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في إطار برنامج »األبحاث الشابة 
 : واالجتماعية  االنسانية  العلوم  في 
أداة للتنمية في ليبيا«، تم إنشاء رصيد 
للجامعات  وإتاحته  ورقي  وثائقي 
الشريكة، وهي مكتبة جامعة  الليبية 
الليبية  األكاديمية  ومكتبة  طرابلس 

للدراسات العليا في طرابلس.

وكان الهدف هو تكملة رصيدهم 
العلوم  في  وحديثة  رئيسية  بمراجع 
ودعم  واالجتماعية  اإلنسانية 
الليبية.  بالمسألة  المتعلّقة  المراجع 
لنا جملة  ما ظهرت  ولكن، سرعان 
بإنشاء  يتعلّق  فيما  الّصعوبات  من 

قائمات الكتب التي سنقتنيها.

البداية  في  أثيرت  الواقع،  في 
مسألة العناوين التي يجب اختيارها. 
األعمال  إلى  بالنسبة  اللغة  كانت  ثّم 
حاسًما.  عامالً  النظرية  المرجعية 
األكاديمي  المجال  فإن  نعلم،  وكما 
يعتمدون  والطلبة،  األساتذة  الليبي، 
اإلنجليزية.  ثم  العربية  اللغة  غالبا 
اختيار  الضروري  من  كان  لذلك 
باللغتين  األولوية  ذات  األعمال 
ذلك،  ومع  واإلنجليزية.  العربية 
نادرة،  العلمية  الترجمات  فإن 
إلى اإلنجليزية  الفرنسية  خاصة من 

تأسيس رصيد وثائق لفائدة 
يكة الجامعات الليبّية ال�ش

ي
سوسن فري بالقا�ن

ترجمات  في  خاّصة  تنحصر  وتكاد 
لذلك،  العربية.  إلى  الفرنسية  من 
فعّال  بشكل  العامل  هذا  أقصى  فقد 
ما  قائمة  في  معيّنة، وضيّق  عناوين 

يمكن اقتناؤه.

لألسف،  ليبيا،  تزال  ال  وكذلك، 
موضوع دراسة في العلوم اإلنسانية 
هناك  و  مستثمر.  غير  واالجتماعية 
باللغة  وأكاديمي  بحثي  إنتاج  طبعا 
العربية، يتّم إنتاجه انطالقا من الّساحل 
المتوّسط.  األبيض  للبحر  الجنوبي 
باللغة  الناطقون  الباحثون  تناول  وقد 
بينما  أيًضا،  المسألة  هذه  اإلنجليزية 
ستستفيد مساهمات الباحثين الناطقين 

بالفرنسية من مواصلة تطويرها.

عنوانا   132 اختيار  تّم  وهكذا، 
كان  ولئن  العربيّة.  باللّغة  منها 108 
العلوم  في  للمؤلفات  األكبر  النصيب 
اإلنسانية واالجتماعية، فإنّنا لم نغفل 
فأعطيت  بليبيا.  الخاصة  الدراسات 
االجتماع  وعلم  للتاريخ  األولوية 
والعلوم  والجغرافيا  واألنثروبولوجيا 
السياسية. وفي هذا الصدد، يمكننا ذكر 
المتخّصصة  ليبية«،  مجلة، »شؤون 
في ليبيا التي تصدر بأربع لغات والتي 
تّم الحصول على مجموعتها الكاملة.

القيود  تكن  لم  ذلك،  على  عالوة 
هو  الهدف  كان  إذ  هيّنة.  اللوجستية 
لكال  الكتب  من  متعدّدة  نسخ  توفير 
شريكْينا. لكن هذا لم يكن دائًما ممكنًا 
فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  لمزّودينا. 
تونس  في  الشامل  الّصحي  الحجر 
تأثير  دون  يكن  لم  الغربية  والدول 
من  المستوردة  الكتب  شراء  على 
والواليات  المتحدة  والمملكة  فرنسا 
المتحدة. كما أنّه أثّر بشدّة على حركة 
ثم  تونس  إلى  الخارج  من  الشحنات 

من تونس إلى ليبيا.

 820 إرسال  تّم  فقد  ذلك،  ومع 
وتّم  الليبيين.  شركائنا  إلى  وثيقة 
توزيع عدد النسخ حفاظا على العدالة 
مع  يتناسب  بما  المؤّسستين  بين 
حدود  وضمن  منهما  كّل  اِحتياجات 
المخزونات المتاحة من بائعي الكتب 

والمزّودين األجانب.

الورقية  المجموعة  استكمال  تم 
على  الحصول  خالل  من  وإثراؤها 
مكتبة  وإنشاء  اإللكترونية  الوثائق 
رقمية. وسيوفّر هذا الّرصيد - الذي 
هو حاليّا في طور اإلنشاء - للطلبة 
إمكانية الوصول عن بُعد إلى الموارد 

المعاصرة.
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المقتنيات بعض 
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