
في المركزیة بالمكتبة المعلومات قسم رئیس مع حوار  زیورخ   
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عید ثابت بقلم  
 

تحتوي  -  في المركزیة المكتبة    من أكثر على زیورخ    كتاب ملیون  ٥.٢   .  
قارئ  ٠٠٠.٣٥  لدینا المسجلین القراء عدد  -   .  

سريالسوی الشعب قطاعات أكثر الجامعیین طبقة  -  قراءة     .  
والثقافة العلم قیمة تدرك ولكنھا تقرأ ال ھنا العامة  -   .  

كرسیا،  ٦٢١  اآلن لدینا  -  وفي    كرسي  ٠٠٧  الجدید المبنى     !  
 

ھل  -  في المركزیة المكتبة عن عامة فكرة تعطینا أن یمكن     زیورخ؟   
في المركزیة المكتبة تعتبر  -  اإلطالق على سویسرا مكتبات أھم من زیورخ    وھي  .  البالد، مكتبات أقدم من أیضا     تم فقد   

٩٢٦١  سنة تأسیسھا م  زیورخ بكانتون صلة لھ ما كل تجمیع مھماتھا أھم ومن  .  في ومكتبتنا  .  ھي الوقت نفس     مكتبة   
جامعیة، وبالتالي    فھي    التي المواد كتب كل تجمع    في تدریسھا یتم    زیورخ جامعة    في ونحن  .  بمبدأ نؤمن سویسرا     التعلیم  »  
المتواصل  » ، وھذا    یعني    ال التعلیم عملیة أن    ینبغي    أن بمجرد تتوقف أن    الجامعة، أو المدرسة المرء یترك    ما مجموع ألن      
ال الجامعة أو المدرسة من معلومات من اإلنسان یحصلھ  الحدیثة الحیاة مع للتعامل یكفیھ    الذي واإلنسان  .  یكتفي     تعلمھ بما   
في الجامعة أو المدرسة    أن دون  -   بالقراءة معلوماتھ لتنمیة یسعى    الذي العصر عن متخلفا إنسانا یصیر    فیھ یعیش     ومن  . 

التي الثقافیة المادة توفیر على نعمل فإننا ھنا بنفسھ نفسھ تثقیف على مواطن كل تساعد     .  
 

التي الكتب عدد ما  -  الیوم؟ مكتبتكم تمتلكھا     
ھو الیوم نمتلكھ ما مجموع -  مكتبیة وحدة ملیون  ٢.٣      )  تسجیل شریط أو مجلة أو جریدة أو كتابا تكون قد المكتبیة الوحدة 

أي أو مخطوطة أو لوحة أو لعبة أو صورة أو میكروفیلما أو فیدیو شریط أو المكتبة مقتنیات من آخر شئ     ( ،  العدد ھذا نم   
مجلد، أو كتاب ملیون  ٥.٢  ھناك مخطوطة،  ٠٠٠.٤٢  و    خریطة،  ٠٠٠.٥٧١  و    میكروفیلم،  ٠٠٠.٨٨١  و    والباقي      

أخرى مكتبیة وحدات  وفي  .  مكتبیة، وحدة  ٠٠٥.٠٩  بمقدار المكتبیة الوحدات من مكتبتنا ممتلكات زادت  ٠٩٩١  سنة     منھا   
بشرائھا، قمنا وحدة  ٠٠٧.٠٦  مختلفة جھات من كھدایا علیھا حصلنا وحدة  ٠٠٥.٢١  و     .  

 
العام؟ ھذا للمكتبة المستخدمین عدد ما  -   

سنوات عدة منذ مكتبتنا إلى الكومبیوتر نظام أدخلنا قد أننا تعرف أنت  -  العمل من الكثیر الكومبیوتر علینا سھل وقد  .   . 
ألي ویمكن  مواطن    في یرغب    أن مكتبتنا خداماست    عندنا، نفسھ یسجل    لھ، استعارة بطاقة باستخراج نحن فنقوم     ملف وفتح   

في باسمھ الكومبیوتر،    بھ خاص مسلسل ورقم اسمھ یحمل    وفي  .  مرة كل    في القارئ یرغب    مكتبتنا، من كتاب استعارة      
أن فعلیھ  بنفسھ، الكتاب عن یبحث    يالت الكتب ضمن كان إذا    أن یمكن    بنفسھ، عنھا یبحث    أو    صغیرة، استمارة بمأل یقوم      

الكتاب، عن لھ بالبحث نحن لنقوم  التي الكتب مجموعات ضمن الكتاب كان إذا    ال    أن للقارئ یمكن     طلبھ عن بالبحث یقوم   
بنفسھ فیھا المكتبة، لموظف االستعارة بطاقة تقدیم من فالبد ذلك وبعد  .  الذي    في المستعیر ملف بفتح یقوم    الكومبیوتر،      

كتب، من إعارتھ تم ما إلیھ ویضیف  أو    إرجاعھ تم ما یسجل    شئ، كل برمجة تم وقد  .  أن قارئ لكل نسمح بحیث     یستعیر   
في كتابا، خمسین حدود    البیت إلى معھ یأخذھا    في مبرمجة فترة أیضا وھناك  .  الكومبیوتر    واحد، ھرش مدتھا  -     تمتد ولكنھا   

لم إذا أشھر ثالثة حتى الكتب ھذه آخر قارئ یطلب    إنذار بطاقات بطبع بعدھا الكومبیوتر یقوم  -     للمستعیر إرسالھا یتم   
الذي لم    الكتب، إلرجاع الفترة بھذه یلتزم    لم فإذا    في الكتب یرجع    أخرى، مرة ننذره أیام عشرة خالل    في ولكن    المرة ھذه      

متأخر كتاب كل على فرنكین تغریمھ یتم  بلغ وقد  .  في عندنا المسجلین القراء عدد    ٠٩٩١  سنة    م  قارئ،  ٠٠٢.٣٥     وھو   
زیورخ، سكان لعدد بالنسبة كبیر عدد الذي الضخم العدد بھذا جدا فخورون ونحن    مكتبتنا من یستفید     العدد ھذا ومن  . 

في لدینا المسجل الكبیر الكومبیوتر    حوالي یوجد    قارئ  ٠٠٠٨   مكثفة بصورة مكتبتنا یستخدمون     .  
 

الكراسي عدد كم  -  في المتواجدة    مكتبتكم،    وھل    المكان؟ ناحیة من مشاكل لدیكم یوجد     
سؤال ھذا  -  منك أتوقعھ لم غریب    ولكني  !!  لھ مستعد    كرسیا،  ٦٢١  اآلن نمتلك  !  جدا یلضئ عدد وھذا    وفي  .   الجدید المبنى   

كرسي  ٠٠٧  ھناك سیكون نعاني نحن  .  المكان، ضیق من فعال اآلن    القراءة صالة ألن     الجامعة طلبة من الكثیر یستخدمھا   
الذین أو بحثا یكتبون    أو المتحان یستعدون    في یبحثون    معین موضوع    في القراءة وصالة  .   مكان ذلك عن فضال مكتبتنا   

من لكل جدا ممتاز أن یرید    في یقرأ    وزحامھا المدینة ضوضاء عن بعیدا ھدوء    الذي الجدید والمبنى  .   عدة بعد إلیھ سننتقل   
التي المكان مشاكل سیحل سنوات نعاني    اآلن، منھا    ولكني    مؤقتا، سیكون الحل ھذا أن أعتقد    في القراء عدد ألن     تزاید   

شئ كل رغم مستمر حوالي إلى سنویا نحتاج ونحن  .   إلى سنویا كتاب ألف  ٠٤  إلضافة المكتبة أرفف من متر كیلو   
مكتبتنا، األخرى، المكتبیة الوحدات أما    فھي    الكتب تحتاجھ مما أصغر حیز إلى تحتاج     .  

    



التي الكتب عدد متوسط عن إحصائیات توجد ھل  -  ا؟سنوی عندكم القارئ یستعیرھا     
في  -  إنني الواقع    اإلحصائیات، تقولھ بما كثیرا أؤمن ال    الواقع عن باطلة صورة وتعطیھ المرء تخدع ما كثیرا ألنھا     فلو  . 

عندي كان مستعیرین، عشرة    كتابا، خمسین أحدھم یستعیر    ال اآلخرون والتسعة    شیئا، یستعیرون    اإلحصائیات، لك لقالت      
ما متوسط إن  كتب خمسة عندنا الفرد یستعیره    ھراء وھذا  !  فیمكنني ذلك ومع  .  التي الكتب عدد لك أذكر أن     القراء قام   

في مكتبتنا من باستعارتھا ٠٩٩١  سنة     ، كتاب  ٠٠٠.٠٦٢  وھو     .  
 

ھي ما  -  مكتبتكم؟ من المستفیدة الشعب قطاعات أكثر     
الجامعیین طبقة  -  األساتذة أو الطلبة سواء  -   مكتبتنا، من المستعیرین عدد ربع تمثل  -   في ولكن     ھذه تقوم الوقت نفس   

مكتبتنا من المعارة الكتب عدد نصف باستعارة الطبقة  .  
 

ھي ما  -  التي العلوم    وفي للكتب؟ شرائكم عند علیھا تركزون    أي    مكتبتكم؟ تخصصت العلم فروع     
في متخصصون نحن  -  زیورخ، تونكان تراث    وفي    ما كل    في تدریسھ یتم    مثل مواد من الجامعة    اإلنجلیزي، األدب  :    
األلماني، واألدب  االقتصاد، وعلوم    السیاسة، وعلم    الموسیقى، وعلم    االجتماع، وعلم    األدیان، وتاریخ    النفس، وعلم      

والفلسفة،  والریاضیات،    سویسرا، تاریخ    والكیمیاء،    االستشراق وعلم    إلخ  ...     .  
 

في المكتبات خریطة على مكتبتكم موقع ھو ما  -   سویسرا؟   
تعرف كما  -  في یوجد    حوالي سویسرا    مكتبة آالف ستة    في الھامة المكتبات عدد أن إال  .  ال البالد    مكتبة ألف عن یزید     أما  . 

في مكتبة أكبر میة،واألھ الحجم حیث من سویسرا    فھي    الـ التكنولوجیة للعلوم زیورخ جامعة مكتبة       ETH   ) في یوجد    
جامعتان زیورخ  والطب، النظریة للعلوم األولى  :  التكنولوجیا لعلوم والثانیة    وتأتي  .)  في مكتبتنا    الـ مكتبة بعد الثانیة المرتبة      

  ETH تأتي ذلك وبعد  .  في بازل جامعة مكتبة    الثالثة بةالمرت     .  
 

الذي الدور ھو ما  -  في المكتبات تلعبھ    السویسري؟ الشعب حیاة        
جدا شائق سؤال ھذا  -  أنني ذلك  .  حقیقتین لك أذكر أن أستطیع    في غریبتین    السیاق ھذا    ناحیة فمن  .  ینبغي     لك أعترف أن   

ال الناس معظم أن یقرؤون،    القراءة تحب ال فالعامة    وعي فھناك ذلك من الرغم وعلى  .  العلم، بأھمیة العامة عند عجیب      
بھا والعنایة المكتبات تأسیس وضرورة  أخرى، وبعبارة  .  في والعلوم الثقافة أھمیة تدرك ھنا فالعامة    األمم، حیاة     وعلى   

فھي ذلك من الرغم كافیة بصورة تقرأ ال    في استفتاء أجرینا قصیرة فترة ومنذ  .   فرنك ملیون سبعین على للحصول زیورخ   
لمكتبتنا، جدید مبنى تأسیس لمشروع في زیورخ سكان معظم صوت وقد    الكبیر مشروعنا على بالموافقة االستفتاء ھذا     . 

في وھذا  ذاتھ حد    العادي المواطن من جدا ایجابیا موقفا یعتبر    والثقافة العلم تجاه    ومھما  .  الشعب، مةعا مستوى یكن    فینبغي      
من عدد أن نقول أن  في ھنا السكان من یقرأ    مستمر تزاید    في المكتبات تأسیس حركة شھدت فقد  .   كبیرا ازدھارا سویسرا   
في األخیرة سنة العشرین    في المثال سبیل على ویوجد  .  حي كل    في    مكتبة، زیورخ كانتون    حي وأصغر    ھنا     مائتا یسكنھ   

اطن،مو مكتبة أیضا فیھ یوجد    في ونحن  .  الثقافة، من عال بمستوى نتمتع زیورخ    حوالي تمتلك األحیاء فمكتبات    ملیوني      
مكتبة  ٠٧١  على موزعة كتاب  المكتبات ھذه من سنویا كتاب ملیون  ٢.٤  إعارة ویتم  .  وفي  .  المدارس،     مدرسة كل تمتلك   

بھا خاصة مكتبة  .  
 

والغرب؟ الشرق بین الثقافیة العالقات تقویة نستطیع فكی  -   
في  -  رأیي    اإلسالمي العالم دول بین السفر إجراءات تسھیل أن    أن شأنھ من الغربیة والدول    في بجدیة یسھم     توثیق   

الحضارتین، بین الصالت في وكذلك    اآلخر بالطرف طرف كل معرفة تعمیق    لن فالتشویھات  .  علیھا، القضاء یمكن     إال   
الشخصیة، التجارب خالل من الحضارتین أبناء بین المفید واالحتكاك     .  

 
دیدریكس، األستاذ  -  القیمة المعلومات ھذه على لكم شكرا      .  


