .4
 األزمات.

 تقدم معلومات إلى تخصصات متنوعة من مؤرخين إلى قانونيين وصحفيين. .5

 تنمية الوع  بأهمية التاريخ لدى الجمهور. .6

 إحياء ذكرى حدل هام أو مناسبة. .7

 وفير أشكا  متنوعة من المواد ذات األهمية التاريخية ) وثائق ــــ أختام ـــ مخطوطات(.ت .8

 العيوب: 2/5/2

على الرغم من وجود العديد من المميزات للمعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت إال أنها تواجه بعض القيود 
 :(62) إجمالها ف  التال بشك  عام يمكن 

ترون  جهاز حاسب آل  واإلتصا  شعبكة اإلنترنعت فقعد ال يفع  يتطلب إنشاء وعرض معرض إلك .1
 ك  جهاز بمتطلبات مشاهد  المعرض.

ال يمكن تمثي  األشياء والتفاصي  الدقيقة مث  الكتلة واللون بشك  دقيق فع  المععرض اإللكترونع   .2
 عبر اإلنترنت.

حاجعة إلعى أحجعام قد تكعون جعود  الصعور التاريخيعة أقع  معن شعكلها الطبيعع  فع  الواقعا بسعبب ال .3
 أصغر للمعرض اإللكترون  عبر اإلنترنت.
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تؤثر سعرعات اإلنترنعت علعى اسعتخدام العزوار للمععرض خاصعة إذا كعان المععرض يشعتم  علعى  .4
 موارد غنية بالوسائط المتعدد  والت  تستغرق وقتا طويال ف  التحمي  والعرض.

 .ف  حالة وجود مشاك  فنية يصبا عرض المعرض ومشاهدته مستحيال .5

 :(63)مث  اإلنترنت ف  مجا  التعليمهناك أيضاً بعض القيود للمعارض التعليمية عبر 

تقلي  مهارات التفكير النقدي حيل قعد تعؤدى سعهولة تنزيع  المعلومعات معن المععرض اإللكترونع   .1
 عبر اإلنترنت إلى جما المعلومات دون اإلنتباه إلى بعض العناصر المتعلقة بالتحيز أو الجود .

ض التطععور فعع  مهععارات القععراء  خاصععة بععين الشععباب المتععأثرين ألن المعععرض اإللكترونعع  انخفععا .2
 يعتمد ف  المقام األو  على الصور.

تنععاق  مهععارات الكتابععة حيععل يقععوم الطععالب بقعع  ولصععق المعلومععات دون الحاجععة إلععى تحسععين  .3
 عملهم.

رنععت فقععد ال يتعلمععون تقليعع  التفاععع  اإلجتمععاع  المباشععر بسععبب انغمععاس الطععالب فعع  عععالم اإلنت .4
 المهارات اإلجتماعية المناسبة للحيا  العملية للكبار.

توضا مميزات وقيود المعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت أن تصميم وتطعوير مععرض إلكترونع  أو 
افتراض  يحتاج إلى منهجية وإعداد خا  يختلف عن منهجية إعداد المععرض التقليعدي  وهعو معا سيتضعا 

 ل .ف  العرض التا

 تصميم المعارض عبر اإلنترنت : 2/6

يختلععف تصععميم المعععرض عبععر اإلنترنععت )إلكترونعع / افتراضععى( مععن مكععان آلخععر وفقععاً لعععدد مععن 
اإلعتبععارات  منهععا الجهععة المنظمععة للمعععرض والهععدف مععن المعععرض باإلضععافة إلععى نوعيععة المعروضععات  

ترونعع  لعععرض الكتعب فعع  مكتبععة أو فعالمعرض اإللكترونعع  لمتحعف يختلععف بطبيعععة الحعا  عععن مععرض إلك
لعرض مواد أرشيفية محدد   كما يختلف بطبيعة الحا  المعرض اإلفتراض  عن اإللكترون  فقعط حيعل أن 
المعرض اإلفتراض  كما ذُكر سابقا يتطلب وجود بيئة افتراضية وهذه تتطلب تقنيات أكبر وأعلى وتسعتخدم 

هنععا علععى بعععض العناصععر العامععة يجععب أن تؤخععذ فعع   أغلععب األحععوا  فعع  المتععاحف   ولكععن سععيتم التركيععز
فع  النقعاط اإلعتبار عند تصميم المعارض اإللكترونية لمكتبعة أو أرشعيف حيعل يمكعن إجمعا  تلعك العناصعر 

 :التالية

 :د64مالفكرة 2/6/1

وفقاً ألفالطون الفكر  ه  نموذج من األشياء ف  العالم الحقيق   ليست سوى تمثيالت غيعر كاملعة  إن 
ض  المعارض سواء كانت تقليدية أو إلكترونية ه  التع  تبعدأ بفكعر   حيعل أن الفكعر  أو المفهعوم الكعامن أف

وراء المعععرض هععو مععا سععيميزه عععن أي مجموعععة رقميععة مععن األشععياء أو الصععور المعروضععة علععى شععبكة 
نايعة يمكعن أو اإلنترنت  إن الفكعر  المصعممة جيعداً والمدروسعة جيعداً والمنفعذ  بشعك  صعحيا والموضعحة بع

تععوفر للزائععر لععيس فقععط تجربععة علميععة ولكععن أيضععا تجربععة سععتثير المزيععد مععن اإلستكشععاف للموضععوع  وفععى 
المعرض اإللكترون  عبعر اإلنترنعت يمكعن تشعجيا اإلسعتزاد  معن المعلومعات والمعرفعة ععن طريعق إضعافة 

قعععد تتضعععمن بععععض   معععواد تكميليعععة أو روابعععط تشععععيبيه إلعععى معععوارد أخعععرى لهعععا عالقعععة بفكعععر  المععععرض 
مععرض عبعر الموضوعات العامة الت  يمكن لك  مكتبة أو أرشيف العثور على مواد يمكن من خاللها بنعاء 

: الذكرى السنوية للوالدات أو الوفيعات أو األحعدال الهامعة فع  حيعا  األشعخا  البعارز  فع  حيعا  اإلنترنت 
أو األرشعيف  أو مجموععات فرعيعة مبنيعة مؤسسة أو منطقة  أو لعرض مواد محدد  من مجموعات المكتبة 
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حو  المواد الموجود  ف  المجموعة الرئيسعية للمكتبعة أو األرشعيف  كمعا يمكعن تصعميم كع  مجعا  معن هعذه 
 المجاالت والتركيز عليه ليعكس نقاط القو  ف  المكتبة أو األرشيف.

 :د65متنفيذ فكرة المعرض 2/6/2

المتميععز  والالزمععة إلنشععاء المعععرض  ففعع  حالععة  وهععى تعنععى التخطععيط للمعععرض أو وضععا الخطععوات
المكتبات ودور المحفوظعات التع  لعديها برنعامج مععرض صعور مسعتمر  قعد يعتم تحديعد العديعد معن خطعوات 

 التخطيط واإلنشاء ف  السياسات واإلجراءات الداخلية  حيل يمكن أن تتضمن تلك الخطوات ما يل :

تصميم  -إعداد العناصر  -صياغة الن   -اختيار العناصر  -تقييم اإلقتراح  -إعداد مقترح المعرض 
 اإلضافات والتغييرات والتصحيحات. -التحرير النهائ   -إنشاء الويب  -المعرض 

 :د66مسياسات المعرض 2/6/3

 يمكن أن تتناو  سياسة المعرض اإللكترون  عبر اإلنترنت العناصر التالية:

المعرض ف  المؤسسعة  حيعل يمكعن أن يكعون السعبب  ويعنى هنا ما أسباب إنشاء هدف: 2/6/3/1 -
هععو تعزيععز اإلهتمععام بالمجموعععات  أو تقععديم مععواد نععادر  أو ضعععيفة  أو تثقيععف المسععتفيدين حععو  
استخدام المجموعات ومحتواها  أو نوع المحتوى العذي سعيتم اسعتخدامه فع  المععرض  ففع  معظعم 

رونع  معن المكتبعة أو األرشعيف نفسعه  كمعا األحوا  ستكون األشياء المعروضة ف  المععرض اإللكت
يمكن ف  بعض األحيان أن تكون المواد المعروضة ف  المعرض مستعار  من أمعاكن أخعرى حيعل 

 يجب وضا سياسة لتلك المعروضات المستعار  لضمان الحفاظ عليها.

ض ويقصد بها المعايير الت  سوف يتم استخدامها ف  المعرض حيل تتضمن بع معايير: 2/6/3/2 -
تلك المعايير إمكانية الوصو  للمكتبة أو األرشيف وكذلك السياسات والتوجيهات األخرى للمؤسسعة 

 األم.

يجب أن تحدد سياسة المعرض بوضوح مجاالت المسؤولية عن   السلطة أو المسئولية: 2/6/3/3 -
ارض المعععارض  ففعع  معظععم الحععاالت يكععون للمععدير السععلطة النهائيععة والمسععئولية النهائيععة عععن مععع

المكتبات أو األرشعيفات  ومعا ذلعك يقعوم المعدير بتفعويض العمع  للمعوظفين المناسعبين معا اإلحتفعاظ 
بالموافقعة النهائيععة لععه  وفععى المؤسسععات التعع  لععديها برنععامج معععارض كبيععر  ومسععتمر  يقععوم مسععئو  
 المعرض بإدار  التشعغي  اليعوم  لبرنعامج المععرض حيعل تشعتم  المسعئوليات هنعا عناصعر محعدد 
مث : إدار  المحتوى وتعنى الموافقة على القيمين على المعرض واختيارهم والعم  معهعم  الجدولعة 
والتنفيذ وتعنى تنسيق المواد والمساحة وما شابه ذلك  كما يجب أن تحدد السياسعات أيضعا معن يقعوم 

 بوظيفة مراجعة محتويات المعرض ومعاييره ما معايير المؤسسة.

   :د67مطاقم العمل 2/6/4

بمجرد أن يضا مسئو  المعرض  فكر  المععرض الخاصعة بعه فقعد حعان الوقعت لتشعكي  الفريعق العذي 
سيوص  الفكر  إلى عالم اإلنترنت  تعتمد كيفية عم  فريق المعرض عبر اإلنترنت على ععدد معن العوامع  

كتبعة أو مث  حجعم المععرض وععدد األشعخا  المشعاركين فع  إنتاجعه وبيئعة العمع  للمؤسسعة سعواء كانعت م
أرشيف  قد تشتم  المعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت علعى المناصعب التاليعة: معدير المكتبعة أو األرشعيف 
ــــ محرر التقييم ـــــ مستشار التعليم ــــ المصممون ــــ طاقم اإلنتاج ــــ الفنيون ــــ مشرفون آخعرون  وقعد 

ألخذ فع  اإلعتبعار أنعه يمكعن للمتطعوعين والمتعدربين يشغ  نفس الشخ  عدداً من األدوار معاً  كما يجب ا
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والطععالب المشععاركة فعع  عمليععة المعععرض عبععر اإلنترنععت  حيععل غالبععا مععا تكععون المجموعععة األخيععر  وهععى 
 الطالب قادر  على التزويد بمواهب قيمة وأفكار جديد  لمشاريا المعرض.

 : د68مالتصميم 2/6/5

معرض اإللكترونع  موجعود  فع  المؤسسعة األم سعواء كانعت قد تكون المواد الت  سيتم عرضها ف  ال 
مكتبة أو أرشيف كما ذُكر سابقا  وعند تصميم المععرض نفسعه يجعب تطويعا أو تكييعف تلعك المجموععات أو 
المعروضات ما بيئة اإلنترنت إذ أن هذا األمر قد ال يكعون بسعيًطا كمعا يبعدو وخاصعة إذا كعان الحعديل ععن 

ونعع  فقععط  فيجععد الععبعض صعععوبة فعع  اسععتخدام الوثععائق وتكيفهععا مععا بيئععة معععرض افتراضعع  ولععيس إلكتر
اإلنترنت بشك  مثال  على سبي  المثا   كما يجعب أن يؤخعذ فع  اإلعتبعار بععض العناصعر الخاصعة بوضعا 

  فمعن تلعك العناصعر الهامعة تعأتى مسعألة الرقمنعة والتقنيعات المسعتخدمة فع  (69)المعروضات ف  بيئة الويعب
لقد بدأ اإلنترنت كوسعيط نصع  أو لنقع  النصعو  فقعط فع  البدايعة ولكعن اليعوم ومعا ازديعاد المعروضات  ف

التقنيات أصبا يمكن دمج دعم الصوت ما الصور  حيل أصبا الويب قنا  اتصا  متعدد  الوسائط  ويمكن 
ـ حصععر التقنيععات الرئيسععية إلنشععاء وتطععوير المعععارض عبععر اإلنترنععت فعع  العناصععر التاليععة: الصععور ـــعع
الصععوتيات ـــععـ المرئيععات ـــععـ إيصععا  الوسععائط ــععـ أدوات البرمجععة ــععـ أدوات الواقععا االفتراضعع  )فعع  حالععة 

 ـــ تكنولوجيا قواعد البيانات. (70)المعارض االفتراضية( ـــ مشغالت الوسائط 

 واجهة المستفيد: 2/6/5/1

إلعتبععار عنععد تصععميم وإنشععاء تعتبععر واجهععة المسععتفيد مععن العناصععر الهامععة التعع  يجععب أن تؤخععذ فعع  ا
معرض الكترون  وذلك ألن زوار المعرض عبر اإلنترنت قد يستخدمون أجهز  حاسبات آلية مختلفة أو أية 
أجهز  أخرى تكون متصلة باإلنترنت مما قعد يعؤثر علعى تجربعة األفعراد عنعد زيعار  المععرض اإللكترونع   

واجهعة المسعتفيد فع  المععرض اإللكترونع  مثع   فهناك بععض العناصعر التع  يجعب العنايعة بهعا عنعد تصعميم
المرئيعات والععن   حيععل يععتم تمثيعع  النطععاق المرئعع  بمععواد توضععيحية )أغلفععة كتععب ــععـ رسععوم توضععيحية ــععـ 
خرائط ـــ صور فوتوغرافية(  ومن أهم شروط الراحة البصرية عنصر اللون حيل يعد اللون عنصعر مهعم 

رضها علعى شاشعة الحاسعب علعى بطاقعة الفيعديو والشاشعة ومععالج ورئيس  حيل تعتمد األلوان الت  يمكن ع
الحاسب نفسه  فيجب اختيار األلعوان المريحعة للععين إذ أن العيعون لعديها حساسعية للعون األصعفر واألخضعر 
بشك  عام بينما يق  ذلك ما اللون األحمر واألزرق  فاأللوان الحمراء والزرقاء تجعذب اإلنتبعاه أكثعر  ومعا 

ون األزرق غير مناسب لتلوين الكائنات الرسومية الصغير  الت  تتطلب أقصى قدر من وضوح ذلك فإن الل
الصور   فعيمكن اسعتخدام اللعون األزرق للتركيعز علعى العناصعر الرسعومية المميعز   معا العلعم بعأن األلعوان 

ا ألعوان قعد البنفسج  الداكن واألخضر الداكن واألصفر الليمعون  واألصعفر األخضعر والعوردي الباهعت كلهع
 تسبب ردود فع  سلبية ويجب استخدامها بعناية.

كما يجب اختيار تباين الصور بشك  مناسب ما الخلفيات ما مراععا  حجعم المعواد المعروضعة  فكلمعا 
صغر حجم الماد  كلما زاد التباين  أما بالنسبة لعرض الن  على الشاشة فهنا يجب مراعا  الخط والحجعم  

جاه األفق  للعن  علعى الشاشعة وانخفعاض دقعة شاشعات الحاسعب فعإن قعراء  صعفحات فيالحظ أنه بسبب اإلت
% معن قعراء  الصعفحات المطبوععة  وبالتعال  فعإن الخطعوط التفصعيلية الدقيقعة ليسعت 30الويب أبطأ بنسعبة 

عمليععة لتسععتخدام فعع  المعععارض اإللكترونيععة  كمععا يجععب أن يكععون الععن  بععالطو  المناسععب لتجنععب تعععب 
 المستخدم.

 :د71ممتطلبات البيانات الوصفية 2/6/6

تستخدم المتاحف ودور المحفوظات المعارض اإللكترونية لععرض مجموعاتهعا عبعر شعبكة اإلنترنعت  
ولذا فإن هناك حاجة ماسة لتعريف ووصف المجموععات أو القطعا األثريعة المعروضعة باسعتخدام معلومعات 
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اً كعان نوعهععا تعتبععر مفيععد  فعع  التعليععق علععى تلععك منظمعة تصععف سععماتها  فالبيانععات الوصععفية للمجموعععات أيعع
المجموعات أو القطا األثرية المعروضة بحيل يمكن الوصو  إليها والحصعو  علعى مزيعد معن المعلومعات 
وإعععاد  اسععتخدامها إلنتععاج معععارف جديععد   وتشععهد األبحععال النشععطة التعع  أُجريععت علععى البيانععات الوصععفية 

د بيانات وصفية ذات صلة لعدعم مجموععة متنوععة معن اإلحتياجعات  والتطورات المستمر  على أهمية وجو
  وتجعدر EADو  Dublin Coreفهناك العديد معن مععايير الوصعف التع  ظهعرت فع  الفتعر  األخيعر  مثع  

هو معيار بيانات وصعفية هعام وراسعخ لوصعف المصعادر فع  جميعا   Dublin Coreاإلشار  إلى أن معيار 
نظمة تقريبا إال أنعه ال يتعامع  بشعك  محعدد معا طلبعات المتعاحف واألرشعيفات المجاالت ويستخدمه جميا األ

التعع  لهععا مجموعععة خاصععة بهععا عناصععر البيانععات الوصععفية التفصععيلية  لععذلك ظهععرت بعععض معععايير بيانععات 
)التمثيع  المععزز للقطعا الثقافيعة للمتعاحف(   ARCOالتعريف الت  تم تصميمها للمتاحف والمحفوظات مث  

)اتحاد تباد  معلومات المتاحف بالحاسعبات(  وغالبعاً معا  CIMIفئات لوصف األعما  الفنية(  ) CDWAو 
فع  الصعفحات الرئيسعية للمععارض اإللكترونيعة وذلعك  Dublin Coreيعتم تضعمين البيانعات الوصعفية مثع  

تمععت  لجعلهععا أكثععر وضععوحا لمحركععات البحععل علععى اإلنترنععت  والععى جانععب البيانععات الوصععفية السععابقة فقععد
بتجربععة تسععما بوضععا عالمععات اجتماعيععة )بيانععات وصععف( علععى المجموعععات مععن قبعع  زوار المعععرض 
اإللكترون  الخا  بالمتاحف  حيل يكون لدى الزوار إمكانية إدخا  الكلمعات التع  تعكعس تفسعيرهم للقطعا 

من وثعائق المتعاحف األثرية الت  تمت مشاهدتها  ونتج عن ذلك أن تلك البيانات الوصفية اإلجتماعية تحسن 
الحالية من خال  تعوفير نقعاط وصعو  فريعد  ال توجعد فع  الفهرسعة التقليديعة  حيعل تمثع  تلعك المصعطلحات 

 الوصفية اإلجتماعية اإلهتمامات الفعلية ووجهات النظر للزائرين.

 :د72متحليل متطلبات المستخدم 2/6/7

يتم مسا المستخدمين حعو  معا إذا يجب فح  توقعات المستخدمين حو  المعرض اإللكترون   حيل 
كانوا قد زاروا المعارض عبر اإلنترنت  وخبراتهم ف  هذه المعارض وأنواع الوسعائط المناسعبة لتسعتخدام 
ف  المعارض عبر اإلنترنت  ومستوى تفاصي  المحتوى  ومدى مناسبة عرض الوسائط المتععدد   وتجميعا 

علععى سععبي  المثععا  أي مميععزات أخععرى غيععر موجععود  فعع  التعليقععات حععو  متطلبععات المسععتخدمين األخععرى  ف
 استطالع الرأي.

 :د73متقييم المعرض اإللكتروني 2/6/8

تعد المعارض اإللكترونيعة عبعر اإلنترنعت أنظمعة لتوصعي  المعلومعات علعى شعبكة اإلنترنعت  ويمكعن  
( هيكع  3معات  )( المحتعوى وتنظعيم المعلو2( التصعميم  )1تقييمها معن خعال  سعتة عناصعر أساسعية هع : )

( إجمعال  أقسعام 6( تقييم عناصعر الوسعائط المتععدد   )5( المعلومات المساعد   )4التنق  داخ  المعرض  )
 المعرض.

عند التقييم يتم فحع  المععرض عبعر اإلنترنعت حعو  فعاليتعه  كمعا يمكعن مالحظعة عناصعر مثع  نعوع 
لرموز واإلتساق البصعري وجاذبيعة المععرض الخط والحجم واللون والنمط  واإلستخدام المناسب لأللوان وا

وسهولة اإلستخدام  أما بالنسبة للمحتوى وتنظيم المعلومات فإن العوام  الت  يجعب اإلنتبعاه إليهعا هع  تنظعيم 
المعلومات  وتغطية المحتوى )التفاصي (  وسهولة العثور على المعلومات  والروابط المناسبة للمواقا ذات 

ق  داخ  المعرض يتم تحلي  بنية الن  التشعيب  للموقا ويتم قياس مسعاعدات التنقع  الصلة  وعند تقييم التن
مث  األزرار  ويتم تقييم المعلومات المساعد  معن خعال  استكشعاف المسعتخدمين للموقعا  علعى سعبي  المثعا   

يعيم فع  التنق  من شاشة ألخرى وسهولة الععود  إلعى الصعفحة التع  تمعت زيارتهعا آخعر معر   حيعل يفيعد التق
تالف  المشكالت التع  ظهعرت معن قبع  المسعتخدمين أثنعاء زيعار  المععرض فعيمكن معالجتهعا فع  المععارض 
القادمة  كما يجب أن يحتوى قسم المسعاعد  علعى تفاصعي  كافيعة للمسعتخدمين حعو  موقعا معلومعات أو أيعن 
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تصعميم المععرض توجد معلومات اهتمامعاتهم داخع  المععرض فع  أقصعر وقعت ممكعن  كمعا يجعب أن يكعون 
 اإللكترون  بديهياً بما يكفى لك  يستخدمه الزوار ألو  مر  دون الحاجة إلى المساعد .

أمععا بالنسععبة للوسععائط المتعععدد  فعع  المعععرض اإللكترونعع  فيععتم التركيععز علععى تقيععيم عوامعع  جععود  تلععك 
روضعات  كمععا الوسعائط وطولهعا وحجمهعا ومعدى فائععدتها فع  تعزيعز فهعم الععزوار لموضعوع المععرض والمع

يفض  أن تكون المقاطا الصوتية مصحوبة بنصو  نصية  وذلك مراعا  للمسعتخدم إذ ربمعا يكعون يواجعه 
تحدياً سمعياً أو وجود خل  ف  تشغي  الصوت فع  الجهعاز الخعا  بعه  وأخيعرا فع  التقيعيم الععام للمععارض 

سعتوفى توقععات المسعتخدمين كمعا تعم اإللكترونية عبر اإلنترنعت يجعب تقيعيم الموقعا لمعرفعة معا إذا كعان قعد ا
جمعها فع  الدراسعة األوليعة لمتطلبعات المسعتخدم  كمعا يجعب أن يعتم اسعتطالع رأى العزوار حعو  المميعزات 
الموجععود  علععى حععد سععواء الكافيععة وغيععر الموجععود  فعع  الموقععا  وتشععجيعهم علععى مشععاركة المالحظععات 

لتحسععين المعععرض وزيععاد  فعاليتععه فعع  تلبيععة والتوصععيات  حيععل تصععبا تلععك التعليقععات والتوصععيات وسععيلة 
 احتياجات المؤسسة والمستخدمين.

 موارد مساعدة لتصميم المعارض عبر اإلنترنت: 2/7

ظهععر فعع  الفتععر  األخيععر  مععوارد أو مواقععا وخععدمات وتطبيقععات تسععاعد فعع  إنشععاء وتصععميم معععارض 
 إلكترونية عبر اإلنترنت ومن أمثلة ذلك:

 : Scholasticموقع 

بار  عن شركة نشر وتعليم وإعالم أمريكية متعدد  الجنسيات تشتهر بنشر وبيا وتوزيا الكتعب وهو ع
والمواد التعليمية الخاصعة بالمعدارس والمعلمعين وأوليعاء األمعور واألطفعا   تعوزع إصعدارات المؤسسعة معن 

ة وغيرهعا معا خال  المدارس بواسطة أندية القراء  والمعارض  يمكن معن خعال  تععاون المكتبعات المدرسعي
إقامة معارض كتعب إلكترونيعة حيعل يمكعن للعمعالء تسعويق عنعاوين حصعرية وأفضع   scholasticموقا 

الكتب مبيعاً ورفا مجموعات القارئ وغيرها من المجموعات  كما يمكن للمستخدمين للموقا اإلسعتفاد  معن 
م شععحن جميععا الطلبععات إلععى دوالر أمريكعع  ويععت 25الشععحن المجععان  لطلبععات الكتععب التعع  تزيععد قيمتهععا عععن 

المكان الذي تختاره  وهذا النوع من المعارض سه  استضافته إذ انه يسعتغرق إقامعة المععرض اإللكترونع  
دقيقة لتعداد  باإلضعافة إلعى ذلعك تسعتفاد المكتبعة المدرسعية معن كع   30المدرس  متطوعاً واحداً وأق  من 

تعتمكن المكتبعة معن خاللعه معن التصعفا  Scholastic Dollarsعملية شراء حيل يوجد نظام لتجميا النقاط 
أون الين واستخدام تلك النقاط عند طلب أو شراء الكتب حسب النقاط المجمعة  أما عن كيفية إقامة معرضاً 

فيتم ذلك من خال  الدخو  علعى الموقعا الرسعم  وتقعديم طلعب استضعافة مععرض  scholasticمن خال  
اصعع  معععه مععن قبعع  أحععد أفععراد طععاقم العمعع  ويحععدد الموقععا عععدداً مععن وملععئ نمععوذج طلععب حيععل يععتم التو

 .(74)اإلستراتيجيات إلعداد المعرض اإللكترون  ومدى االستفاد  

 :Omekaمنصة  

 Omekaأطلق مركز التاريخ والوسائط الجديد  بجامعة جورج ميسون اإلصدار التجريبع  الععام معن 
المؤسسعات التاريخيعة علعى تطعوير تفاعليعة المععارض  وهى منصة نشر مفتوحة المصدر مصعممة لمسعاعد 

عبععر اإلنترنععت  تسععما المنصععة لعامععة الجمهععور العععام بالمسععاهمة بالمسععتندات والقصعع  والتعليقععات فعع  
المعارض اإللكترونية  فالمنصة متاحة للمؤسسات التاريخية والعلماء وأي شعخ  لديعه الرغبعة فع  تطعوير 

يعع  تطععوير المنصععة مععن قبعع  معهععد خععدمات المكتبععة ومؤسسععة الفريععد ب مجموعععة التععاريخ الرقمعع  ويععتم تمو
Alfred P. Sloan سلوان 

(75) . 
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 موقع المعرض اإللكتروني:

وهو منصة عربية متخصصة بمجا  المعارض  تهدف إلعى تقعديم نسعخ إلكترونيعة للمععارض بصعور  
مععارض  حيعل تنصعب رؤيعة أقرب للواقعا وذلعك بالتععاون معا شعركات تنظعيم المععارض ومراكعز إقامعة ال

الموقا على أن يكون أو  برنامج عرب  يقدم خدمة تنظيم المعارض ف  الوطن العرب  معا إمكانيعة التوسعا 
على مستوى العالم  أما عن رسالة الموقا فهى تنصب على  تقديم بيئة مشابهة للمعرض التقليدى وذلك معن 

إلكترونيعة للعارضعين وصعاالت ورععا  وخعدمات  خال  تقديم نسخة إلكترونية للمعرض تحتوى على أجنحة
 .(76)لزوار المعرض

باإلضافة إلى تلك المواقا ظهرت العديد من برامج الخدمات التى تتيا إقامة معارض إلكترونيعة علعى 
 :(77)مواقا المؤسسات مث 

- Photopeach  . خدمة جيد  إلنشاء معارض صور بسيطة ولكنها نابضة بالحيا 

- BannerSnack  مععن خععال  اسععتخدام هععذه الخدمععة إنشععاء معععرض صععور كتععاب بسععيط  يمكععن
والععذي يمكععن تحريععره فعع  أي وقععت  وباإلضععافة إلععى الصععور يمكععن  bibliobannerومشععوق أو 

 تضمين مقطا فيديو ف  إعالن بانر.

- Sharesnack    تتععيا هععذه الخدمععة إنشععاء معععرض صععوت  حععو  عمعع  كاتععب واحععد أو حععو
 موضوع معين.

- Popplet   الخدمة فرصاً إلنشاء معارض أكثر تعقيداً وشموالً حتى لو كان معرضاً لكتاب توفر
واحععد  حيععل يسععما بإنشععاء معععارض تفصععيلية مععا أقسععام وعععروض أسعععار ورسععوم توضععيحية  
باإلضافة إلى ذلك تعتبر تلك الخدمة مثالية لتنظيم العم  الجمعاع  للقعراء علعى إنشعاء المععرض  

 م  على القسم الخا  بهم من المعرض.فيمكن لك  من المشاركين الع

- Playcast    تتيا تلك الخدمعة إنشعاء بطاقعة ععرض صعغير  لعمع  منفصع  باسعتخدام النصعو
 والصور والموسيقى.

- Zooburst  .خدمة إلنشاء كتاب ثالث  األبعاد 

 ـــ تطبيقات األجهزة المحمولة:

المحمولة من إمكانيعة تنفيعذ المععارض  أتاح تطور تقنيات الهاتف المحمو  وزياد  األجهز  والتطبيقات
اإللكترونيععة واإلسععتفاد  منهععا مععن خععال  بعععض التطبيقععات التعع  يمكععن تحميلهععا مجانععا مععن متععاجر تطبيقععات 

مثعاالً   Statuidedaci.ro  فيمثع  مشعروع Apple Storeأو  Google playاألجهعز  المحمولعة مثع  
معرضعاً افتراضعياً والعذي يظهعر تماثيع  مهمعة معن أمعاكن  جيداً جداً على تطبيق الهاتف المحمو  العذي ينفعذ

 .(78)مختلفة حو  العالم

 أنواع المعارض عبر اإلنترنت مإلكترونية / افتراضيةد : 2/8

 :د79مالمعارض عبر اإلنترنت إل  خمسة أنواع رئيسية Kalfatovcصنفت  2/7/1

عبععر اإلنترنععت  فغالبععاً مععا  األحععدال الرئيسععية هعع  مواضععيا مثاليععة للمعععارض األحييداث البييارزة: .1
تحتوى المكتبات ودور المحفوظات على مواد كبير  تتعلق بأحدال هامة أو شيقة أو مسعلية  حيعل 
يسععما المعععرض الععذي يركععز علععى األحععدال للمكتبععة أو األرشععيفات باإلعتمععاد علععى مجموعععة مععن 

أو الشعركات لتطعوير المواد والتعاون ما مؤسسات أخرى مث  المجتمععات التاريخيعة أو المتعاحف 
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هععذا النععوع مععن المعععارض  ومععن األمثلععة علععى ذلععك حريععق شععيكاغو العظععيم الععذي تطرحععه جمعيععة 
 شيكاغو التاريخية ما جامعة نورل وسترن.

يمكن أن تكون الذكرى المئوية  الذكرى المئوية الثانية  واليوبي  دافعاً لمعرض  الذكرى السنوية: .2
يتيا المعرض الذي يتم إنشاؤه حعو  العذكرى السعنوية للعزوار  إلكترون  عبر اإلنترنت  فيمكن أن

إعاد  النظعر فع  الماضع   وتسعليط الضعوء علعى المجموععات أو البعرامج الحاليعة  باإلضعافة إلعى 
التطلا للسعنوات القليلعة المقبلعة  ومعن أمثلعة ذلعك مععرض معن مكتبعات مؤسسعة سميثسعونيان تحعت 

 د  مؤسسة".عنوان "من سميثسون إلى سميثسونيان: وال

ربمععا تكععون فكععر  المعععرض األكثععر شععيوعاً هعع  الموضععوع  فععيمكن أن تشععتم   الموضييوعات: .3
الموضوعات على األفراد  والمهن  والشعر  والحركات أو الظواهر اإلجتماعيعة  والمجموععات  

" وهعو مععرض للرسعوم Dr Seuss went to war ووسائ  اإلعالم  ومن أمثلة ذلعك مععرض "
معععن  مكتبعععة مانعععدفي  للمجموععععات الخاصعععة بجامععععة  Seussة السياسعععية للعععدكتور الكاريكاتوريععع

 كاليفورنيا حيل كان المعرض قائماً على موضوع محدد للغاية.

وهى تعنى إقامة معرض إلكترون  للتركيز أو تسليط الضوء على مجموعات خاصعة معن  الكنوز: .4
 Texas A & Mكساس إيعه أنعد أم ف  جامعة ت Cushing األعما  مثلما اتخذت مكتبة كوشين   

University  مقارنة فريعد  لمفهعوم الكنعوز  حيعل تعم تسعليط الضعوء معن خعال  معرضعها " ثمعار
مجموعة بحثية"  فقد تم تسليط الضوء على اسعتخدامات مجموععة خاصعة للبحعول غيعر التقليديعة  

ت قد  تم اسعتخدامها كما أشار ستيفن اى سميل أمين مكتبة المجموعات الخاصة إلى أن المجموعا
أيضا من قب  العديد من األشخا  ألغراض أخعرى عديعد   علعى سعبي  المثعا  الصعحفيون العذين 
يكتبون مقاالت للمجالت الوطنية ومنتج  األفالم الذين يصنعون األفالم الوثائقية  ومحررو الكتب 

الضععوء علععى الععذين يبحثععون عععن غععالف فنعع   وهععذا يعنععى أنععه مععن خععال  المعععرض قععد تععم تسععليط 
 المجموعات الخاصة بالمكتبة واستخدامها بشك  أفض .

: على الرغم من أن جميا األنواع المذكور  سعابقا تصعنا موضعوعات رائععة المجموعات الخاصة .5
للمعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت إال أنعه فع  بععض األحيعان يكعون الغريعب وغيعر الععادي هعو 

ثر ويقوم بتسليتهم  ومن أمثلة ذلك معرض "دينو ف  الرما : الذي يمكن أن يجذب انتباه الزوار أك
" وهو معرض استكشعاف لحيعا  ومهنعة معارتن معن مجموععة فنعادق 1995ــــ  1917دين مارتن 

 ساندز ف  المجموعات الخاصة بمكتبات الس فيجاس جامعة نيفادا.

 المعارض اإللكترونية كأدوات تعليمية: 2/7/2

لكترونية عبر اإلنترنت كعأدوات تعليميعة  حيعل يقعدم الويعب بيئعة تعليميعة يمكن استخدام المعارض اإل 
نشطة تُمكِّ ن المستخدم من اتخاذ قرارات حو  المهام والمحتوى والمالحة والعرض التقديم  وأنشطة التقييم 

نشعطة الت  يقومون بها ف  سياق التعلم  وقد تشتم  المعارض اإللكترونية كأدوات تعليمية على سعتة نمعاذج 
 :(80)للتعلم على النحو التال 

تعععد المعععارض اإللكترونيععة مععوارد تتععيا للطععالب استكشععاف المعلومععات  مراكييز تعليمييية للتعليييم: .1
النصية والمصور  من المجموعات المختلفة والتحقيق فيها ومقارنتها وتقييمها  حيل يقوم الطالب 

يعؤدى إلعى فهعم مفعاهيم أعمعق وتقعارب معا  بتطوير نتائج التعلم بناء على اهتماماتهم الخاصة  ممعا
 الموضوعات الدراسية.

: تلب  المعارض اإللكترونية اهتمامعات اللععب اإلبعداع  لعدى األطفعا  بشعك  مصادر لعب إبداعية .2
كبير جداً  حيل يشجعهم على استكشاف األفكار واختبارها معن خعال  عمليعة العتعلم  فبالنسعبة لهعم 
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حيععل تقععوم تلععك األنشععطة بتحفيععزهم علععى اإلسععتماع والتحععدل  تعععد أنشععطة الرسععم أكثععر فاعليععة 
والتصععميم والبنععاء وطععرح األسععئلة والقععراء  والكتابععة  فععيمكن للمعععرض اإللكترونعع  هنععا تزويععدهم 

الذي يمكن استخدامه لرسم صعور لحيعوان  Javaببرامج مساعد  تكون قابلة للتحمي  مث  برنامج 
 مفض .

تسععتخدم المعععارض اإللكترونيععة مععواد سععمعية وبصععرية وتقنيععات  :الييرحالت الميدانييية اإللكترونييية .3
تفاعلية مث   )الواقا اإلفتراض ( لنق  لطالب عبر الزمان أو المكان أو الخيا  إلستكشعاف مواقعا 
تاريخيعة أو خياليععة افتراضعية  حيععل يمكعن اسععتخدام تلعك المعععارض معا أنشععطة التعدريس لترسععيخ 

 المعلومة.

قد تربط المعارض اإللكترونية الطعالب والمعلمعين بالمعروضعات فع   :يواستخدام مؤتمرات الفيد .4
نفس الوقت  على عكس الرحالت الميدانية اإللكترونية السابقة فهنا ال يتم محاكا  العوالم ولكن يتم 

 االستفاد  من المعروضات ف  المعرض اإللكترون  ألغراض التعليم والبحل. 

إللكترونية من خال  المنظمات األم لتشجيا التععاون العدول  يمكن ربط المعارض ا :شبكات التعلم .5
ف  مشاريا العتعلم أو البحعل  حيعل يمكعن تسعهي  مثع  هعذه المجتمععات عبعر اإلنترنعت معن خعال  
اجتماعات حقيقية أو غرف دردشة أو قوائم خدمة يتم من خاللها التفاوض على عملية إنشاء منتج 

 مشترك.

المعععارض اإللكترونيععة أنشععطة منظمععة للغايععة وموجهععة بواسععطة  : تععوفرمصييادر تعليمييية تفسيييرية .6
الحاسب اآلل   تقدم مجموعة من المعلومات أو القعوانين أو النظريعات  حيعل يعتم تنفيعذ ذلعك ععاد  
ف  معارض العلوم والتكنولوجيا عبر اإلنترنت  وقد يستخدم مصممو المعرض األلغاز واألنشعطة 

 مكن للطالب إجراء تجارب على الويب.والمختبرات متعدد  الوسائط حيل ي

 ثالثا: اإلطار التطبيقي: 

( مكتبة وطنيعة بسعبب أنعه 73( مكتبة وطنية   تم استبعاد عدد )222بل  عدد مكتبات الدراسة إجماالً )
ليس لهعا موقعا علعى شعبكة اإلنترنعت أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  حيعل أصعبا ععدد المكتبعات 

( مكتبعة وطنيعة   تعم اسعتعراض مواقعا تلعك 149ة والت  لها موقا على شبكة اإلنترنت )الوطنية قيد الدراس
 المكتبات الوطنية على النحو التال :

 اإللكترونية عل  موقعها اإللكترون  المكتبات الوطنية ومدى إتاحة المعارضد 2جدول رقم م

 القارة
إجمالي عدد 
 المكتبات الوطنية

عدد المكتبات 
 المستبعدة

المكتبات التي لها عدد 
موقع عل  شبكة 

 اإلنترنت

عدد المكتبات التي 
تقيم معارض 
 إلكترونية

 13 39 6 45 آسيا

 18 55 7 62 أوروبا

دو  مشتركة بين 
 آسيا وأوروبا

4 - 4 2 

 1 18 40 58 أفريقيا

 2 18 7 25 أمريكا الشمالية

 2 9 6 15 أمريكا الجنوبية

 2 6 7 13 أوقيانوسيا

 40 149 73 222 إجمال 
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 وفيما يل  توضيا لبعض المؤشرات الوارد  بالجدو  السابق:

 تمثيل دول العالم في الدراسة بحسب القارات: 3/1

 أوال: قارة  سيا: 

( مكتبعات منهعا بسعبب ععدم 6( مكتبة وطنية  تم استبعاد )45بل  عدد المكتبات الوطنية ف  قار  آسيا )
أو أن لهععا صععفحة علعى الفععيس بععوك فقععط  حيععل كععان عععدد المكتبععات وجعود موقععا لهععا علععى شععبكة اإلنترنععت 

( موقععاً 13( مكتبة وطنية  وباسعتعراض مواقعا تلعك المكتبعات ُوجعد أنعه هنعاك )39الوطنية الت  لها موقا )
% مععن إجمععال  عععدد المكتبععات التعع  لهععا موقععا  تلععك المواقععا خاصععة 33يقععيم معارضععاً إلكترونيععة بنسععبة 

 –الفلبعين  -الععراق )بشعك  اسعتثنائ ( –الصين  –سنغافور   –إيران  –إندونيسيا  –ئي  : ) إسرا(81)بالدو 
اليابععان(  حيععل تنوعععت المصععطلحات التعع  تععم  –هععونج كععونج  –ماليزيععا  –كوريععا  –كازاخسععتان  –قطععر 

 استخدامها مابين المعارض اإلفتراضية والمععارض اإللكترونيعة  وبدراسعة وتحليع  تلعك المععارض المتاحعة
ُوجععد أن أغلبهععا عبععار  عععن معععارض إلكترونيععة فقععط ولععيس افتراضععية وإن كععان الموقععا يطلععق عليهععا صععفة 

كتب.. وغيرها معن المعواد المرقمنعة(  –اإلفتراضية إذ أنها عبار  عن معارض تستخدم مواد رقمية )صور 
يعة وفقعاً لطبيععة ف  أحد الموضوعات  كما تنوعت أماكن وجود تلك المععارض علعى مواقعا المكتبعات الوطن

الموقا فمنها ما يوجد تحت قسم األنشطة ومنها ما يوجعد داخع  قسعم المععارض ومنهعا معا يخصع  لعه قسعم 
مستق  تحعت مسعمى المععارض اإلفتراضعية أو اإللكترونيعة  فيوجعد علعى موقعا المكتبعة الوطنيعة )إسعرائي ( 

  أغلب تلك المعارض عبعار  ععن Digital Libraryقسماً للمعارض اإلفتراضية داخ  قسم المكتبة الرقمية 
مععارض صعور رقميعة حعو  موضعوعات معينعة ومنهععا مععارض إفتراضعية بالفعع  مثع  مععرض كتعب مععن 

 أسبانيا ف  ذكرى خمسمائة عام على الطرد من األندلس 

 

 قسم المعارض عل  موقع المكتبة الوطنية مإسرائيلدد 1شكل م
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 مالمكتبة الوطنية إسرائيلد مقدمة معرض كتب اسبانيا( 2شك  )

ومن موقا المكتبة الوطنية )أندونيسعيا( يوجعد معن خعال  العدخو  علعى قسعم األنشعطة قسعماً للمععارض 
اإللكترونية مث  معرض الرحلعة الطويلعة وهعو مععرض صعور يحكع  قصعة تعرال فلسعطين  ملعئ بالكرامعة 

 والمصاعب.

 

 صورة قسم المعارضد 3شكل م
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 ة الطويلةمعرض الرحل( 4شك  )

 

 معرض الرحلة الطويلة( 5شك  )

وكذلك على موقا المكتبعة الوطنيعة )الفلبعين( يوجعد مععارض إلكترونيعة فع  قسعم مسعتق  مثع  مععرض  
 الخا  باستقال  الفلبين باإلضافة إلى معرض أبطا  الفلبين. 1898

                                  
 
 
 
 
 
 

 د6شكل م
 معرض أبطال الفلبين        استقالل الفلبين 1898معرض         لفلبين استقالل ا 1898معرض 
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ومن موقا المكتبة الوطنية )قطر( يوجد فى قسم الفعاليات قسماً للمععارض اإللكترونيعة  مثع  مععرض 
قطعععة مختعار  تقعدم تععاريخ الكعبعة المشععرفة ومراحع  كسععوتها  50الكعبعة المشعرفة الععذي سعلط الضععوء علعى 

 م 8  إلى  8من  2019مايو  1ل كان المعرض بتاريخ األربعاء وزخارفها حي

 

 معرض الكعبة المشرفة عل  موقع مكتبة قطر الوطنيةد 7شكل م

 

 

 من داخل معرض الكعبة المشرفةد 8شكل م

باإلضافة إلى ما سبق يوجد أيضا موقا المكتبة الوطنية )إيعران( العذي يقعدم مععارض إلكترونيعة تحعت 
ولكنهعا مععارض  Digital Collectionاضعية توجعد داخع  قسعم المجموععات الرقميعة مسعمى مععارض افتر

 إلكترونية وليست افتراضية 
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 معرض صور بمناسبة الذكرى الخمسون إلنشاء أرشيف إيران الوطنيد 8شكل م

 

 نماذج للمجموعات داخل المعرض د 9شكل م

مععارض اإللكترونيعة مثع  مععرض العذكرى ويوجد كذلك على موقا المكتبة الوطنيعة )اليابعان( قسعماً لل
 المئوية لمبنى المكتبة اإلمبراطورية السابقة
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 المعارض اإللكترونية عل  موقع المكتبة الوطنية مالياباندد 10شكل م

باإلضععافة إلععى مععا سععبق يوجععد مواقععا أخععرى تقععيم معععارض إلكترونيععة مثعع  موقععا المكتبععة الوطنيععة 
للمعارض اإللكترونية داخ  قسعم األنشعطة الجاريعة  وكعذلك موقعا المكتبعة )سنغافور  ( الذي يوجد به قسماً 

الوطنية )كازاخسعتان( وموقعا المكتبعة الوطنيعة )الصعين( وموقعا المكتبعة الوطنيعة )هعونج كعونج( العذي يقعيم 
معارض إلكترونية مث  مععرض "هعونج كعونج معن أعلعى" باإلضعافة إلعى مععرض صعور معن مكتبعة الكتعب 

ن  كمعا يوجعد بععض المواقعا التع  أقامعت مععارض إلكترونيعة اسعتثنائية مثع  موقعا المكتبعة النادر  ف  الصعي
 الوطنية )العراق( الذي أقام معرضاً الكترونياً نظراً للظروف اإلستثنائية إلنتشار لفيروس كورونا

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرض موهوب اإلستثنائي مالمكتبة الوطنية إيراند د11شكل م
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عن المعارض الت  يمكن إطالق صفة اإلفتراضية عليها بشك ا أو ب خر فكانت على موقعا المكتبعة  أما
الوطنية )ماليزيا( حيل ُوجد عليعه قسعماً للمععارض اإلفتراضعية تتعيا تصعفا المعروضعات معن العداخ  ععن 

طنيعة مث  معرض المسعاجد ومععرض اإلتصعاالت  وكعذلك موقعا المكتبعة الو adobe flashطريق برنامج 
)كوريا( الذي يقدم تجربة فريد  للمعارض اإلفتراضعية بمعنعى الواقعا اإلفتراضع  العذي يتعيا التجعو  داخع  

 صاالت المعرض  فيوجد معرضاً للوثائق التاريخية وغيرها من المعارض.

 

 المعارض اإلفتراضية المكتبة الوطنية مماليزيادد 12شكل م

 

 ية مكوريادمعرض افتراضي المكتبة الوطند 13شكل م
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 ثانيا: قارة أوروبا:

( مكتبععات منهعا فقععط 7( مكتبعة وطنيععة  تعم اسعتبعاد )62بلع  ععدد المكتبععات الوطنيعة فع  قععار  أوروبعا )
بسبب عدم وجود موقا لها علعى شعبكة اإلنترنعت أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  حيعل كعان ععدد 

( 18  وباستعراض مواقا تلك المكتبات ُوجد أنه هنعاك )( مكتبة وطنية55المكتبات الوطنية الت  لها موقا )
% من إجمال  عدد المكتبعات التع  لهعا موقعا  تلعك المواقعا خاصعة 33موقعاً يقيم معارضاً إلكترونية بنسبة 

الجبعع   -بععيال روسععيا  -بلغاريععا  -ايرلنععدا  -أوكرانيععا  -ايطاليععا  -ألمانيععا  -اسععكتلندا  -: ) أسععبانيا (82)بالععدو 
 -المجععر  -ليتوانيععا  -كرواتيععا  -فرنسععا  -سععلوفينيا  -رومانيععا  -الععدنمارك  -جرنسعع   -)مععونتيغرو(  األسععود

المملكة المتحد (  حيل تنوعت المصطلحات التع  تعم اسعتخدامها معابين المععارض اإلفتراضعية والمععارض 
رض إلكترونيعة فقعط اإللكترونية  وبدراسة وتحليع  تلعك المععارض المتاحعة ُوجعد أن أغلبهعا عبعار  ععن مععا

وليس افتراضية وإن كان الموقا يطلق عليهعا صعفة اإلفتراضعية إذ أنهعا عبعار  ععن مععارض تسعتخدم معواد 
كتب.. وغيرها من المواد المرقمنة( ف  أحد الموضوعات مثلما ُوجعد فع  المكتبعات الوطنيعة  -رقمية )صور

مكتبات الوطنيعة وفقعاً لطبيععة الموقعا فمنهعا قار  آسيا  كما تنوعت أماكن وجود تلك المعارض على مواقا ال
ما يوجد تحت قسم األنشطة ومنها ما يوجد داخع  قسعم المععارض ومنهعا معا يخصع  لعه قسعم مسعتق  تحعت 
مسععمى المعععارض اإلفتراضععية أو اإللكترونيععة  فمععن موقععا المكتبععة الوطنيععة )أسععبانيا( فعع  قسععم المعععارض 

يال الذي جسد بعض أعماله وحياتعه وهعو مععرض إلكترونع  اإلفتراضية يأتينا معرض الشاعر خوسيه زور
 وليس افتراض  كما ذُكر

 

 

 
 
 
 
 
 

 م المكتبة الوطنية أسبانياد د14شكل م

 معرض الشاعر خوسيه زوريال                        المعارض اإلفتراضية  
 

معرأ  اإلسعكتلندية العذي أما موقا المكتبة الوطنية )اسكتلندا( فيوجد مععارض إلكترونيعة مثع  مععرض ال
قدم لقطات أرشيفية لقص  متنوعة لنساء اسكتلندا ف  القرن الحادي والعشرين حيل استمر المعرض حتى 

 2020سبتمبر  20
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 معرض المرأة اإلسكتلندية مالمكتبة الوطنية اسكتلنداد د15شكل م

معرضعاً لتحتفعا  بالعذكرى  وعلى موقا المكتبة الوطنية )ألمانيا( ف  قسم المعارض اإلفتراضية يوجد
المئوية للحرب العالمية األولى وهو معرض إلكترون  وليس افتراض  حيل يوجعد فع  المععرض أكثعر معن 

 عنصر مختلف األهمية يمث  الحرب العالمية األولى والحيا  اليومية أثناء تلك الفتر  200

 
 نيادالمعارض اإلفتراضية عل  موقع المكتبة الوطنية مألما د16شكل م

 

 معرض الذكرى المئوية للحرب العالمية األول  (17شك  )
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كذلك يوجد على موقا المكتبة الوطنية )إيطاليا( معارض إلكترونية مث  معرض "غرفة الزا" حيل كان 
 وهو عرض لكتابات وتاريخ حيا  الكاتبة اإليطالية الزا مورنتى  2006يونيو  3المعرض بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 المكتبة الوطنية مايطالياد           د18شكل م

 معرض غرفة الزا                                       المعارض اإللكترونية              

ومن موقا المكتبة الوطنية )أوكرانيا( يوجد قسماً للمعارض اإللكترونية عليه معرضعاً حعو  "العذكرى 
 ية "الطبيعة"المائة وخمسون للمجلة العلم

 

 

 

 

 

 

 موقع المكتبة الوطنية مأوكرانياد د19شكل م
 معرض الذكرى المائة وخمسون للمجلة العلمية الطبيعة               المعارض اإللكترونية                 

ومن موقا المكتبة الوطنية )بيال روسيا( يوجعد قسعماً للمععارض اإلفتراضعية ولكنهعا إلكترونيعة إذ أنهعا 
خدم مععواد رقميععة فعع  موضععوعات معينععة  مثعع  معععرض "كتععاب الفضععاء األكثععر شععهر : معععرض علععى تسععت

 " 2020مايو  18اإلنترنت ليوم المتحف العالم  
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 معرض كتاب الفضاء مالمكتبة الوطنية بيال روسياد د20شكل م

كترونية  مثع  ويوجد على موقا المكتبة الوطنية )جرنسى( قسماً للمعارض اإلفتراضية ولكنها أيضا إل
معععرض "فيكتععور هوجععو: رجعع  المحععيط" وهععو معععرض بععاللغتين اإلنجليزيععة والفرنسععية حععو  روايععة رجعع  

 المحيط لفيكتور هوجو حيل ركزت على عالقة بط  الرواية العميقة بالبحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالمكتبة الوطنية جرنس د د21شكل م
 معرض رجل المحيط                                      المعارض اإلفتراضية          

أما موقا المكتبة الوطنية )الدنمارك( فهو يقيم مععارض تقليديعة ويتعيا نسعخة إلكترونيعة للعبعض منهعا  
 مث  معرض "نقاط عمياء: صور من مستعمر  جزر الهند الغربية الدنماركية"
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 معرض نقاط عمياء مالمكتبة الوطنية الدنماركد (22شك  )

موقععا المكتبععة الوطنيععة )رومانيععا( قسععماً للمعععارض اإلفتراضععية داخعع  قسععم المجموعععات ويوجععد علععى 
ولكنهعا أيضععا مععارض إلكترونيععة فقعط  مثعع  "مععرض الجمععا بعين السععيمفونية والتعبيعر فعع  موسعيقى الباليععه 

 2020إبري   14عام منذ والد  الملحن" حيل كان المعرض ف   180لشيكوفسكى: 

     
 لجمع بين السيمفونية والتعبير ف  الموسيق  مالمكتبة الوطنية رومانيادمعرض ا د23شكل م
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ويوجد على موقا المكتبة الوطنية )فرنسا( معارض إلكترونية داخ  قسم المعارض اإلفتراضية وهعى 
إلكترونية فقط  حيل قُسعمت تلعك المععارض إلعى فئعات أو موضعوعات فيوجعد تحعت موضعوع التعاريخ ععد  

يتحدل عن فتر  الحرب العالمية األولعى  ويوجعد تحعت موضعوع  1914روبا عام معارض مث  معرض أو
 الجغرافيا معرض عالم الكر  األرضية والذي تناو  أماكن متفرقة من الكر  األرضية ومعلومات عنها

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالمكتبة الوطنية فرنساد د24شكل م         
 المعارض اإلفتراضية                                   المعارض اإلفتراضية              

ومععن موقععا المكتبععة الوطنيععة )كرواتيععا( يوجععد قسععماً للمعععارض اإلفتراضععية ولكنهععا فعع  واقععا األمععر 
معارض إلكترونية فقط  مث  معرض نيكوال اندريتش الكاتب والمؤرخ والمتعرجم حيعل كعان المععرض معن 

ف  مسعابقة التعرال علعى شعبكة المكتبعة الوطنيعة والجامعيعة وذلعك الترال الثقاف  لمدينة فوكوفار بعد فوزها 
 لتقديم الترال الثقاف  أون الين

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالمكتبة الوطنية كرواتياد د25شكل م

 معرض نيكوال اندريتش                                   المعارض اإلفتراضية             

الوطنية )ليتوانيا( قسماً للمعارض اإلفتراضية ولكنهعا أيضعا إلكترونيعة  ويوجد أيضا على موقا المكتبة
حيل أنها عبار  عن مععارض يشعتم  الواحعد منهعا ععد  أقسعام تنعدرج تحعت موضعوع محعدد  مثع  مععرض 

 "مؤسسة ُكت اب ليتوانيا: سبعة عقود من التاريخ" والذي اشتم  على عد  أقسام 
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 طنية ليتوانيادمالمكتبة الو د26شكل م

 معرض مؤسسة َكتاب ليتوانيا                            المعارض اإلفتراضية                

 3Dأما موقعا المكتبعة الوطنيعة )المجعر( فيقعيم معارضعاً إلكترونيعة ولكعن معا إتاحعة تقنيعة البععد الثالعل 
يةً أقيمت داخ  المكتبعة ولكعن لهعا لبعض تلك المعارض  أغلب تلك المعارض ه  ف  األص  معارضاً تقليد

 نسخة إلكترونية على موقا المكتبة حيل يوجد تقسيم لتلك المعارض وفقاً للموضوعات

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالمكتبة الوطنية المجرد د27شكل م
 معرض يستخدم تقنية البعد الثالث                              المعارض اإلفتراضية            

ضععاً علععى موقععا المكتبععة الوطنيععة المملكععة المتحععد  قسععماً للمعععارض اإللكترونيععة تتكععون مععن ويوجععد أي
مقاالت وصور رقمية مث  مععرض "تعاريخ الكتابعة" والعذي تكعون معن ععد  مقعاالت ععن تعاريخ الكتابعة معن 

 مختلف أنحاء العالم باإلضافة إلى بعض الصور الرقمية لنفس الموضوع
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 تابة مالمكتبة الوطنية المملكة المتحدة دمعرض تاريخ الك (28شك  )

ومن الجدير بالذكر هنا أنه يوجد مواقا يوجد عليها قسماً بمسمى المعارض اإلفتراضعية أو المععارض 
اإللكترونية ولكنها ليست متاح الدخو  عليها إال من خال  اإلشتراك وإدخعا  اسعم مسعتخدم وكلمعة سعر مثع  

وجعد فع  قسعم األحعدال مععارض ولكعن ليسعت متاحعة  ومعن ذلعك أيضعا المكتبة الوطنية )معونتيغرو( حيعل ي
مواقا يوجد عليها قسماً للمعارض اإلفتراضية أو اإللكترونية ولكن دون بيانعات بعداخلها مثع  موقعا المكتبعة 
الوطنية )ايرلنعدا( والمكتبعة الوطنيعة بلغاريعا والمكتبعة الوطنيعة سعلوفينيا التع  ُوجعد عليهعا معرضعاً الكترونيعاً 

 ولم يوجد أية بيانات أخرى عن المعرض. 2015نوفمبر  9: 7تحت عنوان"اتخاذ القرار المناسب" بتاريخ 

 ثالثا: الدول المشتركة بين قارتي  سيا وأوروبا:

( مكتبعات وطنيعة  جميعهعا لهعا 4بل  عدد المكتبات الوطنية للدو  المشتركة بين قارت  آسيا وأوروبعا )
باستعراض مواقعا تلعك المكتبعات ُوجعد أنعه هنعاك موقععان فقعط يقيمعا مععارض مواقا على شبكة اإلنترنت  و

: )أذربيجعان (83)% من إجمال  عدد المكتبات الت  لها موقا  تلك المواقا خاصة بالدو 50إلكترونية بنسبة 
ــــععـ روسععيا(  حيععل تنوعععت المصععطلحات التعع  تععم اسععتخدامها مععابين المعععارض اإلفتراضععية والمعععارض 

نية  وبدراسة وتحلي  تلك المعارض المتاحعة ُوجعد أنهعا عبعار  ععن مععارض إلكترونيعة فقعط ولعيس اإللكترو
افتراضية وإن كان الموقا يطلق عليها صفة اإلفتراضية  ومن ذلك موقا المكتبة الوطنيعة )أذربيجعان( التع  

ى المئويعة للمناضع  يوجد بها قسماً للمعارض اإلفتراضية ولكنها ف  الواقعا إلكترونيعة  مثع  مععرض العذكر
األذربيجان  "احمديه ميخائي  أوغلو" أحد أعضاء المقاومة الفرنسية من أذربيجان  حيعل اشعتم  المععرض 
على مواد عن حياته وعمله وصور وجوائز وموسيقى حعو  الموضعوع باإلضعافة إلعى مقعاالت عنعه  وكعان 

 2020سبتمبر  2المعرض بتاريخ 
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 كتبة الوطنية أذربيجاندمالم د29شكل م    
 معرض الذكرى المئوية للمناضل احمديه أوغلو      معرض الذكرى المئوية للمناضل احمديه أوغلو  

وعلععى موقععا المكتبععة الوطنيععة )روسععيا( يوجععد قسععماً للمعععارض اإللكترونيععة مثعع  معععرض "فععولتير 
 م المعرض إلى أربعة أجزاءوروسو" حيل كانا الممثالن الرئيسيان لعصر التنوير ف  روسيا  وقُس

 

 

 

 

 

 

         
 مالمكتبة الوطنية روسياد د30شكل م

 معرض فولتير وروسو                                     المعارض اإللكترونية             

 رابعا: قارة أفريقيا:

( مكتبعة منهعا بسعبب 40( مكتبعة وطنيعة  تعم اسعتبعاد )58بل  عدد المكتبات الوطنية فع  قعار  أفريقيعا )
عدم وجود موقا لها على شبكة اإلنترنت أو أن لها صفحة على الفيس بوك فقعط  حيعل كعان ععدد المكتبعات 

( مكتبة وطنية  وباستعراض مواقعا تلعك المكتبعات ُوجعد أنعه هنعاك موقععاً واحعداً 18الوطنية الت  لها موقا )
لمكتبععات التعع  لهععا موقععا  وهععو موقععا المكتبععة % مععن إجمععال  عععدد ا 5فقععط يقععيم معععارض إلكترونيععة بنسععبة 

الوطنية )جنوب أفريقيا( وبدراسة وتحلي  ذلك الموقا تبين أنه ال يوجد عليه قسماً للمعارض اإلفتراضعية أو 
اإللكترونية ولكن نظراً ألحدال فيروس كورونا األخير  أُقيم معرض إلكترون  وهعو مععرض الشعباب "فع  

  الحريعة  حيعل يُعتبعر شعهر يونيعو هعو الشعهر المخصع  للشعباب وكعان يونيو" الحرب من أجع 18ذكرى 
  وتك عون المععرض معن صعور 1976يونيعو  16المعرض إلحياء ذكرى الشعباب العذين فقعدوا أرواحهعم فع  

 رقمية وفيديوهات
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 يونيومالمكتبة الوطنية أفريقياد 18معرض ذكرى  د31شكل م   

 خامسا: قارة شمال أمريكا:

( مكتبعات منهعا 7( مكتبعة وطنيعة  تعم اسعتبعاد )25دد المكتبات الوطنية فع  قعار  شعما  أمريكعا )بل  ع
بسبب عدم وجود موقا لها علعى شعبكة اإلنترنعت أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  حيعل كعان ععدد 

نععه هنععاك ( مكتبععة وطنيععة  وباسععتعراض مواقععا تلععك المكتبععات ُوجععد أ18المكتبععات الوطنيععة التعع  لهععا موقععا )
% من إجمال  عدد المكتبات الت  لها موقا  حيل كعان الموقعا 11موقعان يقيمان معارض الكترونية بنسبة 

األو  هو موقا المكتبة الوطنية جاميكا والت  يوجد عليه قسعماً للمععارض اإللكترونيعة ولكعن أغلبهعا ال يتعاح 
عض المعارض المتاحة مث  مععرض "لعويس الدخو  عليه إال من خال  اإلشتراك من المكتبة  ولكن هناك ب

سيمون" الممثلة المشهور  والتع  تععد إيقونعة المسعرح فع  جاميكعا  حيعل اشعتم  المععرض علعى العديعد معن 
 المكونات حو  حياتها وأعمالها )صور رقمية ــــ جوائز ــــ سير  ذاتية ــــ بعض الكلمات الت  قيلت عنها(

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 ة الوطنية جاميكادمالمكتب د32شكل م
 معرض لويس سيمون                                    المعارض اإللكترونية              

أما الموقا الثان  الذي يقيم معارض إلكترونية فهو موقا مكتبة الكونجرس الوطنية والذي يوجعد عليعه 
وان "تشرشع  والجمهوريعة العظيمعة" قسماً للمعارض اإللكترونية منذ فتر  طويلة  فيوجد معرضعاً تحعت عنع

ويدور حو  وينسعتون تشرشع  حيعل حصع  المععرض علعى جعائز  جعارنر الذهبيعة معن الجمعيعة األمريكيعة 
فبرايعر  5للمتاحف  وكان المعرض ف  األص  معرضاً تقليدياً وأقيم المعرضان ف  نفس الوقت بتاريخ معن 

لسعير ونسعتون تشرشع  وتاريخعه معا الواليعات   تضمن المععرض حيعا  ومسعير  ا2004يوليو عام  10إلى 
ماد  معلومعات  وكعذلك هنعاك معرضعاً حعديثاً بتعاريخ  200المتحد  األمريكية وتكون المعرض من أكثر من 
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تحععت عنععوان "معععرض روزا بععاركس" الناشععطة مععن أصععو  أفريقيععة أمريكيععة طالبععت  2019ديسععمبر  5
 ض مواد عن حياتها وتاريخا وتأثيرها دوليابالحقوق المدنية لألمريكان األفارقة  تضمن المعر

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 م مكتبة الكونجرس الوطنيةد معرض روزا باركس د33شكل م   

 سادسا: قارة أمريكا الجنوبية:

( مكتبعات منهعا 6( مكتبة وطنية  تعم اسعتبعاد )15بل  عدد المكتبات الوطنية ف  قار  أمريكا الجنوبية )
علعى شعبكة اإلنترنعت أو أن لهعا صعفحة علعى الفعيس بعوك فقعط  حيعل كعان ععدد بسبب عدم وجود موقا لها 

( مكتبععات وطنيععة  وباسععتعراض مواقععا تلععك المكتبععات ُوجععد أنععه هنععاك 9المكتبععات الوطنيععة التعع  لهععا موقععا )
% من إجمال  عدد المكتبعات التع  لهعا موقعا  الموقعا األو  22موقعان فقط يقيما معارض إلكترونية بنسبة 

ا المكتبععة الوطنيععة )البرازيعع ( الععذي يوجععد عليععه قسععماً للمعععارض اإلفتراضععية ولكنهععا معععارض هععو موقعع
مععاد  معلومععات مععا بععين  191لريععودي جععانيرو والععذي تضععمن  450إلكترونيععة فقععط  مثعع  معععرض الععذكرى 

 صور رقمية من المدينة قديماً وحديثاً باإلضافة إلى مقاالت مكتوبة

                      
 
 
 
 
 
 
 

 دلريودي جانيرو مالمكتبة الوطنية البرازيل 450معرض الذكرى  د34شكل م   

أما الموقا الثان  فكان موقا المكتبة الوطنية كولومبيا والذي يوجعد عليعه قسعماً للمععارض اإلفتراضعية 
 داخ  قسم المجموعات الرقمية ولكنها معارض إلكترونية فقط 
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 المكتبة الوطنية كولومبيادالمعارض اإلفتراضية م د35شكل م   

 سابعاً: قارة أوقيانوسيا:

( مكتبات منها بسعبب 7( مكتبة وطنية  تم استبعاد )13بل  عدد المكتبات الوطنية ف  قار  أوقيانوسيا )
عدم وجود موقا لها على شبكة اإلنترنت أو أن لها صفحة على الفيس بوك فقعط  حيعل كعان ععدد المكتبعات 

( مكتبات وطنية  وباستعراض مواقعا تلعك المكتبعات ُوجعد أنعه هنعاك موقععان فقعط  6ا )الوطنية الت  لها موق
% مععن إجمععال  عععدد المكتبععات التعع  لهععا موقععا  تلععك المواقععا خاصععة 33يقيمععا معععارض إلكترونيععة بنسععبة 

ة مثع  : ) استراليا ـــ نيوزلندا(  فيوجد علعى موقعا المكتبعة الوطنيعة )اسعتراليا( مععارض إلكترونيع(84)بالدو 
معرض "ادمونعد بعارتون أو  رئعيس وزراء" وهعو مععرض إلكترونع  اشعتم  علعى السعير  الذاتيعة الدمونعد 
بارتون رئيس الوزراء باإلضافة إلى الجدو  الزمن  لعه وكونعه قاضعيا فع  المحكمعة العليعا وكعان المععرض 

 2014ديسمبر  19بتاريخ 

 

 استراليا مالمعرض مؤرشف حاليادادموند بارتون المكتبة الوطنية  معرض د36شكل م   
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أما الموقا الثان  العذي يقعيم مععارض إلكترونيعة فهعو موقعا المكتبعة الوطنيعة نيوزيلنعدا فيوجعد مععرض 
 1000والذي ضعم أكثعر معن  Alexander Turnbull Libraryإلكترون  من مجموعات الكسندر تيرنوب  

لمعرض للزوار معن مختلعف أنحعاء الععالم صور  ون  وصوت وفيديو من مجموعات تلك المكتبة  يسما ا
بمشاهد  مجموعة الصور من مجموعات البحل ف  مكتبة تيرنوب  والتعرف علعى تعاريخ نيوزيلنعدا وتراثهعا 
الثقاف  ونصف الكر  المائ  الذي يعيش فيه سعكان نيوزيلنعدا  كمعا يمكعن لمسعتخدم  المععرض التفاعع  معا 

 اإلكتشافات وتقييم القص  الت  رواها المؤرخونالعناصر الموجود  به وإجراء اإلتصاالت و

 

 معارض مجموعات الكسندر ترنوبل مالمكتبة الوطنية نيوزلنداد د37شكل م   

يتضا من العرض السابق أنه قد بل  ععدد المكتبعات الوطنيعة التع  تقعيم مععارض عبعر اإلنترنعت علعى 
حيل احتلت قار  أوروبا المركز األو  بعدد  ( مكتبة وطنية من مختلف أنحاء العالم40موقعها اإللكترون  )

( موقععا مكتبععة وطنيععة  بينمععا احتلععت القععارات أمريكععا 13( موقععا مكتبععة وطنيععة  تليهععا قععار  آسععيا بعععدد )18)
الشععمالية وأمريكععا الجنوبيععة وأوقيانوسععيا باإلضععافة إلععى الععدو  المشععتركة بععين قععارت  آسععيا وأوروبععا المركععز 

( 1ة وطنية بكع  قعار  ممعا سعبق  وجعاء فع  المركعز األخيعر قعار  أفريقيعا بععدد )( موقا مكتب2الثالل بعدد )
 موقا مكتبة وطنية تقيم معارض الكترونية عبر موقعها على اإلنترنت.

وباإلضافة إلى معا سعبق فقعد تنوععت المصعطلحات التع  تعم اسعتخدامها علعى مواقعا المكتبعات الوطنيعة 
ن )المععارض اإللكترونيعة ــعـ المععارض اإلفتراضعية( وإن كعان للتعبير عن المعارض عبعر اإلنترنعت معا بعي

أغلبها عبار  عن مععارض إلكترونيعة فقعط تسعتخدم معواد رقميعة  كمعا تنوععت أمعاكن وجعود تلعك المععارض 
( ومنهعا معا activitiesعلى مواقا المكتبات الوطنية وفقاً لطبيعة الموقا فمنها ما يوجد تحت قسم األنشعطة )

( ومنهععا مععا يوجععد تحععت قسععم eventsالمعععارض  ومنهععا مععا يوجععد داخعع  قسععم األحععدال )يوجععد داخعع  قسععم 
( ومنهعا مععا ُخصع  لععه قسعم مسعتق  تحععت مسعمى المعععارض digital collectionsالمجموععات الرقميعة )

 اإللكترونية أو المعارض اإلفتراضية.
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 رابعاً: النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية:

 أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج نسردها فيما يل :ف  ضوء ما سبق 

المعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت عبعار  ععن ععروض منتظمعة معن المؤسسعات الثقافيعة  حيعل  .1
أصبحت مساعداً شعبة ضعرورياً للمععارض التقليديعة ممعا يعوفر حيعا  مسعتمر  لألفكعار المقدمعة فع  

د فعع  الفتععر  الحاليععة تزايععداً مسععتمراً فعع  عععدد صععاالت العععرض التقليديععة أو الواقعيععة  فععنحن نشععه
 المعارض اإللكترونية.

فوائععد المعععارض اإللكترونيععة كثيععر  ومتعععدد  وتشععم  القععدر  علععى عععرض األشععياء التعع  ال يمكععن  .2
عرضععها فعع  الواقععا بسععبب هشاشععتها أو قيمتهععا  باإلضععافة إلععى كونهععا أقعع  تكلفععة مععن المعععارض 

 لعديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة.التقليدية  كما أنها تتيا عرض ا

وجععود خلععط كبيععر بععين مفهععوم المعععارض عبععر اإلنترنععت وغيععره مععن المفععاهيم مثعع : المجموعععات  .3
الرقمية ـــ المكتبات الرقمية ــــ المكتبات اإلفتراضية ــــ متاجر بيا الكتب على اإلنترنت وغيرهعا 

 اإلنترنت وتوسعها. من المصطلحات الت  ظهرت مؤخراً ما انتشار شبكة

وجود اختالف بين مفهوم المعرض اإللكترون  عبر اإلنترنت ومفهوم المعرض اإلفتراضعى عبعر  .4
اإلنترنت  فجميا المعارض اإلفتراضية ه  معارض عبر اإلنترنت ولكن ليس كع  مععرض عبعر 

محاكا  اإلنترنت هو معرض افتراض   أي أنه ف  حالة المعارض االفتراضية البد من توفر بيئة 
 مماثلة للواقا ولكن اليشترط ذلك ف  حالة المعارض اإللكترونية عبر اإلنترنت.

تتميععز المعععارض اإللكترونيععة بخصععائ  متعععدد  منهععا ثععراء المحتععوى وتنععوع الوسععائط والتفاعليععة  .5
والمعلوماتية والعالمية وإتاحة الوصو  اإللكترون   بينما تنفرد المعارض اإلفتراضية بخصعائ  

 مث  اإلفتراضية والتجسيم.محدد  

احتلت قار  أوروبا المركز األو  ف  مواقا المكتبات الوطنية التع  تقعدم مععارض إلكترونيعة علعى  .6
( موقععا مكتبععة وطنيععة  بينمععا 13( موقععا مكتبععة وطنيععة  تليهععا قععار  آسععيا بعععدد )18موقعهععا بعععدد )

باإلضافة إلى العدو  المشعتركة بعين  احتلت القارات أمريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا
( موقعا مكتبعة وطنيعة بكع  قعار  ممعا سعبق  وجعاء فع  2قارت  آسيا وأوروبا المركز الثالل بعدد )

( موقعا مكتبعة وطنيعة تقعيم مععارض الكترونيعة عبعر موقعهعا 1المركز األخيعر قعار  أفريقيعا بععدد )
 على اإلنترنت.

واقا المكتبات الوطنية للتعبير ععن المععارض عبعر تنوعت المصطلحات الت  تم استخدامها على م .7
اإلنترنت ما بين )المعارض اإللكترونية ـــ المعارض اإلفتراضية(  كما تنوعت أماكن وجعود تلعك 

 المعارض على مواقا المكتبات الوطنية وفقاً لطبيعة الموقا.

 نحو التال :مجموعة من التوصيات على الوانطالقاً من النتائج السابقة تقترح الدراسة 

زيععاد  اإلهتمععام بالمعععارض اإللكترونيععة فعع  المكتبععات حيععل أنهععا تععوفر العديععد مععن المميععزات مثعع   .1
 توفير المساحة والتكاليف مما يسما بإقامة المعارض بشك  دائم دون أية قيود مادية أو مكانية.

ات اسعععتخدام المععععارض اإللكترونيعععة كمععععارض متنقلعععة يعععتم عرضعععها معععن قبععع  مختلعععف المؤسسععع .2
 التعليمية.

 تقييم المعارض اإللكترونية على مواقا المكتبات واألرشيفات للوصو  إلى أفض  نتائج. .3
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 :الدراسات المستقبلية على النحو التال باإلضافة إلى ما سبق تقترح الدراسة بعض 

 دراسة تصميم المعارض اإللكترونية على مواقا المكتبات ومدى مالئمتها لعناصر التصميم. .1

 تطبيقات الهواتف المحمولة الت  تتيا تصميم وإتاحة المعارض عبر اإلنترنت.دراسة  .2

دراسععة معععايير البيانععات الوصععفية الحديثععة ومععدى مالئمتهععا لعععرض المععواد فعع  المعععارض عبععر  .3
 اإلنترنت.

 دراسة رد فع  المستفيدين من المعارض اإللكترونية على مواقا المكتبات واألرشيفات. .4
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80. Op. cit. p 11  

ارض من خال  لينك مباشر للمعرض أو قسم المعارض يمكن الدخو  مباشر  على تلك المع .81
 (3)ملحق رقم  

يمكن الدخو  مباشر  على تلك المعارض من خال  لينك مباشر للمعرض أو قسم المعارض  .82
 ( 3)ملحق رقم  

يمكن الدخو  مباشر  على تلك المعارض من خال  لينك مباشر للمعرض أو قسم المعارض  .83
 ( 3)ملحق رقم 

ر  على تلك المعارض من خال  لينك مباشر للمعرض أو قسم المعارض يمكن الدخو  مباش .84
 ( 3)ملحق رقم 

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/march-2008/resources-for-creating-online-exhibits
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/march-2008/resources-for-creating-online-exhibits
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 مالحق الدراسة

 د مجتمع الدراسة مواقع المكتبات الوطنية، والمكتبات الوطنية المستبعدة من الدراسة 1ملحق رقم م

قععا المكتبععات الجععدو  مععن رسععالة دكتععوراه قيععد الدراسععة للباحثععة هععاجر عبععد الحميععد عبععد الفتععاح . موا
الوطنيععة: دراسععة ويبومتريععة باسععتخدام معامعع  تععأثير الويععب. إشععراف أ.د أمنيععة مصععطفى صععادق  أ.د ربععاح 
فعوزي محمععد . جامعععة األزهععر. كليععة الدراسععات اإلنسعانية. قسععم الوثععائق والمكتبات.مسععجلة بتععاريخ )مععارس 

2019.) 

 أوالً: قارة  سيا

 للمكتبات الوطنية مدى إتاحة المواقع اإللكترونية الدولة م

 /http://www.nl.gov.jo األردن  .1

http://www.nla.am/arm/?q=hy أرمينيا  .2
 

 ليس لها موقا  أفغانستان  .3

 http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/pages/default.aspx إسرائي   .4

 https://www.na.ae/ar/EmiratesLibrary/default.aspx اإلمارات  .5

 /https://www.perpusnas.go.id إندونيسيا  .6

 /https://www.natlib.uz أوزباكستان  .7

 /http://www.nlai.ir إيران  .8

 /http://www.nlp.gov.pk باكستان  .9

 http://www.icc.gov.bh/en/national-library البحرين  .10

 /https://www.librarybrunei.gov.bn/library بروناي  .11

 /http://www.nanl.gov.bd بنجالديش  .12

 /http://www.library.gov.bt بوتان  .13

 /http://www.nlm.gov.mm بورما)ميانمار(  .14

 /https://www.nlt.go.th/th تايالند  .15

 صفحة على الفيس بوك تركمانستان  .16

 ليس لها موقا تيمور الشرقية  .17

 /https://nlm.gov.mv جزر المالديف  .18

 /http://www.natlib.lk سريالنكا  .19

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx السعودية  .20

 /https://www.nlb.gov.sg سنغافور   .21

 /http://alassad-library.gov.sy سوريا  .22

 /http://www.nlc.cn الصين  .23

 /http://kmt.tj طاجيكستان  .24

 http://www.iraqnla.gov.iq/index.html العراق  .25

 /https://www.squ.edu.om عمان  .26
https://nraa.gov.om/ 

http://www.nla.am/arm/?q=hy
http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/pages/default.aspx
https://www.na.ae/ar/EmiratesLibrary/default.aspx
http://www.icc.gov.bh/en/national-library
http://www.nlm.gov.mm/
https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
http://alassad-library.gov.sy/
http://www.iraqnla.gov.iq/index.html
https://www.squ.edu.om/
https://nraa.gov.om/
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 للمكتبات الوطنية مدى إتاحة المواقع اإللكترونية الدولة م

 /http://web.nlp.gov.ph/nlp الفلبين  .27

 ليس لها موقا فلسطين  .28

 /http://nlv.gov.vn فيتنام  .29

 https://www.qnl.qa/ar قطر  .30

 /http://nlkr.gov.kg قيرغيزستان  .31

 https://www.nlrk.kz/index.php?lang=kz كازاخستان  .32

 صفحة على الفيس بوك كمبوديا  .33

 /http://www.nl.go.kr/nl كوريا   .34

 /https://www.nlk.gov.kw الكويت  .35

 /http://www.nationallibraryoflaos.org الوس  .36

 http://bnl.gov.lb/arabic/index.html لبنان  .37

 /https://www.library.gov.mo/zh-hant ماكاو  .38

 /https://www.pnm.gov.my ماليزيا  .39

 /http://nationallibrary.mn/mn منغوليا  .40

 /http://www.nnl.gov.np نيبا   .41

 /https://www.nationallibrary.gov.in الهند  .42

-https://www.hkpl.gov.hk/tc/about هونج كونج  .43
us/services/hiring/HKCL/exhibition-gallery.html 

 https://www.ndl.go.jp/jp/tokyo/index.html اليابان  .44

 صفحة على الفيس بوك اليمن  .45

 ثانياً: قارة أوروبا

 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 ليس لها موقا أبخازيا  .1

 /https://www.bibliotecanacional.aw/pages أروبا  .2

 /http://www.bksh.al ألبانيا  .3

 https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html ألمانيا  .4

 https://www.cultura.ad/biblioteca-nacional أندورا  .5

 http://www.bne.es/es/Inicio/index.html إسبانيا  .6

 /https://www.nlib.ee إستونيا  .7

 /https://www.nls.uk اسكتلندا  .8

 /http://www.bncrm.beniculturali.it إيطاليا  .9

 ليس لها موقا وه  تابعة لنيوزيلندا أوستينيا الجنوبية  .10

 /http://www.nbuv.gov.ua أوكرانيا  .11

 /https://www.nli.ie آيرلندا  .12

 /https://landsbokasafn.is آيسلندا   .13

 /http://www.bnportugal.gov.pt البرتغا   .14

https://www.qnl.qa/ar
https://www.nlrk.kz/index.php?lang=kz
http://bnl.gov.lb/arabic/index.html
https://www.hkpl.gov.hk/tc/about-us/services/hiring/HKCL/exhibition-gallery.html
https://www.hkpl.gov.hk/tc/about-us/services/hiring/HKCL/exhibition-gallery.html
https://www.ndl.go.jp/jp/tokyo/index.html
https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
https://www.cultura.ad/biblioteca-nacional
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
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 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 /https://www.kbr.be/en بلجيكا  .15

 /http://nationallibrary.bg/wp بلغاريا   .16

 /https://www.nub.ba البوسنة والهرسك  .17

 /https://www.bn.org.pl بولندا  .18

 /https://www.nlb.by بيالروسيا  .19

 تابعة للمكتبة الوطنية بدولة مولدوفا ترانسنيستريا  .20

 /https://www.nkp.cz التشيك  .21

 /http://www.nb-cg.me الجب  األسود  .22

23.  
جمهورية المرتفعات 

 قر  باغ
 ليس لها موقا أو مكتبة وطنية

 /https://www.ggl.gi المملكة المتحد  جب  طارق  .24

 تابعة للمكتبة الوطنية بجزر فارو فنلندا زر أوالندج  .25

26.  
 جزر سفالبارد

 النرويج
https://www.lokalstyre.no/biblioteket.
466981.no.htm 

 https://landsbokasavnid.fo/?_l=fo الدنمارك جزر فارو  .27

 /https://manxnationalheritage.im المملكة المتحد  جزير  مان  .28

29.  
 جيرس 

 المملكة المتحد 
https://www.gov.je/Leisure/Libraries/
Pages/index.aspx 

 /https://www.priaulxlibrary.co.uk المملكة المتحد   جيرنس  .30

 http://www.kb.dk/en الدنمارك  .31

 /http://www.bibnat.ro رومانيا  .32

 /http://www.nationallibraryofsanmarino.org سان مارينو  .33

 /http://www.snk.sk/en سلوفاكيا  .34

 /https://www.nuk.uni-lj.si سلوفينيا  .35

 /https://www.kb.se السويد  .36

 https://www.nb.admin.ch/snl/de/home.html سويسرا  .37

 /https://www.nb.rs صربيا  .38

 /https://grenadanationalarchives.wordpress.com/about غرناطة  .39

 https://www.vaticanlibrary.va/home.php?ling=eng الفاتيكان  .40

 https://www.bnf.fr/fr فرنسا  .41

 /https://www.bncf.firenze.sbn.it رنسافلو  .42

 /https://www.kansalliskirjasto.fi فنلندا  .43

44.  
http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/dmlindex_g قبر 

r/dmlindex_gr?opendocument 

 تابعة لموقا مكتبة قبر  قبر  الشمالية  .45

 /https://www.nsk.hr كرواتيا   .46

 /http://www.biblioteka-ks.org كوسوفو  .47

 /https://www.lnb.lv التيفيا  .48

https://www.ggl.gi/
https://www.lokalstyre.no/biblioteket.466981.no.htm
https://www.lokalstyre.no/biblioteket.466981.no.htm
https://landsbokasavnid.fo/?_l=fo
https://www.gov.je/Leisure/Libraries/Pages/index.aspx
https://www.gov.je/Leisure/Libraries/Pages/index.aspx
http://www.kb.dk/en
https://www.nb.admin.ch/snl/de/home.html
https://grenadanationalarchives.wordpress.com/about/
https://www.vaticanlibrary.va/home.php?ling=eng
https://www.bnf.fr/fr
http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?opendocument
http://www.cypruslibrary.gov.cy/moec/cl/cl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?opendocument
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 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 https://bnl.public.lu/fr.html لوكسمبورج  .49

 /https://www.lnb.lt ليتوانيا   .50

 /https://www.landesbibliothek.li ليختنشتاين  .51

52.  
https://maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?surl=M مالطا

altaLibraries 
 /http://www.oszk.hu المجر  .53

 /http://www.nubsk.edu.mk مقدونيا  .54

 /https://www.bl.uk المملكة المتحد   .55

 /http://www.bnrm.md مولدوفا   .56

57.  
 موقا المكتبة الرقمية وليس المكتبة /https://www.mediatheque.mc موناكو

 الوطنية

 /https://www.nb.no النرويج  .58

 /https://www.onb.ac.at النمسا  .59

 /https://www.kb.nl هولندا  .60

 https://www.library.wales ويلز  .61

 /https://www.nlg.gr اليونان  .62

 ثالثاً: الدول المشتركة بين قارتي  سيا وأوروبا

 بات الوطنيةمدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكت الدولة م

 /http://anl.az/new أذربيجان  .1

 http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx تركيا  .2

 https://www.nplg.gov.ge/geo/home جورجيا  .3

 /http://nlr.ru روسيا  .4

 رابعاً: قارة أفريقيا

 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 /http://www.nationallibraryofangola.org أنجوال  .5

 /https://www.nlu.go.ug أوغندا  .6

 http://www.nala.gov.et/home إثيوبيا  .7

 ليس لها موقا إرتيريا  .8

 صفحة على الفيس بوك بنين  .9

 صفحة على الفيس بوك بوتسوانا  .10

 صفحة على الفيس بوك بوركينا فاسو  .11

 بريد الكترون   وليس لها موقا بوروندي  .12

 ليس لها موقا تشاد  .13

 رون  وليس لها موقابريد الكت تنزانيا  .14

 /https://tg.usembassy.gov/tag/national-library توجو  .15

https://bnl.public.lu/fr.html
https://maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?surl=MaltaLibraries
https://maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?surl=MaltaLibraries
https://www.mediatheque.mc/
https://www.library.wales/
http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx
https://www.nplg.gov.ge/geo/home
http://www.nationallibraryofangola.org/
http://www.nala.gov.et/home
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 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 /https://www.bibliotheque.nat.tn تونس  .16

17.  
 جامبيا
 

-national-http://www.accessgambia.com/extra/gambia
services.html-library 
 جزء من موقا معلومات جامبيا وليس موقا منفرد للمكتبة الوطنية

18.  
 بريد الكترون  فقط الجزائر

 ليس لها موقا جزر القمر  .19

20.  
جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
 ليس لها موقا

21.  
الجمهورية العربية 
الصحراوية 
 الديمقراطية

 ليس لها موقا أو مكتبة وطنية

 /https://www.nlsa.ac.za جنوب أفريقيا  .22

 ليس لها موقا جنوب السودان  .23

 صفحة على الفيس بوك جيبوت   .24

 صفحة على الفيس بوك الرأس األخضر   .25

 /http://www.kplonline.org رواندا  .26

 ليس لها موقا ريونيون  .27

 ليس لها موقا زامبيا  .28

 http://www.zimla.org.zw/taxonomy/term/46 ابويزيمب  .29

 http://www.nationallibraryofcotedivoire.org ساح  العاج  .30

 /https://www.shpl.org سانت هيالنة  .31

32.  
ساو توم  
 وبرينسيب 

 ليس لها موقا

33.  
سوازيالند 
 )إسواتينى(

 بريد الكترون  وليس لها موقا

 صفحة على الفيس بوك السودان  .34

 ليس لها موقا  سيراليون  .35

 /http://www.national-library.edu.sc سيش   .36

 صفحة على الفيس بوك السينغا   .37

 صفحة على الفيس بوك الصوما   .38

 ها موقاليس ل الغابون  .39

 ليس لها موقا غانا  .40

 ليس لها موقا غينيا  .41

 ليس لها موقا غينيا اإلستوائية  .42

 صفحة على الفيس بوك غينيا بيساو  .43

 ليس لها موقا فرنسا مايوت  .44

https://www.bibliotheque.nat.tn/
http://www.accessgambia.com/extra/gambia-national-library-services.html
http://www.accessgambia.com/extra/gambia-national-library-services.html
http://www.zimla.org.zw/taxonomy/term/46
http://www.nationallibraryofcotedivoire.org/
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 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 ليس لها موقا الكاميرون  .45

 صفحة على الفيس بوك الكونغو  .46

47.  
الكونغو 
 الديمقراطية

 صفحة على الفيس بوك

 يس بوكصفحة على الف كينيا  .48

 صفحة على الفيس بوك ليبيا  .49

 /https://www.cndra.gov.lr ليبيريا  .50

 ليس لها موقا ليسوتو  .51

 صفحة على الفيس بوك ماالوي  .52

 /http://www.bn.gouv.ml مال   .53

 ليس لها موقا مدغشقر  .54

 http://www.darelkotob.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx مصر  .55

 /http://www.bnrm.ma/bnrm المغرب  .56

 صفحة على الفيس بوك موريتانيا  .57

58.  
-http://national موريشيوس

library.govmu.org/English/Pages/default.aspx 

 صفحة على الفيس بوك موزمبيق  .59

 http://www.nln.gov.na:8081/client/natlib1 ناميبيا  .60

 ليس لها موقا رالنيج  .61

 /http://www.nln.gov.ng نيجيريا  .62

 خامساً: قارة أمريكا الشمالية

 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

 /http://www.nationallibraryofantiguaandbarbuda.org انتيجا وبربودا  .1

 صفحة على الفيس بوك باربادوس  .2

 /https://bnlsis.org بليز  .3

 /http://binal.ac.pa/binal بنما   .4

 بورتوريكو  .5
 

http://www.icp.gobierno.pr/programas/biblioteca-
nacional-de-puerto-rico 

 /https://www.nalis.gov.tt ترينيداد وتوبوجا  .6

 /https://nlj.gov.jm جامايكا  .7

 ليس لها موقا جرينادا   .8

 https://www.katak.gl/kl جرينالند  .9

 /http://www.bahamaslibraries.org جزر البهاما  .10

 /http://virginislandspubliclibraries.org جزر العذراء  .11

جمهورية   .12
 الدومينيكان

http://bnphu.gob.do/ 

 /http://mcd.gob.gt/biblioteca-nacional جواتيماال  .13

http://www.nln.gov.na:8081/client/natlib1
http://www.icp.gobierno.pr/programas/biblioteca-nacional-de-puerto-rico
http://www.icp.gobierno.pr/programas/biblioteca-nacional-de-puerto-rico
https://www.katak.gl/kl
http://virginislandspubliclibraries.org/
http://bnphu.gob.do/
http://mcd.gob.gt/biblioteca-nacional/
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 مدى إتاحة المواقع اإللكترونية للمكتبات الوطنية الدولة م

سانت فنسنت   .14
 والغرينادينز

 س بوكصفحة على الفي

سانت كيتس   .15
 ونيفيس

http://www.nationallibraryofsaintkittsandnevis.org/ 

 /http://www.slupl.edu.lc سانت لوسيا  .16

 صفحة على الفيس بوك وتويتر السلفادور  .17

 http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx كندا  .18

 http://www.bnjm.cu/web/app.php كوبا  .19

 /http://www.sinabi.go.cr كوستاريكا  .20

 /http://www.bnm.unam.mx المكسيك  .21

 صفحة على الفيس بوك نيكاراجوا  .22

 ليس لها موقا هاييتى  .23

 ليس لها موقا هندوراس  .24

الواليات المتحد    .25
 األمريكية

https://www.loc.gov/ 

 سادساً: قارة أمريكا الجنوبية

 مكتبات الوطنيةمدى إتاحة المواقع اإللكترونية لل الدولة م

 /https://www.bn.gov.ar األرجنتين  .1

 /http://www.beaep.ec اإلكوادور  .2

 /http://www.bibna.gub.uy أوروجواي  .3

 /http://bibliotecanacional.gov.py باراجواي   .4

 /https://www.bn.gov.br برازي  ال  .5

 /https://www.archivoybibliotecanacionales.org.bo بوليفيا  .6

 /https://www.bnp.gob.pe بيرو  .7

 /http://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio تشيلى  .8

 ليس لها موقا جزر فوكالند  .9

 تابعة لمكتبة أستراليا الوطنية جورجيا الجنوبية  .10

 ليس لها موقا مسورينا  .11

 صفحة على الفيس بوك غيانا  .12

 ليس لها موقا غينيا الفرنسية  .13

 ليس لها موقا فنزويال  .14

 https://bibliotecanacional.gov.co/es-co كولومبيا  .15

 

 

 

http://www.nationallibraryofsaintkittsandnevis.org/
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx
http://www.bnjm.cu/web/app.php
http://www.sinabi.go.cr/
http://www.bnm.unam.mx/
http://www.beaep.ec/
http://bibliotecanacional.gov.py/
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co
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 سابعاً: قارة أوقيانوسيا

 ع اإللكترونية للمكتبات الوطنيةمدى إتاحة المواق الدولة  م

 /https://www.nla.gov.au أستراليا  .1

 صفحة على الفيس بوك بابوا نيو غينيا  .2

 صفحة على الفيس بوك توفالو  .3

 تابعة لمكتبة نيوزيلندا تونجا  .4

 ليس لها موقا جزر سليمان  .5

 /https://www.alele.org جزر مارشا   .6

 /http://www.archives.gov.fj جمهورية فيج   .7

 /http://www.nationallibraryofsamoa.org ساموا  .8

 /https://www.vanla.org فانواتو  .9

 ليس لها موقا كاليدونيا الجديد   .10

 ليس لها موقا كيريباس  .11

 ليس لها موقا ناورو  .12

 /https://natlib.govt.nz نيوزيلندا  .13

 ارض اإللكترونية عل  موقعها اإللكترونيد مواقع المكتبات الوطنية ومدى إتاحة المع2ملحق رقم م

 

 القارة
إجمالي عدد 
 المكتبات الوطنية

عدد المكتبات 
 المستبعدة

عدد المكتبات التي 
لها موقع عل  شبكة 

 اإلنترنت

عدد المكتبات التي 
تقيم معارض 
 إلكترونية

 13 39 6 45 آسيا

 18 55 7 62 أوروبا

دو  مشتركة 
بين آسيا 
 وأوروبا

4 
- 
 

4 2 

 1 18 40 58 أفريقيا

 2 18 7 25 أمريكا الشمالية

 2 9 6 15 أمريكا الجنوبية

 2 6 7 13 اوقيانوسيا

 40 149 73 222 إجمال 
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 د مواقع مباشرة للمعارض اإللكترونية/ اإلفتراضية عل  مواقع المكتبات الوطنية3ملحق رقم م

 أوال: قارة  سيا

 الموقع المباشر الدولة

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/gallery/Pages/defaul إسرائيل 
t.aspx 

 /https://pameran.perpusnas.go.id اندونيسيا

 http://www.nlai.ir/v-exhibitions إيران 

 https://www.nlb.gov.sg/golibrary2/c/30307529/result/type/Exhibitions سنغافورة

 /http://www.nlc.cn/newen/seoe/oees الصين

 http://www.iraqnla.gov.iq/news%20new/news594.html العراق

 http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=node/10009 الفلبين

 https://www.qnl.qa/ar/exhibitions/past قطر

http://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=91 كازاخستان
2&Itemid=498&lang=en 

 https://www.nl.go.kr/NL/contents/N20104000000.do كوريا
https://www.nl.go.kr/nlcol/nl17/index.html 

 https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/478 ماليزيا

 https://mmis.hkpl.gov.hk/exhibitions-menu هونج كونج

 https://www.kodomo.go.jp/event/gallery/index.html اليابان
https://www.kodomo.go.jp/english/event/gallery.html 

 ثانيا: قارة أوروبا

 الموقع المباشر الدولة

 http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/index.html اسبانيا 

 https://www.nls.uk/exhibitions اسكتلندا

 https://erster-weltkrieg.dnb.de/WKI/Web/EN/Home/home.html ألمانيا
https://www.dnb.de/EN/Kulturell/VirtuelleAusstellungen/vas_node.html 

 http://www.bncrm.beniculturali.it/it/241/mostre-on-line ايطاليا 

 http://www.nbuv.gov.ua/exhibitions اأوكراني

 https://www.nli.ie/en/list/programme-and-events-online-exhibitions.aspx ايرلندا

 http://nationallibrary.bg/wp/?cat=174 بلغاريا

-https://www.nlb.by/en/news/Virtual-exhibitions/the-most-high-profile بيال روسيا
space-book-an-online-exhibition-for-the-international-museum-day/ 

 الجب  االسود
 مونتيغرو

http://www.nb-cg.me/en/events/ 

 جيرنسى 
 مملكة المتحد ال

https://www.priaulxlibrary.co.uk/news/article/virtual-exhibition-victor-
hugo-ocean-man 

 /http://oplev.kb.dk/danish-westindies الدنمارك

 http://www.bibnat.ro/Expozitii-virtuale-s273-ro.htm رومانيا

 https://www.nuk.uni-lj.si/eng/node/322 سلوفانيا

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/gallery/Pages/default.aspx
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/gallery/Pages/default.aspx
https://pameran.perpusnas.go.id/
http://www.nlai.ir/v-exhibitions
https://www.nlb.gov.sg/golibrary2/c/30307529/result/type/Exhibitions
http://www.nlc.cn/newen/seoe/oees/
http://www.iraqnla.gov.iq/news%20new/news594.html
http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=node/10009
https://www.qnl.qa/ar/exhibitions/past
http://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=912&Itemid=498&lang=en
http://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=912&Itemid=498&lang=en
https://www.nl.go.kr/NL/contents/N20104000000.do
https://www.nl.go.kr/nlcol/nl17/index.html
https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/478
https://mmis.hkpl.gov.hk/exhibitions-menu
https://www.kodomo.go.jp/event/gallery/index.html
https://www.kodomo.go.jp/english/event/gallery.html
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/index.html
https://www.nls.uk/exhibitions
https://erster-weltkrieg.dnb.de/WKI/Web/EN/Home/home.html
https://www.dnb.de/EN/Kulturell/VirtuelleAusstellungen/vas_node.html
http://www.bncrm.beniculturali.it/it/241/mostre-on-line
http://www.nbuv.gov.ua/exhibitions
https://www.nli.ie/en/list/programme-and-events-online-exhibitions.aspx
http://nationallibrary.bg/wp/?cat=174
https://www.nlb.by/en/news/Virtual-exhibitions/the-most-high-profile-space-book-an-online-exhibition-for-the-international-museum-day/
https://www.nlb.by/en/news/Virtual-exhibitions/the-most-high-profile-space-book-an-online-exhibition-for-the-international-museum-day/
http://www.nb-cg.me/en/events/
https://www.priaulxlibrary.co.uk/news/article/virtual-exhibition-victor-hugo-ocean-man
https://www.priaulxlibrary.co.uk/news/article/virtual-exhibition-victor-hugo-ocean-man
http://oplev.kb.dk/danish-westindies/
http://www.bibnat.ro/Expozitii-virtuale-s273-ro.htm
https://www.nuk.uni-lj.si/eng/node/322

